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The sceptical argument that Kripke attributes 

to Wittgenstein, and even the "sceptical 

solution", are of considerable importance 

regardless of whether they are clearly 

Wittgenstein's. The naturalistically inclined 

philosopher, who rejects Brentanian 

irreducibility and yet holds intentionality to be 

an objective feature of our thoughts, owes a 

solution to the Kripke-Wittgenstein paradox. 

   

Brian Loar (“Critical Review of Saul Kripke's     

Wittgenstein on Rules and Private Language”). 



 

 

 

RESUMO 

 

 O objetivo da presente dissertação é avaliar duas objeções provenientes do paradoxo 

cético de seguir regras, tal como apresentado por Saul Kripke (KRIPKE, 1982), ao 

naturalismo semântico. Mais especificamente, ao disposicionalismo semântico que sustenta 

que o significado linguístico e o conteúdo mental são redutíveis a fatos disposicionais. A 

primeira objeção é que o naturalismo semântico não é capaz de dar conta do caráter 

intrinsecamente normativo do significado, não satisfazendo assim o “requisito normativo”. A 

segunda objeção é que o disposicionalismo semântico não é capaz de determinar que usos de 

uma expressão linguística são corretos e que usos são incorretos devido ao problema do erro, 

não satisfazendo portanto o “requisito extensional”. No primeiro capítulo, faremos uma 

apresentação do paradoxo cético e de sua relação com o naturalismo e o disposicionalismo 

semântico. No segundo capítulo, defenderemos que se o requisito normativo for 

compreendido como sustentando que o significado possui um caráter intrinsecamente 

prescritivo, tal como sustenta a interpretação padrão, então o requisito normativo é 

insustentável porque o significado não possui um caráter intrinsecamente prescritivo. No 

terceiro capítulo faremos uma apresentação das teorias teleológicas do conteúdo (a 

teleosemântica) que propõem uma solução para o problema do erro ao determinar o  conteúdo 

de uma representação mental (e com isto o significado de uma expressão linguística) a partir 

da noção de função biológica. A estratégia teleológica de solução do problema do erro, 

entretanto, é posta em cheque pelo problema da indeterminação funcional e a partir deste 

problema é que iremos avaliar a teleosemântica. Ainda no terceiro capítulo avaliaremos a 

teleosemântica informacional de Fred Dretske e sustentaremos que ela não soluciona o 

problema da indeterminação funcional. Por fim, no quarto e último capítulo avaliaremos a 

teleosemântica evolucionária de Ruth Garrett Millikan e defenderemos que ela também não 

soluciona o problema da indeterminação funcional. Nossa conclusão será portanto negativa: 

ambas as teleosemânticas avaliadas falham em satisfazer o requisito extensional. 

 

Palavras-chave: Seguir Regras; Naturalismo Semântico; Normatividade Semântica;  Problema 

do Erro; Teleosemântica; 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this work is to evaluate two objections to the scepticial paradox of 

rule-following as presented by Saul Kripke (KRIPKE, 1982) to semantic naturalism, more 

specificaly to semantic dispositionalism which sustains that linguistic meaning and mental 

content are reducible to dispositionals facts. The first objection is that semantic naturalism is 

not able to account for intrinsically normative character of meaning and so doesn't satisfy the 

"normative requirement". The second objection is that semantic dispositionalism is not able to 

determine which uses of a linguistc expression are correct and which uses are incorrect in 

virtue of the problem of error and thus doesn't satisfy the "extensional requirement". In 

Chapter one I present the sceptical paradox and its relations to semantic naturalism and 

semantic dispositionalism. In the second chapter I claim that if the "normative requirement" is 

understood as saying that meaning is intrinsically prescriptive (as sustained by the standard 

interpretation) then the "normative requirement" is unsustainable because meaning is not 

intrinsically prescriptive. In the third chapter I present teleological theories of content 

(teleosemantics) that propose a solution to the problem of error by determining the content of 

a mental representation (and thereby the meaning of a linguistic expression) through the 

notion of biological function. However, the strategy of teleosemantics to solve the problem of 

error is jeopardized by the problem of functional indeterminacy and so teleosemantics will be 

evaluated in light of this problem. Also in the third chapter the informational teleosemantics 

proposed by Fred Dretske will be assessed and the conclusion that it cannot solve the problem 

of functional indeterminacy will be maintained. Finally, in fourth and last chapter the 

evolutionary teleosemantics of Ruth Garrett Millikan will be assessed and the conclusion that 

it fails to solve the problem of error will be defended. Thus I reach the negative conclusion 

that both teleosemantics fail to satisfy the extensional requirement. 

 

Keywords: Rule-following; Semantic Naturalism; Normativity of Meaning; Problem of Error; 

Teleosemantics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Em 1982, Saul Kripke publicou “Wittgenstein on Rules and Private Langue”
1
, uma 

controversa interpretação sobre o problema de seguir regras na obra “Investigações 

Filosóficas”
2
 de Ludwig Wittgenstein que teria um profundo impacto no cenário filosófico 

contemporâneo, especialmente nos países de tradição filosófica analítica. A propaganda 

corrente nos conta que este talvez seja o livro mais importante e influente já publicado sobre 

as “Investigações Filosóficas”. Contudo, seu impacto não se limitou ao debate quanto a 

interpretação da filosofia de Wittgenstein. Talvez seu maior impacto tenha sido o de 

questionar nossa suposição trivial de que expressões linguísticas possuem um significado 

determinado e de que nossas representações mentais têm um conteúdo mental determinado.  

 A presente dissertação não tem por objetivo discutir a pertinência ou não da 

interpretação de Kripk acerca do problema de seguir regras em Wittgenstein. Seu objetivo é 

avaliar as objeções desenvolvidas pelo Wittgenstein de Kripke (KW, doravante) ao 

naturalismo semântico, a tese de que o significado linguístico e o conteúdo mental são 

redutíveis a fatos naturais (i.e., a fatos reconhecidos pelas ciências naturais). Uma vez que 

esta talvez seja a abordagem adotada pela maioria das teorias semânticas atuais, é difícil 

exagerar a importância e influência do naturalismo semântico na filosofia analítica da 

atualidade. Em particular, o objetivo desta dissertação é tratar de um dos principais alvos do 

ataque cético de KW, o disposicionalismo semântico que sustenta que o significado 

linguístico e o conteúdo mental são redutíveis a certo tipo de fato natural, a saber, fatos 

disposicionais. As duas teorias naturalistas que serão tratadas nesta dissertação, as teorias de 

Fred Dretske e Ruth Garrett Millikan, consistem em variações do disposicionalismo 

semântico. 

 Mas de que maneira KW ataca o naturalismo semântico? Formulando um paradoxo 

cético quanto à existência de fatos constitutivos do significado linguístico e do conteúdo 

mental. Sua conclusão cética é que não há nenhum fato em virtude do qual eu significo 

adição
3
 por “adição” e  nenhum fato em virtude do qual o conteúdo de minha representação 

mental é adição. KW avalia várias respostas ao paradoxo cético e, dentre elas, a resposta 

disposicionalista. Segundo o disposicionalismo, significar adição por “adição” consiste ter a 

disposição, quando confrontado com a questão “qual a adição de x e y?”, a responder com a 

                                                 
1 Cf. KRIPKE, 1982. 

2 Cf. WITTGENSTEIN, 1953. 

3 Empregaremos aqui a convenção de usar itálicos quando especificamos o significado de termos ou sentenças 

ou o conteúdo semântico de estados mentais. 
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adição de x e y. Avaliaremos duas das suas objeções ao disposicionalismo semântico: I) a 

objeção do erro: não é verdade que se significo adição por “adição” então quando 

confrontado com a questão “qual a adição de x e y?” eu tenho a disposição de responder com 

a adição destes dois números, afinal eu posso ter a disposição de cometer erros; contudo, o 

disposicionalismo sustenta que o que eu significo pela expressão “adição” é determinado 

pelas minhas disposições a respeito do uso de “adição”, de modo que como estou disposto a 

usá-la é sempre correto e determina o que estou significando – a possibilidade do erro é 

simplesmente excluída, o que quer que eu esteja disposto a fazer seria correto. II) a objeção da 

normatividade: o disposicionalismo não é capaz de dar conta do caráter intrinsecamente 

normativo do significado. KW sustenta que devido à objeção do erro, o disposicionalismo não 

é capaz de satisfazer o “requisito extensional” ao passo que dada à objeção normativista ele 

não é capaz de satisfazer o “requisito normativo”.   

 No primeiro capítulo faremos uma apresentação detalhada do paradoxo cético, 

mostrando como KW o desenvolve e analisando suas objeções a diversas respostas ao 

paradoxo. Em seguida apresentaremos o naturalismo semântico, focando no 

disposicionalismo semântico. Na terceira seção, apresentaremos o requisito normativo e 

introduziremos o debate entre duas posições opostas acerca do que se segue do fato de 

expressões linguísticas providas de significado possuírem condições de correção (e.g.: se por 

“cavalo” significo cavalo, então é correta minha aplicação de “cavalo” a um cavalo enquanto 

que será incorreta minha aplicação de “cavalo” a uma vaca): o prescritivismo e o 

antiprescritivismo semântico. Por fim, na última seção iremos apresentar a teoria causal crua 

do conteúdo, talvez a forma mais elementar de disposicionalismo semântico, a partir da qual o 

debate quanto ao problema do erro se inicia. No segundo capítulo, avaliaremos o debate entre 

o prescritivismo e o antiprescritivismo semântico e defenderemos que o prescritivismo 

semântico não se sustenta. Em seguida, apresentaremos a proposta de Millikan de 

compreender o caráter intrinsecamente normativo do significado a partir da noção de 

propósito biológico. Entretanto, não avaliaremos a plausibilidade desta proposta, deixaremos 

para avaliar a teoria semântica de Millikan a partir do requisito extensional. 

 Iniciaremos o terceiro capítulo apresentando uma estratégia geral de solução do 

problema do erro adotada por Dretske: o disposicionalismo sofisticado. Este consiste em 

distinguir situações ideais de situações não ideais e propor que o erro só é possível em 

situações não ideais. Entretanto, Boghossian desenvolve um influente argumento contra 

qualquer forma de disposicionalismo sofisticado, sustentando que não é possível especificar a 

situação ideal em termos puramente naturais, ou seja, sem recorrer a qualquer noção 
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semântica ou intencional. Avaliaremos este argumento e concluiremos que ele não tem 

sucesso em mostrar que o disposicionalismo semântico está fadado ao fracasso. Em seguida, 

faremos uma apresentação geral das teorias teleológicas do conteúdo (a teleosemântica) que 

propõem a determinação do conteúdo mental a partir da noção de função biológica e a partir 

disto procuram solucionar o problema do erro. Entretanto, há um problema que atinge a 

teleosemântica em geral, o problema da indeterminação funcional e será a partir deste 

problema que avaliaremos a teleosemântica. Por fim, ainda no terceiro capítulo avaliaremos a 

teleosemântica informacional de Dretske
4
, uma forma de disposicionalismo sofisticado que 

determina a situação ideal a partir da noção de função biológica. Concluiremos, entretanto, 

que ela não soluciona o problema do erro por não ser capaz de solucionar o problema da falsa 

representação ou, mais especificamente, o problema do conteúdo distante. 

 No quarto e último capítulo trataremos exclusivamente da teleosemântica 

evolucionária de Millikan que procura determinar o conteúdo a partir da noção de função 

evolucionária. Primeiramente faremos uma extensa apresentação de sua complexa teoria das 

funções próprias para em seguida analisarmos como Millikan determina o conteúdo mental 

tomando como base esta teoria. Em seguida, avaliaremos esta teleosemântica a partir de três 

problemas de indeterminação funcional: o problema da extensionalidade, o problema do 

conteúdo distante e o problema da complexidade causal. Defendermos que a distinção 

proposta por Sober entre seleção-de e a seleção-para um traço é capaz de solucionar o 

problema da extensionalidade, mas que Millikan não sucumbe ao problema do conteúdo 

distante e ao problema da complexidade causal porque a tese que ela recorre para solucioná-

los, a tese da condição Normal, não se sustenta. Desta forma, tanto a teleosemântica 

informacional de Dretske como a teleosemântica evolucionária de Millikan falham em 

solucionar o problema da indeterminação funcional e portanto falham em solucionar o 

problema do erro. O paradoxo cético, no que concerne ao menos a estas duas teorias 

semânticas, permanece de pé e triunfante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Cf. DRETSKE, 1986. 
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Capítulo 1. O Paradoxo cético e o Naturalismo semântico 

 

 Neste primeiro capítulo iremos apresentar o paradoxo cético de seguir regras de KW
5 

e 

analisar suas objeções ao naturalismo semântico, a tese que o significado linguístico e o 

conteúdo mental são redutíveis a fatos naturais ou, dito de outra forma, o projeto de redução 

de fatos semânticos a fatos naturais. Uma vez que nosso enfoque é o problema acerca da 

natureza do significado linguístico,  formularemos o paradoxo em termos linguísticos, mas 

mostraremos que ele também é formulável em termos mentais, já que o paradoxo cético se 

aplica tanto ao conteúdo linguístico como ao conteúdo mental. 

 

1.1 O Paradoxo Cético 

  A compreensão de expressões linguísticas depende da atribuição de um significado 

determinado às mesmas - esta é uma constatação por nós intuitivamente encarada como 

evidente e trivial, de maneira que é inconcebível consistentemente pô-la em causa. Assim 

sendo, a compreensão de “maçã” depende da atribuição a tal termo do significado maçã, bem 

como a compreensão de “a maçã é vermelha” passa pela atribuição a tal sentença do 

significado a maçã é vermelha. Disto decorre que um proferimento linguístico qualquer será 

ininteligível caso não seja possível ao próprio proferimento a atribuição de um significado e 

não haverá sucesso de comunicação caso os interlocutores não atribuam respectivamente os 

mesmos significados aos mesmos proferimentos. Uma vez garantida a atribuição de 

significados determinados às expressões linguísticas, garante-se a possibilidade de 

comunicação e a inteligibilidade de nossos discursos, ou seja, garante-se a significatividade da 

linguagem.  

  O paradoxo cético de KW que aqui analisaremos põe em causa justamente a 

possibilidade de atribuição de significados determinados às expressões linguísticas. Sua 

conclusão é a impossibilidade de um falante significar algo através de suas expressões, não 

havendo como determinar se a um dado proferimento este significado foi atribuído em 

detrimento de um outro e caso KW tenha genuinamente demonstrado tal conclusão, teremos a 

consequência inaceitável que a própria linguagem é desprovida de significado. Mas antes de 

analisarmos o paradoxo cético, faz-se necessária a apresentação de seu principal alvo de 

ataque, a saber, uma concepção acerca do significado que aqui denominaremos “factualismo 

semântico”. 

                                                 
5 Cf. KRIPKE, 1982. As citações desta obra neste espaço são traduções de nossa autoria. 
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1.1.1 Factualismo e antifactualismo semântico 

  O factualismo semântico sustenta que sentenças de atribuição de significado como “o 

significado de 'a maçã é vermelha' é a maçã é vermelha” ou “João significa verde por 'verde'” 

são factuais, possuindo então condições de verdade. Assim sendo, a primeira atribuição será 

verdadeira se e somente se “a maçã é vermelha” significar a maçã é vermelha, enquanto que a 

segunda será verdadeira se e somente se “verde” significar verde para João.  

  Em termos gerais, para qualquer sentença S e significado p, o factualismo semântico 

sustenta que “S significa que p” é uma sentença vero-condicional, de modo que será 

verdadeira se e somente se S significar p. O factualismo semântico é uma concepção realista 

acerca de uma determinada área de discurso, a saber, as sentenças de atribuições de 

significado, estando comprometido então com a existência  de fatos semânticos. Por exemplo, 

“o temo 'maçã' significa maçã” será verdadeira se e somente se for um fato semântico que 

“maçã” signifique maçã e será falsa se e somente se não for este o caso. Em virtude de tais 

fatos semânticos é que sentenças da forma “S significa que p” são aptas a serem verdadeiras 

ou falsas. Assim concebido o factualismo semântico, temos então que sua negação, o 

antifactualismo semântico, defende a inexistência de fatos semânticos e que sentenças de 

atribuições de significado são portanto desprovidas de condições de verdade, não sendo aptas 

a possuir valores de verdade ou a expressar fatos.  

  O antifactualismo semântico é uma forma de ceticismo constitutivo acerca de fatos 

semânticos e sentenças de atribuição de significado. Mas a fim de compreendermos em que 

consiste esta forma de ceticismo, é necessário contrapô-lo com a forma mais clássica de 

ceticismo, o ceticismo epistêmico. Isto posto, passemos então à distinção entre estas duas 

formas de ceticismo. 

  

1.1.2 Ceticismo constitutivo e ceticismo epistêmico  

  O ceticismo epistêmico sustenta a impossibilidade do conhecimento de fatos de um 

determinado aspecto ou área da realidade, ainda que reconheça a existência dos mesmos. 

Assim sendo, considere sentenças acerca do mundo externo como “a Terra possui um 

movimento de translação em torno do Sol”. Um cético epistêmico acerca do mundo externo 

defende que tal sentença não possui status epistêmico positivo, sendo impossível a 

determinação de seu valor de verdade, uma vez que somos desprovidos de acesso cognitivo a 

este aspecto da realidade
6
, ainda que tal sentença possua condições de verdade e que, assim 

                                                 
6 Tipicamente o cético quanto ao mundo externo sustenta que nossa capacidade cognitiva se limita à realidade 

interna e, assim sendo, só estamos justificados em conhecer esta realidade. 
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sendo, caso seja verdadeira há um fato em virtude do qual possui este valor de verdade. Em 

suma, um cético epistêmico acerca de um aspecto da realidade reconhece a existência de fatos 

acerca de tal aspecto, bem como que sentenças a seu respeito possuem condições de verdade, 

mas nega a possibilidade de determinarmos o valor de verdade destas sentenças, uma vez que 

não possuímos acesso epistêmico a este aspecto. 

 Já o ceticismo constitutivo sequer aceita a existência de fatos do aspecto da realidade 

em questão, negando sua existência. Diferentemente do cético epistêmico, o cético 

constitutivo acerca do mundo externo não reconhece a existência de tal realidade externa e, 

portanto, a existência de fatos acerca do mundo externo (tipicamente sustentando então a 

existência apenas da realidade interna). O ceticismo constitutivo possui uma natureza 

metafísica ao negar a existência dos fatos em questão, enquanto que o ceticismo epistêmico 

reconhece a existência destes fatos e meramente nega que possamos legitimamente conhecê-

los. Mas uma vez aceito o ceticismo constitutivo, segue-se sua versão epistêmica, pois ao 

negar-se a existência de tais fatos segue-se que não há como conhecê-los. 

    Assim formulado, é evidente que o antifactualismo semântico consiste em um 

ceticismo constitutivo acerca de fatos semânticos e de sentenças de atribuição de significado. 

A distinção entre o ceticismo em sua forma epistêmica e em sua forma constitutiva é 

importante uma vez que é fundamental compreender-se que o paradoxo cético é uma forma de 

ceticismo constitutivo quanto a fatos semânticos, estando então comprometido com o 

antifactualismo semântico. Isto posto, passemos finalmente ao paradoxo cético. 

   

1.1.3 O Paradoxo cético 

  Suponha que eu seja um falante competente que atribui o significado adição aos 

termos “adição” e “+” (símbolo matemático para a adição), significando por meio destas 

expressões linguísticas a função matemática da adição, definida para todos os pares de 

inteiros positivos. Assim sendo, para quaisquer dois inteiros positivos dados x e y, há um 

inteiro z que consiste na adição de x e y, sendo este a  denotação de “x + y”. Ora, a fim de que 

eu domine o significado de “adição”, devo dominar a regra da adição, ou seja, o algoritmo que 

para quaisquer dois números inteiros positivos dados determina a adição destes números, 

desta maneira especificando os resultados corretos da aplicação da função de adição aos dois 

números. Assim sendo, a regra fornece as condições de correção do uso de “adição”, 

determinando seus usos corretos e incorretos. Por exemplo, “2 + 2  = 4” é um uso correto, ao 

passo que “2 + 2 = 5” não o é. 

  Há um aspecto fundamental deste domínio da regra de adição. Embora a regra 
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determine para qualquer dois números inteiros positivos dados a adição destes números, 

estabelecendo as aplicações corretas do algoritmo da adição, eu não apliquei a regra da adição 

para todos estes números, uma vez que é finito o número de minhas aplicações da regra de 

adição, ao passo que há infinitos números inteiros positivos e, assim sendo, tal regra 

determina os infinitos resultados da aplicação correta da função de adição para todos estes 

números. Tem-se assim uma assimetria entre o número finito de minhas aplicações da regra da 

adição e o número infinito de adições de números inteiros positivos determinado pela regra da 

adição, do que resulta que há infinitas adições que não  calculei no passado. Posto que 

significo adição por “adição” e que a regra da adição determina o resultado correto para a 

adição de quaisquer dois números dados, segue-se que significar adição por “adição” 

determina uma única resposta correta para qualquer caso de adição de dois números. 

  Suponha então que eu nunca tenha calculado a adição de dois números quando algum 

destes é maior que 56, do que se segue que  nunca calculei o resultado de “68 + 57”. Quando 

sou confrontado agora com a questão de qual o valor desta adição, calculo o seu resultado de 

acordo com a regra da adição e respondo que “68 + 57 = 125”. Deve-se notar que este 

resultado é correto no sentido aritmético de que a função da adição para os números 68 e 57 

tem como valor 125, bem como no sentido semântico de que eu, a fim de estar em acordo 

com minha intenção prévia com relação ao meu uso do termo “adição”, atribuo agora o 

mesmo significado a tal termo, sendo semanticamente fiel ao meu uso passado de “adição”, e, 

assim sendo, sigo a regra da adição que determina 125 como a resposta correta.   

  Postulemos então um cético radical (KW, p. 8)
 
 que põe em causa a correção, em seu 

sentido semântico, da resposta dada por mim à pergunta pelo resultado da adição de 68 e 57. 

Tal cético defende que, a fim de que eu seja semanticamente fiel ao meu uso passado de 

“adição”, atribuindo no presente o mesmo significado que no passado, sua resposta deve ser 5, 

não 125. Ora, mas como a resposta semanticamente correta é 5 se eu atribuo agora, assim 

como no passado, o significado adição a “adição”? Ocorre que a hipótese cética é que eu 

nunca atribuí este significado a “adição” no passado, na verdade sempre signifiquei quadição 

por “adição” e a fim de que agora eu seja semanticamente fiel ao meu uso prévio de “adição”, 

minha resposta deve ser “5”. Se assim o for, a função matemática associada por mim ao termo 

“adição” será a função de quadição definida da seguinte maneira: “Para qualquer dois 

números x e y, a quadição de x e y é igual a adição de x e y caso nem x nem y sejam maior que 

56; caso contrário, a quadição de x e y é igual a 5”.  

  Uma vez que eu nunca calculei anteriormente o resultado de 68 + 57, não podemos 

justificar 125 como a resposta correta sustentando que no passado dei a mim mesmo 
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instruções de como proceder neste caso, posto que por hipótese nunca especifiquei 

anteriormente a mim mesmo a resposta correta a esta questão.  Também não se pode justificar 

que significo adição por “adição” recorrendo a qualquer aplicação prévia de “adição” por 

minha parte, posto que também por hipótese nunca calculei a soma de dois números quando 

algum destes é maior que 56, do que se segue que minhas aplicações  prévias de “adição” são 

compatíveis tanto com a atribuição a tal termo do significado adição como do significado 

quadição, pois as funções de quadição e adição geram o mesmo valor para números que não 

são maiores que 56. A fim de justificar 125 como a resposta semanticamente correta, resta 

então a alternativa de recusar a hipótese cética que no passado signifiquei quadição por 

“adição”, defendendo então que signifiquei adição e, assim sendo, para que eu seja 

semanticamente fiel ao meu uso prévio do termo, atribuindo no presente o mesmo significado 

atribuído no passado, devo seguir a regra da adição para responder à pergunta, o que 

determina 125 como a resposta semanticamente correta, não 5.  

  O cético inicia seu argumento postulando a hipótese de que sempre signifiquei 

quadição por “adição”, mas seu objetivo não é demonstrar que sempre signifiquei quadição. 

Tal hipótese no contexto de seu argumento possui apenas a função de pôr em dúvida minha 

certeza de no passado ter significado por um termo aquilo que no presente julgo estar 

significando pelo mesmo termo. Ora, sustenta o cético, se não há como determinar que no 

passado signifiquei adição ou quadição por “adição”, segue-se que não há como determinar 

qual significado atribuí no passado a este termo, do que decorre que meu uso prévio de 

“adição” é desprovido de significado específico. Mas se não há como hoje determinar o que 

signifiquei ontem por “adição”, tampouco será possível amanhã determinar o que hoje 

significo pelo mesmo temo, do que decorre que meu uso atual também será desprovido de 

significado. Como o argumento cético pode ser construído a partir de qualquer termo da 

linguagem, não estando limitado a termos da aritmética, segue-se que todos os meus usos de 

expressões linguísticas são desprovidos de significado, ou seja, a própria linguagem não é 

significativa e muito menos inteligível. Nunca poderemos determinar se por qualquer termo 

alguém está atribuindo qualquer significado, pois sempre será possível construir a partir do 

significado padrão supostamente atribuído a algum termo uma interpretação alternativa tal 

como a que aqui  fizemos no caso do significado quadição a partir do significado adição. Eis 

a conclusão que nosso cético semântico pretende chegar a partir de sua hipótese.  

  O argumento cético consiste em um paradoxo justamente porque o cético inicialmente 

não põe em causa a significatividade do uso dos termos de nossas linguagem no presente, 

apenas no passado. Mas se não é possível demonstrar a significatividade do uso de tais termos 
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no passado, segue-se de imediato a não significatividade do uso de tais termos no presente e, 

dessa maneira, a não significatividade da linguagem como um todo. Partindo disto, o cético, a 

fim de poder coerentemente argumentar que não há como determinar o significado do uso dos 

nossos termos no passado
7
, pressupõe que os usos atuais dos termos da linguagem são 

significativos. Ocorre que se seu argumento for correto, segue-se de imediato a refutação 

daquilo que de início ele pressupõe, a saber, a significatividade do uso de nossos termos no 

presente. O argumento cético é paradoxal justamente por sua conclusão refutar aquilo que 

inicialmente foi pressuposto.  

  Diante deste cenário radical, nos parece evidente que a conclusão que o cético 

semântico sustenta é inadmissível e intolerável, tornando-se necessária sua refutação 

imediata. Como mostrado acima, o sucesso de seu argumento depende da premissa  

fundamental que não há como demonstrar se no passado eu signifiquei adição ou quadição 

por “adição”. Por sua vez a aceitação desta premissa depende de não haver no meu passado 

nenhum fato em virtude do qual signifiquei adição por “adição”. Ciente disto, o cético propõe 

um desafio que consiste na citação, por minha parte, de algum fato a respeito de meu uso 

prévio de “adição” em virtude do qual no passado signifiquei adição por “adição”, não 

quadição. Ou seja, o cético nos desafia a citar um fato que seja constitutivo do significado, de 

modo que em virtude deste fato ter sido o caso no meu uso prévio de “adição” é que se pode 

legitimamente determinar que no passado signifiquei adição por tal termo, não quadição. A 

fim de que possamos vencer o desafio cético e refutar a premissa acima, duas condições 

devem ser satisfeitas (KW, p. 11): (1) Fornecer uma explicação do tipo de fato que é 

constitutivo do significado de “adição”, de maneira que em virtude de um ou mais fatos deste 

tipo terem ocorrido no meu passado é o que determina que signifiquei adição e não quadição; 

(2) Este tipo de fato deve justificar porque 125 é a resposta correta para a pergunta pela 

adição dos números 68 e 57 e para tanto deve determinar as condições de correção a respeito 

de meu uso de “adição”, ou seja, tal fato deve constituir o fato semântico que por “adição” 

signifiquei adição e partindo disto justificar 125 como a resposta correta e como sendo 

portanto a maneira como devo responder à questão. Apenas a partir desta justificação é que há 

a determinação de como devo responder a cada novo caso de adição de modo a que minha 

resposta não seja arbitrária ou um mero salto no escuro
8
. 

                                                 
7 Se de início o cético já colocasse em causa a significatividade do uso de nossos termos no presente, ele cairia 

em contradição ao tentar não apenas provar a cogência de seu argumento, mas também ao tentar meramente 

formulá-lo, uma vez que a fim de fazer isto ele deve pressupor que o uso de seus termos e sentenças são 

significativos. 

8 KW é bastante enfático neste ponto, sustentando reiteradamente que o genuíno fato constitutivo do 
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  A estratégia do cético para provar sua premissa fundamental se divide em duas etapas. 

Primeiramente, o cético argumenta que caso o tipo de fato constitutivo do significado seja 

encontrado, ele só pode ser buscado em duas áreas particulares a respeito de meu passado: (a) 

meu comportamento linguístico e não-linguístico externo prévio e (b) em todos os conteúdos 

de minha história mental prévia (KW, p. 11). Em segundo lugar, o cético concede acesso 

epistêmico idealizado, eu possuo acesso epistêmico ilimitado às áreas em questão. Isto posto, 

o cético então defende que ainda que sob estas duas condições eu não consiga especificar um 

tipo de fato constitutivo do significado, segue-se que não há como determinar se no passado 

atribui este ou aquele significado a uma dada expressão linguística, estabelecendo-se então a 

conclusão cética que nossos termos linguísticos são desprovidos de significado. A partir deste 

ponto, KW irá analisar uma série de tipos de fatos candidatos a serem constitutivos do 

significado e buscará refutá-los individualmente. Mas antes de partirmos para isto, são 

necessárias algumas observações acerca da natureza do ceticismo semântico aqui abordado.  

  Primeiramente, a conclusão cética é uma forma de antifactualismo semântico tal como 

acima apresentado. Ora, caso o cético tenha vencido o desafio, ele estará apto a sustentar que 

não há nenhum fato semântico em virtude do qual no presente eu significo algo por minhas 

expressões linguísticas, do que decorre que sentenças de atribuição de significado não são 

factuais e, assim sendo, não são vero-condicionais. Mas isto é justamente o que sustenta o 

antifactualismo semântico. 

  Em segundo lugar, tal ceticismo semântico é de natureza constitutiva, não epistêmica. 

O cético não está defendendo que embora haja fatos semânticos, nós não possuímos acesso 

epistêmico aos mesmos de modo que não possamos legitimamente conhecê-los e, assim, não 

possamos legitimamente fazer atribuições de significado. Antes, uma vez que tal ceticismo 

está comprometido com o antifactualismo semântico, ele sustenta que não há fatos 

constitutivos do significado e que ainda que tenhamos acesso epistêmico idealizado às áreas 

em que possivelmente tais fatos semânticos poderiam vir a ser encontrados, não seremos 

capaz de encontrá-los ou tomarmos conhecimento dos mesmos simplesmente porque tais fatos 

não existem. Como acertadamente sustenta KW, “o cético assere que ainda que Deus” 

empreendesse uma buscar por fatos semânticos, “ele ainda não poderia determinar que 

signifiquei adição” por “+” (KW, 14). A conclusão cética é justamente uma asserção de 

caráter metafísica segundo a qual não há um certo tipo de fato na realidade, a saber, fatos 

                                                                                                                                                         
significado determina como devo responder a qualquer questão acerca da adição de dois números se por 

“adição” significo adição (Cf. KW, p. 11, 23-24 e 37). Este ponto, como em breve vermos, será de 

fundamental importância no desenvolvimento do paradoxo cético. 



11 

 

 

semânticos.  

  Por fim, embora tenhamos seguido KW ao formular o paradoxo cético como pondo 

em causa a existência de fatos constitutivos de significado e o caráter vero-condicional de 

sentenças de atribuições de significado, poderíamos tê-lo formulado como atacando as noções 

de fatos constitutivos de conteúdos mentais e de atribuições de conteúdos a estados mentais. 

Ora, assim como expressões linguísticas possuem significado, estados mentais como crenças, 

intenções e desejos, as chamadas atitudes proposicionais, possuem conteúdo mental. De fato, 

em sua versão semântica o paradoxo põe em causa a existência de fatos constitutivos do 

significado atribuível a expressões linguísticas, enquanto que em sua versão mental o 

paradoxo põe em causa a existência de fatos constitutivos do conteúdo mental atribuível a 

atitudes proposicionais, não havendo então fatos em virtude dos quais nós temos atitudes 

proposicionais providas de um determinado conteúdo mental em detrimento de outro. Neste 

sentido, na versão linguística do paradoxo o cético impõe o desafio de citar um fato em 

virtude do qual no passado signifiquei adição e não quadição por “adição”, ao passo que em 

sua versão mental o desafio consiste em citar um fato em virtude do qual no passado minhas 

atitudes proposicionais a respeito da adição de dois números envolviam o conteúdo mental da 

adição e não o da quadição.  

  O paradoxo cético é linguisticamente formulável em virtude de termos e sentenças 

possuírem conteúdos específicos na medida em que são providos de significado. O que é 

relevante, a fim de que o paradoxo ataque a noção de significado, é que significados são 

constituídos por conteúdos individuais, sendo distintos um dos outros em virtude de serem 

constituídos por conteúdos distintos. Uma vez que atitudes proposicionais também possuem 

conteúdos individuais, a saber, conteúdos mentais, segue-se de imediato que o argumento 

cético se aplica tanto a conteúdos de natureza linguística (significado ou conteúdo 

linguístico), como a conteúdos de natureza mental (conteúdo mental). O caráter geral do 

paradoxo cético se deve por este atacar a própria noção de conteúdo individual, pondo em 

causa a possibilidade de atribuição deste ou daquele conteúdo específico a este ou aquele item 

mental ou linguístico, sendo portanto formulável a respeito de qualquer conteúdo, seja esta de 

natureza linguística ou mental
9
.  

   

1.1.4 Respostas ao paradoxo cético 

1.1.4.1 Instruções prévias 

                                                 
9 Cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 144; MILLER, 2007, p. 204-207. 



12 

 

 

   Meu uso prévio de “adição” não é capaz de determinar a função de adição como 

aquela que no passado signifiquei, posto que há uma assimetria entre a finitude de meu uso de 

“adição” e a infinitude desta função, o que, como vimos, dá margem para a provocação cética 

que no passado eu signifiquei qualquer uma da infinita lista das funções compatíveis com meu 

uso prévio de “adição”, como é o caso da função de quadição. Poder-se-ia objetar (KW, p. 15-

16) que o paradoxo só surge em virtude de ingenuamente pressupormos que a determinação 

de qual função signifiquei pode tomar como base apenas o conjuntos de minhas aplicações 

prévias de “adição”. Entretanto, no aprendizado do significado de “adição”, eu internalizei 

instruções ao adquirir a regra de como continuar a série da adição indefinidamente. Mas que 

regra seria esta? KW nos dá o exemplo de algoritmo mais primitivo possível: “Suponha que 

queremos adicionar x e y. Tome um imenso grupo de mármores. Primeiro conte x mármores 

em uma pilha. Depois conte y mármores em uma outa. Junte as duas pilhas e conte o número 

de mármores da união formada. O resultado é x + y” (KW, p. 15). Estas instruções foram por 

mim adquiridas ao aprender o significado de “adição”, constituindo minha justificação que no 

passado signifiquei adição por “adição”. Caso significasse quadição, seriam outras as 

instruções adquiridas. Assim sendo, o fato constitutivo do significado seria o fato acerca das 

instruções previamente adquiridas. Eis a nossa primeira candidata a solução do paradoxo 

cético. Será este a candidata capaz de vencer o desafio cético e solucionar o paradoxo? 

  Infelizmente não. O problema de recorrer a uma instrução anteriormente adquirida é 

que temos de já ter garantido que o significado de cada expressão que nela ocorre é o 

significado padrão, o significado que usualmente atribuímos a cada expressão, o que 

acarretará em uma interpretação padrão da própria instrução. Mas assim como é possível ao 

cético questionar se atribuímos o significado padrão adição a “adição”, também é a ele 

possível questionar nossa interpretação padrão acerca do significado das expressões que 

compõem a própria instrução. Por exemplo, o cético poderia perguntar qual é a garantia que 

no passado signifiquei contar uma pilha por “contar uma pilha” e não quontar uma pilha (i.e., 

quontar uma pilha é o mesmo que contar uma pilha, a menos que tal pilha seja formada a 

partir de duas pilhas e uma das quais possui mais do que 57 itens; neste caso, o resultado é 5). 

O desafio cético não pode ser vencido ao citarmos instruções de como continuar a série, pois 

será sempre permitido ao cético dar uma interpretação não padrão das próprias instrução. Este 

é apenas um caso particular do princípio geral segundo o qual se uma expressão A é explicada 

em termos de uma expressão ou conjunto de expressões B, uma interpretação não padrão de B 

irá gerar uma interpretação não padrão de A. A lição que devemos tirar disto é que recorrer a 

instruções a fim de explicar o significado de uma expressão nos levará a um regresso infinito 
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vicioso, pois será então necessário recorrer a novas instruções a fim de explicar o significado 

das primeiras e assim infinitamente. 

 

1.1.4.2 Estados mentais qualitativos  

 Passemos então ao segundo candidato a fato constitutivo do significado (KW, p. 41). 

Esta solução consiste em argumentar que o fato de eu significar adição por “adição” é 

constituído por eu possuir um estado mental distinto e irredutível com seu próprio quale 

(dores de cabeça, náusea e cócegas são exemplos de estados mentais com qualia 

característicos). Assim concebido, o que significo por uma determinada expressão é 

conhecível por mim diretamente por introspecção e de maneira não inferencial. Significar 

algo seria então um estado mental interno e irredutível do falante de modo que caso no 

passado eu signifique quadição por “adição” eu estaria em um estado mental distinto de 

quando significo adição, assim como sentir uma dor de cabeça é um estado mental com um 

quale distinto e o sujeito que o possui não tem dúvida se está com dor de cabeça ou não. O 

desafio cético é então respondido simplesmente apontando estados mentais como os fatos 

constitutivos do significado. Seria esta uma solução genuína? Não, vejamos o porquê. 

  Suponha que eu sempre tenha certo estado mental com um quale particular sempre 

que penso no termo “adição”. Mas como tal estado me indica que devo responder 125 para a 

questão “68 + 57”? Qual o traço característico deste estado que indica que assim devo 

responder, refutando então a hipótese cética que na verdade este estado possui o quale 

característico da quadição e que  devo responder 5? O que ocorre é que tal estado não é capaz 

de justificar minha resposta como semanticamente correta e não é capaz de determinar como 

devo proceder em novos casos de adição. Ademais, suponha que ao calcular a adição de dois 

números eu cometa um erro que não percebi. Neste caso, meu comportamento seria 

acompanhado pelo mesmo estado mental característico do significar adição, ainda que minha 

resposta não seja condizente com aquela que eu devo dar a fim de ser fiel a condição de 

correção da regra de adição
10

. Em suma, caso possuir tal estado mental fosse constitutivo de 

meu significar “adição”, não haveria como excluir erros não percebidos e, assim sendo, não 

haveria como justificar 125 como a resposta correta, não 5. Uma vez que isto é possível, 

estados mentais não podem ser constitutivos do significado. 

  Mas talvez poderíamos ter uma abordagem mais plausível a fim de defender estados 

mentais como constitutivos do significado. Poderíamos supor que tais estados mentais 

                                                 
10 Cf. HATTIANGADI, 2007, p. 30. 
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possuem conteúdo representacional e que assim sendo são capazes de justificar minhas 

respostas como corretas ou incorretas quando significo adição por “adição”, além de 

determinar como devo proceder quando me deparo com casos de adição que nunca antes 

calculei o resultado. Mas que representações seriam estas? Por exemplo, significar cubo por 

“cubo” é associar uma imagem que me vem à mente sempre que uso a palavra “cubo”. Esta 

seria a imagem de um cubo que me vêm à mente quando penso nesta palavra. Assim como no 

caso anterior, temos novamente um estado mental dotado de um quale característico.  

  Há diversos problemas com esta nova abordagem. Primeiramente, é evidente nem 

sempre quando significamos algo por um termo alguma imagem mental ou algum item 

particular nos vem a mente. Embora por vezes isto talvez ocorra, certamente não é uma 

condição necessária para significar algo e certamente é concebível que em dois momentos 

distintos quando significo algo através de uma expressão, em um momentos há um item 

particular na minha mente e no outro momentos não.  Mas deixando este problema de lado, 

suponha que sempre que significo cubo por “cubo” a imagem de um cubo me vem à mente. O 

problema que surge então é como esta imagem poderia nos dar as condições de correção do 

uso deste termo diferenciando os casos em que tal uso concorda com a imagem mental dos 

casos em que há desacordo? Ingenuamente poder-se-ia argumentar que se tenho esta imagem 

na mente e vejo um triângulo, sei de imediato que este objeto não concorda com a imagem, ao 

passo que se vejo um cubo sei que há um acordo entre este objeto e a imagem na minha 

mente. Neste momento o cético poderia perguntar como determino estes casos de acordo e 

desacordo partindo-se apenas da imagem na minha mente? O que ocorre é que a imagem do 

cubo não determina por si só como deve ser comparada com objetos no meu campo visual. A 

fim de assegurar que há acordo no primeiro caso e desacordo no segundo, tenho de pressupor 

uma regra de comparação ou projeção que determine quando há acordo e desacordo entre a 

imagem mental e o objeto no meu campo visual. Mas dependendo da regra escolhida, seguir-

se-ia justamente o contrário. O problema é justamente que para a escolha da regra de 

comparação adequada não posso tomar como base apenas a imagem mental, uma vez que esta 

é neutra quanto à adequação desta ou daquela regra de comparação. A conclusão então é que o 

estado mental da imagem do cubo não é capaz de isoladamente constituir o significado cubo e 

sempre será possível que duas pessoas atribuam significados diversos ao termo “cubo” e 

passem então a usá-lo de maneira incompatível ainda que a mesma imagem ocorra em suas 

mentes ao pensar no termo.  

 Neste ponto talvez alguém poderia argumentar que o que vêm a minha mente não é 

apenas a imagem do cubo, mas o pacote completo composto da imagem e de sua regra de 
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comparação. Mas isto não nos leva nem um pouco adiante, pois o cético novamente estaria 

apto a perguntar como sei  como devo interpretar esta regra, pois a regra por si só também não 

estabelece como deve ser aplicada. Caso então postulemos uma nova regra de aplicação desta 

regra anterior, chegaríamos a um regresso infinito e vicioso de regras mais fundamentais para 

determinar como regras menos fundamentais devem ser aplicadas. Por exemplo, se por 

“adição” significo adição, a regra de aplicação de “adição” deve ser representada na minha 

mente. O cético então nos provocaria ao propor uma interpretação não padrão desta 

representação da aplicação da regra de adição e de nada adiantaria propor uma outra regra que 

determine que a interpretação padrão é a correta para esta representação. Parece que nos 

encontramos novamente em um beco sem saída no qual de nada adianta postular uma nova 

regra a fim de interpretar uma regra anterior e chegamos a conclusão  que estados mentais 

com qualia característicos não podem ser constitutivos do significado e o paradoxo cético 

continua sem solução. 

 

1.1.4.3 Estados mentais sui generis 

  A terceira solução proposta (KW, p. 51) ao paradoxo cético tem em comum com a 

anterior a defesa que estados mentais são os fatos constitutivos do significado. Contudo, 

enquanto a abordagem anterior sustenta que significar adição por “adição” é um estado 

mental introspectivo dotado de um quale próprio, concebendo o significado como mais um 

tipo de estado mental qualitativo, esta nova abordagem sustenta que a natureza do significado 

é tão peculiar que não podemos encarar os estados mentais que o constitui como estados 

mentais qualitativos introspectivos, mas que tais estados constituem um tipo de estado mental 

sui generis, sendo irredutível a qualquer outro tipo de estado mental, sejam estes de natureza 

qualitativa ou não. Em suma, esta nova abordagem defende que os estados mentais 

constitutivos do significado compõem um tipo distinto e primitivo de estados mentais.   

  Qual a plausibilidade desta abordagem? Ora, o cético pode objetar que esta alternativa 

deixa a natureza do significado completamente misteriosa. Enquanto a solução anteriormente 

proposta é capaz de nos explicar a natureza dos estados mentais constitutivos do significado 

como sendo de caráter qualitativo, esta nova abordagem não nos diz nada a respeito de sua 

natureza. Por outro lado, se estes estados não são introspectivos, como justificar então o fato 

de quando significamos algo por uma expressão nunca temos dúvida acerca do que está sendo 

significado? Se esta certeza não reside no caráter introspectivo dos estados mentais 

supostamente constitutivos do significado, onde mais residiria? Estes são problemas que 

qualquer proponente desta abordagem deve lidar a fim de sustentar sua plausibilidade. 
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Contudo, ainda que obtenha êxito em solucionar estes problemas, resta ainda ao cético a 

possibilidade de objetar contra a própria tese de que o significado seja constituído por estados 

mentais, independentemente de serem tomados como qualitativos ou não. 

  Considere meu estado mental de significar adição por “adição”. Tal estado é um 

objeto finito contido em uma mente finita. Assim sendo, não consiste em eu estar pensando 

separadamente ou em conjunto de cada adição possível de dois números dados, uma vez que a 

lista da adição de todos estes números é infinita. Disto decorre que meu estado mental de 

significar adição não pode determinar o resultado correto da adição de todos os números, uma 

vez que mesmo que eu passasse o resto de minha vida fazendo cálculos de adição, ainda assim 

não conseguiria completar a lista da adição de todos os números, uma vez que tal lista é 

infinita e a lista das adições calculadas em toda minha vida será necessariamente finita. Isto 

posto, como será então possível a este estado mental, enquanto candidato a fato constitutivo 

do significado de adição, determinar quais são as condições de correção de “adição”? Parece 

que por si só este estado mental não é capaz de determinar as condições de correção do 

significado adição que atribuímos ao termo “adição” e, deste modo, será sempre possível ao 

cético nos provocar defendendo que por “adição” eu significo quadição, não adição. Em 

virtude destas dificuldades, segue-se ser bastante implausível que estados mentais sejam os 

fatos constitutivos do significado que buscamos.  

 

1.1.4.4 Estados disposicionais 

 Talvez o erro das propostas anteriores seja tentar encontrar os fatos constitutivos do 

significado no plano mental, ao recorrer a estados mentais, ou no plano comportamental, 

recorrendo ao meu uso prévio de “adição”. Eis o que defende a quarta proposta que iremos 

analisar, certamente uma das mais populares candidatas a solucionar o paradoxo cético, ao 

sustentar que fatos disposicionais são constitutivos do significado (KW, p. 22-23). O 

disposicionalismo defende que fatos semânticos a respeito de um falante são redutíveis a seus 

estados disposicionais. Seja x e y dois números inteiros positivos. Significar adição por 

“adição” consiste estar disposto, quando confrontado com a questão “qual a adição de x e y?”, 

a responder com a adição de x e y, ao passo que significar quadição por “adição” consiste em 

responder a esta questão com a quadição de x e y. No passado signifiquei adição por “adição” 

em virtude de  estar então disposto a responder com a adição de dois números quando 

questionado. É verdade que no passado meu comportamento e meus estados mentais não são 

capazes de determinar que signifiquei adição e não quadição, mas meus estados 

disposicionais determinam aquilo que signifiquei por “adição”. Caso no passado deparasse 
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com a questão “68 + 57?”, eu responderia 125 por estar disposto a assim responder.  

  O disposicionalismo, assim como as propostas anteriores, enfrenta sérias objeções que 

põem em causa sua plausibilidade inicial. Iremos nos restringir às três principais objeções 

elencadas por nosso cético semântico.  A primeira, a objeção da finitude (KW, p. 26-28), 

sustenta que o disposicionalista tenta evitar a finitude de meu uso prévio de “adição” 

recorrendo às minhas disposições quanto ao uso deste termo, mas ocorre que a totalidade de 

minhas disposições também é finita. Em particular, não é verdade que se questionado acerca 

da adição de dois números quaisquer eu iria responder com a adição de ambos, uma vez que 

há números que são suficientemente grandes de modo que sou incapaz de compreendê-los 

ainda que dedicasse o resto de minha vida a tal objetivo. Diante da constatação desta 

limitação cognitiva, o cético poderia então simplesmente redefinir a função de quadição de 

modo que tal função concorda com a função de adição quando possuo qualquer disposição de 

adicionar dois números dados, mas discorda da adição caso estes números sejam 

suficientemente grandes de modo que eu não mais possua qualquer disposição de adicioná-

los. Neste novo cenário, o disposicionalista não pode mais recorrer aos distintos estados 

disposicionais que possuo a fim de determinar quando significo adição ou quadição, posto 

que partindo desta redefinição as disposições para adicionar ou quadicionar dois números são 

sempre as mesmas.  

  Poder-se-ia replicar a esta primeira objeção sustentando que sob condições 

epistemicamente ideais eu teria a disposição de adicionar números que em minhas condições 

atuais não possuo, uma vez que não sou capaz de compreendê-los. Em tais condições, quando 

questionado pela adição de dois números dados, eu estaria disposto a responder com a adição 

de ambos caso signifique adição por “adição”. Mas o cético neste instante pode simplesmente 

pôr em causa minha certeza acerca de como eu responderia nesta situação ideal – qual o 

fundamento da certeza que em tal circunstância eu teria a disposição de adicionar estes 

números? Suponha que nesta circunstância ideal eu seja capaz de compreender números 

suficientemente grandes que em minha condição atual não sou, bem como capaz de adicioná-

los. Mas como posso ter certeza que neste cenário de mudança radical de minha capacidade 

cognitiva eu ainda teria a disposição de adicionar dois números qualquer quando questionado? 

Como eu posso determinar, partindo de minhas disposições atuais e de minha capacidade 

cognitiva atual, como iria me comportar neste novo cenário? Talvez sob tais condições eu 

tenha a disposição de adicioná-los, mas talvez eu tenha a disposição de quadicioná-los ou 

mesmo a disposição de me comportar de um modo incompatível com qualquer função 

matemática. Parece que aqui estamos num plano puramente especulativo no qual nenhuma 
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certeza é possível acerca de meus estados disposicionais em condições epistemicamente 

ideais. 

  A esta nova objeção cética pode-se responder que ela ilegitimamente pressupõe que 

precisamos saber exatamente como um objeto se comportaria em uma condição ideal a fim de 

estar  apto a asserir o que este objeto estaria disposto a fazer nesta condição. Por exemplo, 

ninguém sabe exatamente como um gás ideal iria se comportar em temperaturas extremas, 

mas ainda assim estamos aptos a asserir que o volume deste gás varia conforme sua 

temperatura varia. Mas esta resposta não refuta a objeção anterior. O cético não sustenta que 

precisamos saber exatamente como nos comportaríamos em condições ideais, mas antes que a 

abordagem disposicionalista faz asserções radicais que são injustificáveis tomando-se como 

base apenas minha capacidade cognitiva atual e minhas disposições atuais. Eu sou um ser 

finito provido de capacidades finitas, ao passo que a função de adição é definida para infinitos 

números. Disto decorre que a fim de que eu possa calcular  a adição de quaisquer dois 

números dados, eu teria de ser capaz de compreender números suficientemente grandes que 

sob minha condição atual eu jamais compreenderia, pois há um limite para os números que 

posso atualmente compreender. Mas como posso legitimamente asserir como me comportaria 

ou que disposições eu possuiria em uma condição ideal na qual eu não estivesse limitado 

desta maneira? O problema desta resposta é que tal mudança de condição cognitiva não seria 

de grau, mas de gênero. Esta resposta pressupõe que podemos saber como nos 

comportaríamos neste nova condição apenas fazendo aproximações progressivas de como eu 

agiria partindo-se de desenvolvimentos progressivos na minha capacidade atual de 

compreensão de números. Suponha que no momento minha condição cognitiva permita que 

eu compreenda números naturais de até dez casas. Mas podemos supor que caso eu fosse 

submetido a um treinamento adequado, eu desenvolveria a capacidade de compreender 

números de até onze casas. Intensificando o treinamento, eu poderia então compreender 

números de doze casas e assim sucessivamente.  Parece então que (1) eu poderia, através de 

treinamentos cada vez mais intensos e apropriados, desenvolver esta capacidade sem um 

limite claro de até qual casa eu potencialmente poderia compreender. Paralelamente a isto, eu 

constato que (2) quando aumento o limite das casas dos números que eu posso compreender 

de n para n + 1, minhas novas disposições são análogas às que eu dispunha antes. A partir 

destas duas constatações, parece que poderíamos inferir que (3) nossas disposições adquiridas 

sob condições ideais nas quais não há limite para o tamanho dos números que posso 

compreender são análogas as minhas disposições atuais. Mas esta inferência indutiva não é 

válida. Pois enquanto em (2) a mudança em minha capacidade de compreensão de números é 
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de grau, em (3) a mudança é de gênero. Isto ocorre porque em (3) o caso anterior à mudança é 

de um sujeito cognitivamente limitado a compreender números até um certo tamanho, 

enquanto que o novo caso é de um sujeito cognitivamente ideal desprovido de qualquer limite 

do tamanho dos números que ele é capaz de compreender. Isto posto, como poderíamos 

determinar quais são as disposições que eu possuiria sob condição cognitivamente ideal?
11

 

Ademais, ainda que fossemos capaz de isto determinar, o que as disposições deste novo 

sujeito de um gênero cognitivo ideal ilimitado poderia nos dizer acerca do sujeito de um 

gênero cognitivo atual limitado?   

  Passemos então à segunda objeção (KW, p. 28-32), a objeção do erro. A maioria dos 

falantes competentes, ainda que dominem o significado de um termo, possuem disposições de 

cometer erros no uso deste termo. No caso de “+”, ainda que certos falantes signifiquem 

adição por este termo, eles podem cometer erros de performance, sejam estes de natureza 

sistemática ou não. Por exemplo, é comum encontrarmos pessoas que possuem a disposição 

de ao efetuar o algoritmo da adição e ao se deparar com a situação em que a adição nas 

unidades excede “9”, esquecem sistematicamente de acrescentar na casa das dezenas a 

unidade excedente. Nestes casos, certamente diremos que essas pessoas cometem um erro de 

performance no cálculo da adição, nunca diremos que na verdade elas significam uma função 

não padrão distinta da função de adição e que portanto nenhum erro está sendo cometido. O 

problema que surge então para o disposicionalista consiste em como justificar, partindo-se da 

tese que disposições são constitutivas do significado, que em casos como esse o falante atribui 

o significado padrão ao termo, não que ele está atribuindo um significado não padrão. O 

disposicionalista sustenta que o significado atribuído por um falante a um termo é constituído 

por seus estados disposicionais no que concerne ao uso deste termo, do que se segue que o 

significo atribuído é determinado a partir dos estados disposicionais do falante. Contudo, 

como o disposicionalista pode sustentar que certas disposições do falante são constitutivas do 

que ele significa por um termo e ao mesmo tempo sustentar que o falante possui disposições 

de cometer erros sistemáticos no uso deste termo que não são constitutivas daquilo que está 

sendo significado? Ou seja, como o disposicionalista pode distinguir disposições constitutivas 

do significado daquelas disposições produtoras de erros de performance? A fim de resolver 

este problema, o disposicionalista teria de encontrar alguma maneira de traçar tal distinção 

sem recorrer a qualquer noção semântica prévia, pois apenas desta maneira a distinção não 

                                                 
11 Este argumento é um desenvolvimento do argumento previamente apresentado por Hattiangadi. Cf. 

HATTIANGADI, 2006, p. 22-23. 
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seria circular
12

.  

  Voltando ao exemplo acima do erro sistemático de performance do cálculo de adição, 

o cético pode oferecer uma interpretação alternativa e sustentar que nenhum erro está sendo 

cometido pois o falante não está significando a função de adição por “adição”, mas 

significando a função de skadição cuja tabela corresponde exatamente às disposições do 

falante, incluindo aquelas disposições que nós encaramos como produtoras de erros de 

performance quando supomos que o falante está significando a função de adição. A objeção 

ao disposicionalismo é que se estados disposicionais fossem constitutivos do significado, não 

haveria espaço para erros no uso de um termo, pois sempre que alguém cometesse um erro 

sistemático no uso de um termo, o disposicionalista se veria então obrigado a sustentar que 

esta pessoa não está atribuindo o significado padrão a este termo (estaria significando 

skadição, não adição). Uma vez que esta posição é insustentável, posto que é certamente 

possível a alguém atribuir o significado padrão a um termo ainda que cometa erros 

sistemáticos no seu uso, o disposicionalista necessita então traçar  a distinção entre 

disposições constitutivas do significado e disposições produtoras de erros no uso do termo 

sem recorrer a nenhuma noção semântica. Mas parece que este distinção não é possível sem 

recorrermos à noções semânticas. Se não há então como traçar tal distinção de maneira não 

circular, segue-se que disposições não podem ser constitutivas do significado e que o 

disposicionalismo é uma solução genuína ao paradoxo. 

  Mas suponha que o nosso disposicionalista inveterado obtenha êxito não apenas em 

traçar uma distinção, em termos não-semânticos, entre disposições constitutivas do 

significado e disposições produtoras de erros, mas também em refutar a objeção da finitude. 

Teria então o disposicionalismo triunfado e finalmente solucionado o paradoxo ao demonstrar 

que fatos disposicionais são os fatos constitutivos do significado? Nosso cético semântico 

pensa que não, sustentando que há um problema fundamental no disposicionalismo que 

também se impõe a qualquer tentativa de redução de fatos semânticos a fatos naturais, sejam 

estes fatos disposicionais ou não. Esta é a terceira objeção cética, a objeção normativista 

(KW, p. 23-26, 37). Vejamos em que esta consiste. 

  Estados disposicionais não podem ser fatos constitutivos do significado por não 

satisfazerem a segunda condição que o paradoxo impõe aos candidatos a fatos constitutivos 

do significado. Segundo esta condição, deve ser possível, a partir destes fatos, determinar o 

que é um uso correto ou incorreto de um termo ao qual o falante atribui um certo significado, 

                                                 
12 Cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 168-169. 
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justificando a resposta que eu devo dar como aquela semanticamente correta. Ou seja, deve 

ser possível a partir destes fatos determinar as condições de correção de um termo na medida 

em que a ele é atribuído um significado por parte de um falante, o que estabelece então como 

este deve usá-lo. Segundo KW, “enquanto candidato a fato que determina o que eu significo, 

[…] ele deve me dizer o que eu devo fazer a cada nova instância” (KW, p. 24, grifo nosso). 

   A condição de correção do uso de “adição” quando por este termo significamos 

adição é que este uso será correto caso, quando questionado pela adição de dois números, dou 

como resposta um resultado que corresponda à tabela da função de adição e será incorreto 

caso não haja tal correspondência. Isto posto, como seria possível derivar as condições de 

correção de “adição” a partir dos estados disposicionais supostamente constitutivos do 

significado adição? O disposicionalista poderia então  sustentar que as condições de correção 

de “adição” corresponde às respostas que eu daria quando questionado pela soma de dois 

números sob condição ideal, resposta esta determinada pelos estados disposicionais que eu 

teria em tal condição. Desconsidere os problemas relacionados a esta abordagem 

anteriormente analisados e suponha que as respostas que nesta condição eu daria covariam 

com a tabela da função de adição, isto é, nesta condição minhas respostas capturariam 

corretamente a extensão de “adição”. Mas o problema é que ainda que isto seja possível, ainda 

que minhas disposições de responder covariassem com a tabela da adição, minhas disposições 

ainda seriam por princípio incapazes de determinar qual resposta eu devo dar quando significo 

adição por “adição”. O ponto fundamental é que a resposta que eu devo dar é logicamente 

independente da resposta que eu daria em condição epistemicamente ideal ou da resposta que 

agora dou em minha condição atual. Estados disposicionais no máximo podem determinar 

como eu uso o termo sob certas condições, mas nunca poderiam determinar como eu devo 

usar o termo quando significo adição por ele e, deste modo, respondendo corretamente à 

questão sobre o resultado da adição dos números 68 e 57. 

  O cético nos desafia a responder como devo responder corretamente à questão “68 + 

57?” se agora eu estou atribuindo o mesmo significado a “+” que no passado atribuí, sendo 

portanto semanticamente fiel ao meu uso prévio de adição. Nós, a fim de refutar sua hipótese 

cética, devemos citar fatos a respeito de meu passado que determine que eu sempre signifiquei 

adição por “+”, não quadição e que, dadas as condições de correção do uso de “+”, devo 

responder 125 à questão. Uma redução genuína do significado de um termo a fatos 

disposicionais deve não apenas especificar a extensão correta deste termo, mas também deve 

determinar que o que está sendo derivado a partir destes fatos disposicionais é a extensão do 

termo, ou seja, sua condição de correção que por sua vez determina como este termo deve ser 
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usado. Mas como minhas disposições quanto ao uso de um termo podem determinar como 

devo usá-lo? Como minhas disposições podem constituir a extensão correta deste termo? 

Disposições apenas determinam como irei usar um termo, não como devo usá-lo quando por 

ele significo algo. O que ocorre é que no primeiro caso temos uma noção descritiva, enquanto 

no segundo caso temos uma noção normativa. Se eu significo adição por “+” então a resposta 

que eu devo dar é aquela determinada como a correta pela regra da adição. Caso o 

disposicionalista procure então sustentar que a resposta que eu devo dar numa circunstância é 

a resposta que eu daria nesta situação, ele estaria equacionando competência e performance. 

Mas esta equação não é legítima, uma vez que a noção normativa a resposta que devo dar em 

uma circunstância é irredutível à noção descritiva a resposta que dou nesta mesma 

circunstância. É impossível reduzir o deve ao é
13

. 

  O disposicionalismo não consegue dar conta do caráter normativo do significado 

justamente porque não consegue responder a questão de como devo responder à questão “68 + 

57”, no máximo ele poderá nos dizer como irei responder. Assim sendo, estados 

disposicionais não podem ser constitutivos do significado de “+” por não poderem constituir a 

regra da adição que determina as condições de correção deste significado, o que nos leva a 

conclusão que a objeção normativista ao disposicionalismo é irrefutável e que portanto 

disposições não podem ser constitutivas do significado. O paradoxo cético continua sem 

solução e a conclusão cética que nossas expressões linguísticas são desprovidas de significado 

determinado parece ser mesmo irrefutável
14

. O que fazer então diante de tão terrível cenário?  

 

1.2 Naturalismo e disposicionalismo semântico 

  Por “naturalismo semântico” compreenderemos qualquer teoria que proponha uma 

redução  do significado ou do conteúdo mental a fatos naturais. É verdade que é possível a 

uma teoria ter uma abordagem naturalista do significado e do conteúdo sem propor uma 

redução dos mesmos a fatos naturais, mas uma vez que não trataremos deste tipo de teoria 

naturalista, no que se segue faremos um uso estrito de “naturalismo semântico” e por este 

termo iremos nos referir apenas a teorias naturalistas reducionistas do significado e do 

                                                 
13 A defesa da impossibilidade de redução de um deve a um é foi classicamente formulada por Hume (Cf.  

HUME, 2000 [1739-1740]). Trataremos de maneira mais aprofundada desta tese e de sua relação com o 

disposicionalismo e o naturalismo semântico no próximo capítulo. 

14 Deve-se notar que não analisamos todas as candidatas a soluções apresentadas por KW, há ainda a solução 

platonista (Cf. KW, p. 53-54) e a solução da simplicidade (Cf. KW, p. 38-40). Decidimos não analisá-las por  

julgarmos que estas são as propostas menos relevantes para o nosso objetivo de analisar as objeção de KW 

ao naturalismo semântico. 
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conteúdo
15

. Mas para compreender em que consiste a redução de fatos semânticos a fatos 

naturais, é preciso antes apresentar o que compreenderemos por “redução naturalista” e “fatos 

naturais”. 

 Fatos naturais são aqueles que constituem o objeto de estudo das ciências naturais, 

notoriamente a física, a química e a biologia. Uma outra maneira de defini-los seria através da 

caracterização de fatos naturais como os fatos reconhecidos por uma ciência natural completa. 

Entretanto, não há uma definição consensual de quais sejam exatamente as ciências naturais, 

visto que é incerto se determinadas ciências devem ser classificadas como naturais, sendo o 

caso da psicologia talvez o mais polêmico. Contudo, neste espaço consideraremos como 

ciências naturais tanto aquelas ciências cujo status de ciência natural parece ser indubitável 

como a física ou a biologia, como aquelas ciências em que há dúvida quanto ao seu seu status 

enquanto ciência natural, como a psicologia. Assim sendo, exemplos de fatos naturais seriam 

fatos físicos como o movimento de translação da Terra sobre o Sol, fatos biológicos como o 

que mamíferos são organismos pluricelulares, bem como fatos psicológicos. 

 O naturalismo defende que tudo o que existe -  fatos, propriedades, leis, indivíduos, 

relações causais, etc. - é redutível a fatos naturais, propriedades naturais, leis naturais, etc. A 

partir da perspectiva naturalista, quando a ciência completa catalogar todos os fatos, 

propriedades e leis últimos e irredutíveis que constituem a realidade, apenas fatos, 

propriedades e leis naturais serão citados neste catálogo. Por “último” e “irredutível” 

compreendemos fatos, propriedades e leis naturais que não podem ser explicados em termos 

de outros fatos, leis ou propriedades. Uma maneira metafórica de dizer isto é dizer que o 

naturalismo é a tese que quando Deus criou o mundo, ele precisou criar apenas fatos, 

propriedades e leis naturais, tudo o mais se seguiu disto. Uma teoria naturalista sustenta que 

os blocos fundamentais, os alicerces últimos da realidade, são aquilo que a ciência natural 

completa descreve acerca da realidade. Tudo o mais, ou seja,  todos os fatos, propriedades e 

leis não-naturais, é derivável deste fundamento último. 

 Uma maneira de descrever em que consiste a redução de uma propriedade A a uma 

propriedade B é descrever a redução de A a B como uma definição de A a partir de B que não 

envolva qualquer noção que faça referência a A, sendo que tal definição é feita ao especificar, 

a partir de B, condições necessárias e suficientes para a instanciação de A
16

. Estas condições 

                                                 
15 A teoria semântica de Davidson é um exemplo de uma teoria semântica naturalista que não propõe uma 

redução do significado e conteúdo a fatos naturais. Cf. DAVIDSON, 1980. 

16 Caracteriza a redução da propriedade A a propriedade B como uma especificação de condições necessárias e 

suficientes para a instanciação de A não é unânime. Alguns filósofos sustentam que para haver redução basta 

a especificação de condições suficientes. Mas isto não afeta o nosso propósito de fazer uma apresentação 
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seriam aquelas que são satisfeitas quando e apenas quando A é instanciada e que são descritas 

por referência a B mas sem fazer qualquer referência a A. Isto posto, a redução de uma 

propriedade não-natural X a uma propriedade natural Y consiste em uma especificação, por 

referência a Y, de condições necessárias e suficientes para a instanciação de X que não faça 

qualquer referência a X. Traduzindo isto para o vocabulário de fatos, a redução de um fato 

não-natural F a um fato natural G consiste em fazer uma especificação de condições 

necessárias e suficientes para a ocorrência de F que faça referência a G mas que não faça 

qualquer referência a F.  

 Tendo compreendido em que consiste uma redução naturalista, podemos finalmente 

compreender em que consiste o naturalismo semântico. O naturalismo semântico é a tese que 

o significado linguístico e o conteúdo mental são redutíveis a fatos naturais (ou, 

equivalentemente, redutíveis a propriedades naturais). Assim, o naturalismo semântico 

sustenta que a partir tão somente de fatos naturais é possível fazer uma especificação de 

condições necessárias e suficientes para uma expressão ser dotada de um dado significado e 

para uma representação mental
17

 ser dotada de um dado conteúdo mental sem recorrer a 

qualquer noção semântica ou intencional
18

. Dentre as formas de naturalismos semânticos se 

encontra o disposicionalismo, certamente das mais populares teorias naturalistas na 

atualidade, não sendo surpresa, portanto, que o disposicionalismo seja a resposta ao paradoxo 

cético que KW se dá mais ao trabalho de analisar e objetar.  

 O desafio cético consiste em citar um fato a respeito de meu uso prévio de “adição” 

em virtude do qual no passado signifiquei adição por “adição”. Como visto, a resposta 

disposicionalista ao desafio é sustentar que o significado é constituído por fatos 

disposicionais. Significar adição por “adição” consiste em estar disposto a responder, quando 

confrontado com a questão acerca da adição de dois números, com a adição destes dois 

números. A abordagem disposicionalista para o caso do conteúdo mental segue a mesma 

linha. Considere, por exemplo, o caso de uma crença: o  conteúdo mental de minha crença 

envolve a adição de dois números e não a quadição destes se e somente se quando 

                                                                                                                                                         
geral do naturalismo semântico, de modo que continuaremos a falar de condições necessárias e suficientes.  

17 Por “representação mental” compreendemos qualquer estado mental com propriedades semânticas 

(conteúdo, referência, condição de satisfação, condição de verdade...) como pensamento, crença, desejo, 

símbolo mental,  etc. 

18 Nem todos os naturalistas semânticos, entretanto, exigem a especificação de condições necessárias e 

suficiente para  haver uma redução naturalista do significado ou conteúdo. Fodor, por exemplo, 

primeiramente sustentou que a redução de “X representa Y” consiste na especificação de condições 

necessárias e suficientes para X representar Y (cf. FODOR, 1984) mas posteriormente passou a sustentar que 

uma redução de “X representa Y” consiste tão somente na especificação de condições suficientes para X 

representar Y (cf. FODOR, 1990). Mas deixaremos esta possibilidade de lado e continuaremos a falar em 

condições necessárias e suficientes para haver redução naturalista. 
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confrontado com uma questão acerca da adição de dois números eu tiver a disposição de 

formar uma crença quanto à adição destes dois números, não quanto sua quadição.  

 O nosso objetivo é tratar do problema se o significado de expressões linguísticas é 

constituído exclusivamente por fatos disposicionais. Nas próximas duas seções, analisaremos 

de maneira mais aprofundada duas objeções de KW ao disposicionalismo semântico. A 

primeira consiste na objeção normativista que sustenta não apenas que o significado é 

irredutível a fatos disposicionais, mas que o significado é irredutível a qualquer fato natural, 

posto que o naturalismo semântico não é capaz de dar conta do caráter intrinsecamente 

normativo do significado. Em suma, o naturalismo semântico não satisfaz o que o requisito 

normativo. A plausibilidade da objeção normativista será avaliada no segundo capítulo.  

 Já a objeção do erro sustenta que o disposicionalismo semântico sucumbe ao problema 

do erro, não sendo capaz de distinguir, sem recorrer a qualquer noção semântica, que 

disposições são constitutivas do significado e que disposições são produtoras de erros de 

performance. O fracasso na solução do problema do erro resulta na não satisfação do segundo 

requisito que KW impõe para qualquer fato candidato a constitutivo do significado, a saber, o 

requisito extensional: o fato constitutivo do significado deve determinar que usos da 

expressão são corretos e que usos são incorretos, isto é, determinar aqueles objetos que 

constituem a extensão da expressão e aqueles que não constituem. Nos capítulos três e quatro 

analisaremos duas teorias disposicionalistas que procuram solucionar o problema do erro e 

assim satisfazer o requisito extensional, as teorias de Fred Dretske e Ruth Garrett Millikan. 

 

1.3 O Requisito normativo e o prescritivismo semântico  

  No início da exposição de seu paradoxo, KW impõe dois requisitos pré-teóricos que 

toda teoria do significado deve satisfazer a fim de vencer o desafio cético. Um destes, como 

visto anteriormente, é o requisito da justificação de uma determinada resposta à questão pela 

adição de dois números como a resposta semanticamente correta ou incorreta dado que por 

“adição” significa-se adição. Isto é, a teoria deve demonstrar como o fato por ela especificado 

como aquele em virtude do qual signifiquei adição por “adição” justifica semanticamente a 

correção de uma dada resposta
19

. Caso este requisito não seja satisfeito, tal teoria deve ser 

sumariamente rejeitada.  

   O fato constitutivo do significado deve determinar quais usos de uma expressão 

linguística dotada de significado são corretas e quais não o são. Minha intenção de ser 

                                                 
19 Nas palavras de KW, “esta é uma condição que qualquer suposto candidato a tal fato [constitutivo do 

significado] deve satisfazer” (KW, p. 11, tradução nossa), 
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semanticamente fiel ao meu uso prévio de uma expressão consiste na intenção de no presente 

atribuir o mesmo significado que no passado foi atribuído a esta expressão. Suponha que no 

passado signifiquei adição por “adição” e que tenho êxito em ser semanticamente fiel a este 

uso, de modo que agora significo adição por “adição”. Isto posto, como devo responder à 

questão pela adição de 68 e 57? KW defende que minha resposta deve ser a única 

semanticamente correta tal como estabelecida pelo significado de “adição” e como por esta 

expressão significo adição, devo responder 125. A justificação de minha resposta, tal como 

exigida pelo requisito acima, consiste na demonstração desta resposta como a semanticamente 

correta, de modo que se significo adição por “adição”, então 125 é a resposta que devo dar. 

Como significo adição por esta expressão e a função de adição estabelece que a adição de 68 

e 57 é 125, então 125 é a resposta não apenas aritmeticamente correta, mas também 

semanticamente correta. Mas é justamente este o cerne da objeção normativista ao 

disposicionalismo: se a fim de ser semanticamente fiel ao meu uso prévio desta expressão 

agora a atribuo o significado adição, então a relação entre esta atribuição semântica e a 

questão de como devo responder à questão pela adição de “68 + 57” é normativa, não 

descritiva - eu devo responder “125” porque significo adição por “adição”. Em virtude disto, 

batizamos como “requisito normativo” a exigência que toda teoria do significado aceitável 

deve justificar minha resposta como a semanticamente correta ou incorreta, uma vez que 

exige desta teoria a explicação de como o fato que esta especifica como constitutivo do 

significado dá conta da relação intrinsecamente normativa entre o que significo por uma 

expressão e o modo como devo usá-la. Mas em que consiste a normatividade desta relação? 

De que maneira devemos encarar a natureza deste deve? A normatividade desta relação 

constitui não apenas a principal objeção de KW ao disposicionalismo semântico, mas também 

é uma objeção de caráter universal a qualquer teoria naturalista que proponha a redução de 

fatos semânticos a fatos naturais. Assim sendo, o requisito normativo é um dos pilares de 

sustentação do paradoxo cético e em virtude disto é que investigaremos o caráter normativo 

da relação entre o que significo por uma expressão e o modo como devo usá-la.  

  Enunciados normativos são enunciados como “você deve agir moralmente”, “é correto 

afirmar que esta mesa possui um metro de comprimento se e somente se ela tenha o mesmo 

comprimento da barra do metro padrão de Paris” ou “se desejas descobrir o significado desta 

palavra, deves consultar o dicionário”. Já exemplos de enunciados descritivos são “a maçã é 

vermelha”, “Dilma Rousseff é a atual presidente do Brasil” ou “a Lua é o satélite natural da 

Terra”. À primeira vista, o que parece distinguir enunciados descritivos de enunciados 

normativos é que os primeiros meramente estabelecem como as coisas são, ao passo que estes 
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últimos estabelecem como as coisas devem ser ou não devem ser, o que pressupõe uma 

avaliação capaz de distinguir como as coisas devem ser de como as coisas não devem ser. 

Contudo, esta distinção é por demais estreita, uma vez que um enunciado normativo pode 

estabelecer como as coisas podem ser (em termos permissivos) ou como as coisas não podem 

ser (em termos proibitivos). Enunciados como “É proibido fumar neste local” ou “É permitido 

andar de bicicleta neste local” são certamente normativos ainda que não estabeleçam suas 

normas em termos de deveres. Isto posto, não devemos compreender  a noção de 

normatividade no debate acerca do requisito normativista apenas em termos da noção de 

dever
20

.  

   O significado possui um caráter intrinsecamente normativo devido ao fato que da  

atribuição de um significado a uma expressão linguística segue-se que há uma norma 

determinando os usos corretos e incorretos da mesma. Assim sendo, do fato de um agente A 

atribuir o significado S a uma expressão linguística E, segue-se que há uma norma 

determinando quais usos de E por parte de A são semanticamente corretos e quais não o são. 

Denominaremos “normatividade semântica” este caráter intrinsecamente normativo do 

significado. Há um consenso nas discussões sobre o requisito normativo quanto à aceitação da 

tese da normatividade semântica, mas um dissenso se instala quando investigamos o que se 

segue do fato que o significado estabelece condições de correção para uso de uma expressão, 

havendo duas posições opostas e incompatíveis quanto a esta questão. 

   A primeira posição consiste em sustentar que a normatividade semântica implica que 

há uma prescrição em vigor para o uso de uma expressão dotada de significado. Na medida 

em que por uma expressão significa-se algo segue-se não apenas a consequência normativa 

que determina as condições de correção do uso desta expressão, mas também a consequência 

prescritiva que as condições de correção determinam como o falante deve (ou pode) agir, 

impondo ao mesmo uma obrigação (ou permissão) semântica de usar esta expressão 

corretamente. Desta forma, se significo cavalo por “cavalo”, segue-se que devo aplicar 

“cavalo” a um objeto x se e somente se x for um cavalo
21

. Denominemos então esta posição 

de prescritivismo semântico. 

  Já a segunda posição sustenta que o caráter normativo do significado se limita à 

consequência de haver uma norma que determina as condições de correção para o uso de uma 

                                                 
20 O que não significa que a compreensão de enunciados normativos em termos das noções de deveres ou 

permissões seja exaustiva posto que há enunciados normativos que não envolvem estas noções. Voltaremos a 

esta questão no próximo capítulo. 

21 Esta não é uma formulação unânime da consequência prescritiva, posteriormente entraremos na questão de 

qual seja a forma mais adequada da suposta consequência prescritivista do significado.  
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expressão na medida em que o falante a atribui um significado, não se seguindo desta norma 

que há uma prescrição em vigor que imponha ao mesmo o dever (ou poder) semântico de usá-

la corretamente. Isto ocorre porque a norma que determina as condições de correção de uma 

expressão linguística meramente classifica os seus usos como corretos ou incorretos, mas esta 

classificação por si só não possui força prescritiva capaz de pôr em vigor para o falante uma 

obrigação (ou permissão) semântica de usar esta expressão de maneira semanticamente 

correta. Nem sempre quando há uma norma em vigor que classifica uma ação de um agente 

como correta segue-se que esta norma possui força prescritiva para com o agente no sentido 

que este deve (ou pode) agir de maneira correta e é precisamente esta compreensão da 

normatividade semântica que esta segunda posição defende. Assim sendo, a denominaremos 

antiprescritivismo semântico em virtude de sua oposição ao prescritivismo semântico.  

  Nossa investigação inicial acerca do requisito normativo nos levou ao caráter 

normativo do significado, o que por suas vez nos levou a duas compreensões opostas quanto à 

natureza desta normatividade, a saber, o prescritivismo e o antiprescritivismo semântico. Há 

um extenso debate sobre a plausibilidade destas duas posições e, como veremos, o requisito 

normativo só é problemático para o naturalismo semântico se a normatividade semântica 

implica o prescritivismo semântico. Trataremos do debate quanto ao prescritivismo semântico 

no segundo capítulo.  

 

1.4 O Requisito extensional e o problema do erro 

 A depender da teoria disposicionalista que estamos lidando, haverá uma caracterização 

distinta do que se compreende dos fatos disposicionais constitutivos do significado. Contudo, 

a melhor maneira de introduzir teorias disposicionalistas do significado é a partir de teorias 

causais do conteúdo, tanto porque muitas teorias disposicionalistas são efetivamente variações 

de uma teoria causal do conteúdo, como porque várias outras teorias disposicionalistas podem 

ser melhor compreendidas em oposição a teorias causais do conteúdo. Podemos dizer que 

teorias causais do conteúdo constituem o ponto de partida do debate acerca do 

disposicionalismo semântico. 

 No terceiro e quarto capítulo analisaremos duas formas de disposicionalismo 

semântico: as teorias de Dretske e Millikan. Enquanto a teoria de Dretske é efetivamente uma 

teoria causal do conteúdo, a teoria de Millikan é melhor compreendida a partir de sua 

oposição à teoria causal do conteúdo. De uma forma ou de outra necessitamos portanto estar 

familiarizados com teorias causais do conteúdo. Mas antes de introduzir a teoria causal do 

conteúdo, dois esclarecimentos são necessários quanto às teorias naturalistas do conteúdo que 
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analisaremos nos próximos capítulos. 

 Até agora estávamos seguindo KW ao formular o paradoxo cético no nível linguístico 

e focando no problema se fatos disposicionais podem ser constitutivos do significado. 

Entretanto, no contexto do debate quanto ao requisito extensional, seremos obrigados a mudar 

o foco para o nível mental e o problema se fatos disposicionais são constitutivos do conteúdo 

mental. O que ocorre é que a maioria dos naturalistas semânticos tomam o conteúdo mental 

como último e primitivo e o significado linguístico como derivado. Eles sustentam que as 

propriedades semânticas do conteúdo linguístico são derivadas das propriedades semânticas 

do conteúdo mente. O objetivo destes naturalistas é fazer primeiramente uma redução 

naturalista do conteúdo de representações mentais para a partir disto fazer uma redução 

naturalista do conteúdo de expressões da linguagem ordinária. De alguma maneira, o 

conteúdo linguístico é derivado do conteúdo mental. É verdade que há uma parcela dos 

naturalistas semânticos aderem a esta tese da primazia do conteúdo mental sobre o linguístico, 

mas uma vez que as duas teorias disposicionalistas que serão aqui analisadas, as de Dretske e 

Millikan, aderem a esta tese, sob hipótese assumiremos sua veracidade a fim de poder avaliá-

las. Uma vez que o paradoxo cético põe em causa a existência tanto de fatos constitutivos do 

significado linguístico como de fatos constitutivos do conteúdo mental, ele se aplica tanto a 

teorias que sustentam que o conteúdo mental é primitivo e o significado é derivado como a 

teorias que sustentam o contrário
22

. Observe que se o conteúdo linguístico é derivado do 

conteúdo mental, segue-se ser possível que animais desprovidos de linguagem tenham 

representações mentais dotadas de conteúdo determinado. Por fim, se uma teoria naturalista 

que adere à tese da primazia do conteúdo mental sobre o conteúdo linguístico falha em reduzir 

o conteúdo mental a fatos naturais, então ela também falha em reduzir o conteúdo linguístico 

a fatos naturais. 

 O segundo esclarecimento concerne à natureza das representações mentais que serão 

tratadas quando avaliarmos as teorias disposicionalistas de Dretske e Millikan. Ao 

formularmos o paradoxo cético, utilizamos como exemplo representações abstratas como as 

das funções de adição e quadição. Entretanto, passaremos a nos concentrar agora em 

representações perceptuais ou sensoriais, deixando de lado representações abstratas. O que 

ocorre é que de um posto de vista naturalista é mais fácil tratar de representações sensoriais 

que representações abstratas. A estratégia destes naturalistas é primeiro naturalizar 

representações sensoriais para só depois naturalizar representações abstratas. Assim, se uma 

                                                 
22 O paradoxo cético se aplica até mesmo a teorias que sustentam que não há primazia de um nível sobre o 

outro. 
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destas teorias tem dificuldade para fazer uma redução naturalista de representações sensoriais, 

maior ainda será sua dificuldade para fazer uma redução naturalista de representações 

abstratas. Isto posto, passemos à forma mais simples de uma teoria causal do conteúdo, a 

teoria causal crua do conteúdo.  

 Considere o conteúdo de um símbolo mental que ocorre em João
23

. Suponha agora que 

João esteja diante de um cavalo e que nele ocorra um símbolo mental. Segundo a teoria causal 

crua do conteúdo, o conteúdo deste símbolo mental é determinado da seguinte forma:   

 

(TCC) O conteúdo do símbolo mental de João é cavalo se e somente se apenas cavalos 

causam ocorrências deste símbolo. 

 

 A teoria causal crua determina o conteúdo mental a partir daquilo que causa a 

ocorrência do símbolo. O conteúdo do símbolo de João é aquilo que causou a ocorrência deste 

símbolo em João. Segundo o disposicionalismo, o conteúdo do símbolo de João é cavalo se e 

somente se João tem a disposição de ter uma ocorrência deste símbolo quando está diante de 

cavalos. A teoria causal crua interpreta causalmente o estado disposicional de João acerca de 

cavalos que constitui o conteúdo deste símbolo: dizer que o conteúdo do símbolo mental de 

João é cavalo se e somente se João está disposto a aplicá-lo apenas a cavalos é basicamente o 

mesmo que dizer que o conteúdo do símbolo mental de João é cavalo se e somente se apenas 

cavalos causam ocorrências deste símbolo em João. Analogamente, dizer que o açúcar tem a 

disposição de se dissolver na água é dizer que a água causa o dissolvimento do açúcar
24

. 

 Observe que há vários tipos de símbolos mentais cujos conteúdos não podem ser 

capturados via (TCC) por representarem objetos causalmente inertes tais como entidades 

abstratas (número, funções...) e entidades ficcionais (unicórnio, papai noel...). Mas como já 

havíamos antecipado, a ideia aqui é justamente ver como lidamos com casos mais simples tais 

                                                 
23 No contexto da teoria causal passaremos a falar em “símbolo mental”, não em “representação mental”. 

Exemplos de símbolos mentais são “cavalo”, “vaca” e “adição”. Símbolos mentais são um subconjunto das 

representações mentais, eles correspondem no plano mental ao que um termo subsentencial corresponde no 

plano linguístico. Por exemplo, na crença isto é um cavalo há a ocorrência do símbolo “cavalo”, assim como 

na sentença “isto é um cavalo” há a ocorrência do predicado “cavalo”. A razão para esta mudança é que 

falaremos na extensão de um símbolo mental (i.e., o conjunto formado por todos os objetos aos quais o 

símbolo é corretamente aplicado) e enquanto está claro ao que nos referimos quando falamos na extensão do 

símbolo “cavalo” (i.e., o conjunto formado por todos os cavalos), é problemático determinar em que consiste 

a extensão de uma crença ou de um desejo acerca de cavalos (e.g., em que consiste a extensão da crença isto 

é um cavalo?). 

24 Boghossian apontou para esta conexão imediata entre o disposicionalismo semântico e teorias causais cruas 

do conteúdo para refutar críticas, em voga após a publicação de Wittgenstein on Rules and Private Language 

em 1982, de que KW teria negligenciado teorias causais do conteúdo. Ora, as críticas de KW a tais teorias 

estão contidas em sua crítica ao disposicionalismo semântico (cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 164; MILLER, 

2003, p. 74). 
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como símbolos de cavalos nos quais não há este problema. Novamente, se (TCC) obtêm êxito 

em lidar com casos mais simples, então talvez podemos tentar estendê-la para casos mais 

complexos, ao passo que se (TCC) não tem sucesso em lidar nem mesmo com casos mais 

simples, então podemos ter certeza que ela também não tem sucesso em lidar com casos mais 

complexos.  

 Ninguém, contudo, já sustentou uma teoria causal crua do conteúdo. O problema é que 

(TCC) exclui a possibilidade de erro, ou seja, não permite que João possa ter um símbolo cujo 

conteúdo seja cavalo mas que não tenha sido causado por um cavalo. É evidente que 

representar pressupõe a possibilidade da falsa representação
25

. Sabemos que é possível que 

João cometa um erro e mesmo estando diante de uma vaca a represente como um cavalo. Há 

situações suficientemente desfavoráveis que fazem com que ele identifique erroneamente um 

objeto à sua frente. Mas se a falsa representação é impossível, então o conteúdo 

representacional não possui condições de correção. (TCC) equaciona a correção da aplicação 

de um símbolo com o que causa sua ocorrência, de modo que tudo o que causa a ocorrência 

do símbolo cai em sua extensão, o que é  uma consequência obviamente inaceitável.  

 Suponha que em dias ensolarados cavalos causem em João a ocorrência deste símbolo, 

do que (TCC) implica que seu conteúdo é cavalo. Mas é possível que em noites mal 

iluminadas, João erroneamente representa animais quadrúpedes no horizonte como cavalos 

quando na verdade tais animais são vacas. Em casos como estes, dizemos que o conteúdo do 

símbolo é cavalo, mas posto que o que está sendo representado são vacas, segue-se que esta é 

uma aplicação incorreta do símbolo. Entretanto, (TCC) implica que não houve erro algum. 

Segundo (TCC), o conteúdo do símbolo mental que ocorre em João é determinado por o que 

quer que cause sua ocorrência e uma vez que tanto cavalos em dias ensolarados como vacas 

em noites mal iluminadas podem causar sua ocorrência, segue-se que o conteúdo deste 

símbolo é cavalo ou vaca-em-noite-mal-iluminada. O que é fundamental é que há tanto 

regularidade nomológica entre a ocorrência do símbolo e a presença de cavalos como entre a 

ocorrência do símbolo e a presença de vacas em noites mal iluminadas, o que justifica, 

segundo (TCC), a atribuição do conteúdo disjuntivo cavalo ou vaca-em-noite-mal-iluminada 

ao símbolo que ocorre em João
26

.  

                                                 
25 Há, no entanto, exceções. A representação mental com o conteúdo eu estou aqui agora não parece poder ser 

falsa. Mas deixemos estes casos de lado, pois certamente isto não ocorre para casos como representações de 

cavalo. 

26 O problema para a teoria causal crua da atribuição de um conteúdo disjuntivo a um símbolo mental, 

decorrente do fato de que nem sempre o que causa a ocorrência do símbolo ser o que ele representa, é 

conhecido na literatura secundária como o “problema da disjunção”. Mas este problema não se identifica 

com o problema do erro uma vez que não é apenas através de erros que um símbolo mental pode ser causado 
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 (TCC) é inaceitável por não determinar a extensão correta do símbolo mental, dela se 

segue que todos os objetos que causam a ocorrência do símbolo estão incluídos em sua 

extensão. Mas a falsa representação ocorre justamente quando aplicamos um símbolo a um 

objeto que não está incluído em sua extensão e qualquer teoria semântica que exclua a 

possibilidade do erro deve ser sumariamente rejeitada. (TCC) gera a extensão errônea do 

símbolo que ocorre em João que intuitivamente sabemos que representa cavalo e que portanto 

apenas cavalos caem em sua extensão. Note que o problema do erro que torna (TCC) 

insustentável também se aplica, segundo KW, ao disposicionalismo. Isto não é surpresa, afinal 

a teoria causal crua é uma forma de disposicionalismo. 

 Por fim, note que ainda que (TCC) fosse uma teoria verdadeira quanto ao conteúdo de 

nossos símbolos mentais, ela não se aplicaria diretamente ao nível linguístico para determinar 

o significado de nossas expressões linguísticas. Isto ocorre porque se uma expressão 

linguística é proferida (o equivalente no nível linguístico à ocorrência de um símbolo mental) 

depende não apenas de seu conteúdo, mas também das motivações, competências linguísticas, 

intenções comunicativas do falante. Proferir uma expressão, ao contrário de ter a ocorrência 

de um símbolo, é um ato voluntário
27

. Por exemplo, para João proferir “cavalo” quando 

estiver diante de um cavalo, não depende apenas de este cavalo estar ou não na extensão do 

termo “cavalo”, mas depende também de minhas motivações para proferi-lo, minhas 

intenções comunicativas, etc. Teorias causais do conteúdo necessitariam dar conta deste 

aspecto da linguagem natural a fim de que possam se aplicar não apenas ao plano mental, mas 

também ao plano linguístico. 

  A partir do problema do erro, KW impõe um requisito que qualquer candidato a fato 

constitutivo do significado e do conteúdo mental deve satisfazer, o requisito extensional. Este 

fato deve ser capaz de determinar a extensão correta do símbolo mental. Uma teoria adequada 

do conteúdo deve gerar a extensão apropriada para o símbolo mental. A teoria causal crua do 

conteúdo é falha porque ela não consegue determinar corretamente esta extensão. Mas como 

um teórico causal poderia satisfazer o requisito extensional? 

 Uma maneira de fazer isto seria refinar (TCC) e especificar um conjunto C formado 

pelas causas da ocorrência do símbolo que determinam seu conteúdo, ou seja, C é o conjunto 

das causas nas quais a ocorrência do símbolo sempre covaria com a presença de seu refere. C 

é distinto do conjunto C' formado pelas causas da ocorrência do símbolo que não determinam 

                                                                                                                                                         
por algo que não esteja em sua extensão (e.g., ao pensar numa vaca posso ser levado a pensar num cavalo, o 

que significa que meu símbolo cavalo não foi causada por um cavalo, mas por um pensamento acerca de 

uma vaca). 

27 Cf. FODOR, 1987, p. 100. 
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seu conteúdo, ou seja, C' é o conjunto das causas nas quais a ocorrência do símbolo não 

covaria com a presença de seu referente, de modo que as causas em C' são aquelas que podem 

causar representações falsas. Deste modo, haveria uma equivalência extensional entre C e a 

extensão do símbolo mental, afinal C é formado apenas pelas causas da ocorrência do símbolo 

nas quais o objeto que causa sua ocorrência é seu referente. Caso obtenha sucesso nesta 

empreitada, tal teoria causal refinada obtêm êxito em determinar corretamente a extensão do 

símbolo e assim satisfazer o requisito extensional. Traduzindo isto para o vocabulário 

disposicional, caberia ao disposicionalista especificar o conjunto C formado pelas disposições 

do agente constitutivas do conteúdo que é distinto do conjunto C' formado pelas disposições 

produtoras de erros, de modo que haja uma equivalência extensional entre C e a extensão do 

símbolo. 

 Há, entretanto, um problema que atinge as versões refinadas da teoria causal do 

conteúdo. Este problema consiste em como distinguir, sem recorrer a qualquer a qualquer 

noção semântica, as causas da ocorrência do símbolo que determinam seu conteúdo daquelas 

causas que não determinam seu conteúdo, ou seja, como distinguir não-semanticamente C de 

C'. Traduzindo este problema para o vocabulário disposicional, o problema consiste em como 

distinguir não-semanticamente as disposições constitutivas do conteúdo mental das 

disposições produtoras de erro. Como veremos, a teoria de Dretske consiste em um 

refinamento da teoria causal crua do conteúdo, procurando fazer esta distinção não-semântica 

entre C e C'. 

  As teorias disposicionalistas de Millikan e Dretske constituem justamente teorias que 

procuram solucionar o problema do erro e satisfazer o requisito extensional. Como veremos, 

apesar da teoria de Dretske ser uma teoria causal do conteúdo e a teoria de Millikan rejeitar 

qualquer espécie de teoria causal do conteúdo, ambas coincidem não apenas por sustentarem 

que o conteúdo é redutível a fatos disposicionais, mas também porque ambas determinam o 

conteúdo mental recorrendo à noção de função biológica, sendo por isso denominadas teorias 

teleológicas do conteúdo ou teleosemânticas. No quarto capítulo faremos uma apresentação 

geral da teleosemântica e avaliaremos a teleosemântica de Dretske, enquanto que no quarto e 

último capítulo avaliaremos a teleosemântica de Millikan. Como veremos, a teoria de Dretske 

recorre à noção de função biológica para especificar não-semanticamente C, o conjunto das 

causas da ocorrência do símbolo que determinam seu conteúdo. Mas não obstante a 

engenhosidade destas teorias, defenderemos que ambas falham em satisfazer o requisito 

extensional. 

 Antes de partirmos para o próximo capítulo, duas observações finais são necessárias. 
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Primeiramente, na apresentação do paradoxo cético citamos três objeções de KW ao 

disposicionalismo semântico, mas nos próximos capítulo trataremos apenas da objeção 

normativista e da objeção do erro, deixando de lado portanto a objeção da finitude. Como 

visto, ela sustenta que disposições não podem constituir minha representação mental quanto à 

adição porque a totalidade de minhas disposições é finita enquanto que a função de adição é 

definida para uma quantidade infinita de pares de números. A razão para não trataremos desta 

objeção é por consideramos a objeção do erro um problema muito mais grave para o 

disposicionalismo que a objeção da finitude
28

. Ademais, se as teorias de Millikan e Dretske 

não solucionam o problema do erro e não satisfazem o requisito extensional, tal como 

defenderemos, então elas devem ser rejeitadas independente de suas respectivas respostas à 

objeção da finitude.  

 Em segundo lugar, alguém pode questionar por que, dada a grande quantidade de 

teorias disposicionalistas que oferecem respostas ao problema do erro, decidimos tratar 

justamente das teorias de Dretske e Millikan. As razões para tanto serão detalhadas ao longo 

dos próximos capítulos, mas podemos adiantar que ambas as teorias possuem um íntimo 

contato com o paradoxo cético: 1) KW tem uma objeção à forma da solução de Dretske ao 

problema do erro que julgamos ser falha, o que nos levou a questionar se tal teoria poderia ser 

falha por outras razões; 2) em seu clássico artigo sobre o paradoxo cético
29

, Millikan defende 

que o caráter normativo do conteúdo e do significado deve ser compreendido a partir da noção 

de propósito evolucionário, o que nos levou a perguntar se esta noção, como sustenta 

Millikan, também é fundamental para solucionar o problema do erro
30

. Tento feito então estas 

observações, passemos ao debate quanto ao requisito normativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Para uma solução bastante convincente à objeção da finitude, cf. HATTIANGAGI, 2007, p. 23-24.  

29 Cf. MILLIKAN, 1990. 

30 A teoria da dependência assimétrica desenvolvida por Jerry Fodor é famosa por ser uma das principais 

respostas disposicionalistas ao problema do erro (cf. FODOR, 1990). Não trataremos, entretanto, desta teoria 

por julgarmos que as respostas de Millikan e Dretske ao problema erro estão em maior contato com o 

paradoxo cético que a resposta de Fodor.  
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Capítulo 2. O Requisito normativo 

 

 Neste segundo capítulo trataremos do requisito normativo. Na primeira seção, faremos 

uma avaliação do debate entre o prescritivismo e o antiprescritivismo semântico. Veremos que 

o requisito normativo só é problemático para o naturalismo semântico caso a tese da 

normatividade semântica implique o prescritivismo semântico, mas defenderemos que este 

não é o caso. Na segunda seção, apresentaremos a proposta da teleosemântica evolucionária 

de Millikan que sustenta que a normatividade semântica deve ser compreendida em termos de 

propósito biológico. Não avaliaremos, entretanto, a plausibilidade desta abordagem da 

normatividade semântica, deixaremos para avaliar a teleosemântica de Millikan a partir do 

problema do erro e do requisito extensional no quarto capítulo, quando argumentaremos que 

ela não satisfaz o requisito extensional. 

 

2.1 Prescritivismo x Antiprescritivismo semântico 

  O objetivo desta seção é uma avaliação do debate entre o prescritivismo e o 

antiprescritivismo semântico. Pretendemos expor e analisar estas duas posições antagônicas 

acerca do caráter normativo do significado, além de uma avaliação de como a escolha de uma 

destas posições como a adequada por parte de uma teoria semântica afeta a sua compreensão 

da natureza do significado. Nossa conclusão será que o prescritivismo semântico não resiste a 

uma análise minuciosa e que portanto deve ser rejeitado, do que se segue que a objeção 

normativista de KW ao naturalismo semântico é falha, uma vez que, como veremos, seu 

sucesso depende da veracidade do prescritivismo semântico. A normatividade semântica, tal 

como anteriormente formulada, consiste no fato que a atribuição de um significado a uma 

expressão linguística  estabelece como em vigor uma norma que determina quais usos desta 

expressão são corretos e quais não o são, ou seja, determina as condições de correção do uso 

desta expressão. Iremos argumentar que desta normatividade semântica não se segue que o 

significado atribuído a uma expressão estabelece como em vigor uma prescrição para o uso 

desta expressão segundo a qual o falante possui uma obrigação (ou permissão) semântica de 

usá-la corretamente. Assim sendo, defenderemos o antiprescritivismo semântico. Mas antes de 

iniciarmos a avaliação do debate, são necessárias algumas considerações prévias acerca das 

classificações dos tipos de normas a fim de tornar claro a natureza da normatividade 

semântica pressuposta neste debate. Deve-se notar que está para além de nosso objetivo uma 

classificação exaustiva destas normas, de modo que  iremos tratar apenas daqueles tipos de 

norma relevantes para o debate. 
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2.1.1 Classificações de normas
 

 
  A primeira classificação fundamental para o nosso propósito é aquela que classifica 

normas como normas instrumentais ou normas não-instrumentais. As normas instrumentais 

determinam o que devemos fazer a fim de atingir um determinado objetivo. “Para passar no 

teste de lógica, deve-se estudar lógica” é uma norma instrumental por determinar o que 

devemos fazer (estudar lógica) a fim de alcançar um dado fim (passar no teste de lógica). Este 

tipo de norma é relativo ou contingente ao desejo ou pretensão do agente em atingir um 

determinado objetivo (caso o agente não pretenda mais atingir este fim, esta regra não mais 

estará em vigor para ele), ao passo que normas não instrumentais como “Não roubarás” não 

são contingentes aos desejos ou pretensões do agente e continuam em vigor para o agente 

independente do que ele deseja ou pretende
31

. 

  A segunda distinção fundamental é a que distingue normas prescritivas de normas não 

prescritivas. Prescrições são normas que determinam o que um agente deve ou não deve fazer 

(ou, equivalentemente, tem a obrigação ou não tem a obrigação de fazer), bem como o que 

um agente pode ou não pode fazer (ou, equivalentemente, tem a permissão ou não tem a 

permissão de fazer). O que distingue este tipo de norma é seu caráter de guiar a ação de um 

agente, determinando como o mesmo deve (não deve) ou pode (não pode) agir. Regras morais 

são exemplos típicos de regras prescritivas. Tomando a noção de dever como fundamental, 

pode-se definir as outras noções prescritivas a partir desta, do que decorre que toda prescrição 

é formulável em termos de dever. Uma vez que as noções de proibição e permissão são 

formuláveis a partir da noção de dever ou obrigação, pode-se então caracterizar norma 

prescritivas como aquelas que determinam a ação do agente em termos de deveres ou, 

equivalentemente, em termos de obrigações (normas morais, por exemplo, determinam como 

um agente deve agir). Vejamos como isto é possível.  

  Se uma norma estabelece a permissão de uma ação, então o agente não tem a 

obrigação de não executá-la, ou seja, tal norma nega o dever de não executar uma ação. Já se 

uma norma estabelece a proibição de uma ação, então o agente tem a obrigação de não 

executá-la, ou seja, impõe ao agente o dever de não executar esta ação, negando a permissão 

de executá-la. Assim, a permissão de uma ação é a negação de sua proibição e a proibição de 

uma ação é a negação de sua permissão. Já se o agente não tem a obrigação de executar uma 

                                                 
31 Esta não é uma distinção formal entre normas condicionais e normas não condicionais, pois normas não 

instrumentais podem ter forma condicional desde que o consequente do condicional não constitua um meio 

de atingir o fim expresso por seu antecedente. Por exemplo, “se eu sou um agente moral, não devo roubar” é 

uma norma não instrumental ainda que esteja na forma condicional, pois não devo roubar 

independentemente de ser ou não um agente moral ou de minha pretensão de ser um agente moral (Cf. 

HATTIANGADI, 2007, p. 183).  
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ação, então não há em vigor para ele qualquer dever ou obrigação de executá-la. Desta forma, 

temos quatro formas possíveis de uma prescrição – obrigação, obrigação de não (proibição), 

não ter a obrigação de não (permissão) e não ter a obrigação (ausência de um dever). 

Caracterizar então prescrições como estabelecendo meramente o que um agente tem a 

obrigação ou não tem a obrigação de fazer é por demais estreito, uma vez que há normas 

prescritivas que estabelecem a permissão (não ter a obrigação de não) ou a proibição 

(obrigação de não) de uma ação.  

  Vejamos um exemplo. Suponha que um agente esteja em uma casa na qual há dois 

ambientes, o primeiro para fumantes e o segundo para não fumantes. A norma em vigor no 

primeiro ambiente, (N1) “Permite-se fumar neste ambiente”, é prescritiva no sentido que 

estabelece uma permissão segundo a qual neste ambiente as pessoas podem fumar, o que 

significa que neste ambiente não está em vigor a obrigação de não fumar, mas disto não se 

segue que neste ambiente você tenha a obrigação de fumar, uma vez esta norma não implica o 

dever de fumar. Assim sendo, (N1) seria incompatível com (N2) “Obriga-se a fumar neste 

ambiente”. Mas (N1) é equivalente a (N3) “Não há a obrigação de não fumar neste ambiente” 

que constitui uma negação da obrigação de não fumar neste ambiente. Já a norma em vigor 

no segundo ambiente, (N4) “Proibi-se fumar neste ambiente”, é prescritiva no sentido que 

estabelece uma proibição segundo a qual neste ambiente há a obrigação de não fumar, sendo 

então equivalente à norma (N5) “Obriga-se a não fumar neste ambiente”, estando portanto em 

vigor um dever de não fumar neste ambiente. Evidentemente (N4) não é equivalente a (N6) 

“Não há a obrigação de fumar neste ambiente”, posto que (N6) é uma negação da obrigação 

de fumar neste ambiente, o que estabelece uma ausência do dever de fumar neste ambiente.  

  Já normas não prescritivas não determinam a ação de um agente em termos de dever, 

possuindo outro papel. Um exemplo clássico de uma regra não prescritiva é a regra de medida 

de um metro que expressa um padrão de medida, a saber, metro padrão de Paris, a partir do 

qual podemos medir o comprimento de objetos no mundo. De acordo com esta regra, é 

correto afirmar que um dado objeto tem um metro de comprimento caso este possua o mesmo 

comprimento que o metro padrão, em caso contrário tal afirmação é incorreta. Mas a noção de 

correção aqui envolvida é distinta da noção de correção envolvida em normas prescritivas
32

, 

pois enquanto desta última se segue que o agente deve (ou pode) agir corretamente, no caso da 

primeira não se segue que o agente tenha a obrigação (ou permissão) de agir corretamente. 

Ademais, no caso do metro padrão, também há outros padrões de medidas a partir do qual 

                                                 
32 Cf. GLÜER & PAGIN, 1999. 
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podemos medir o comprimento dos objetos e não há nenhuma razão que nos obrigue a adotar 

um padrão de medida em detrimento de outro. Uma norma não prescritiva é meramente 

descritiva por determinar as ações de um agente como corretas ou incorretas tal como 

estabelecido pelo padrão por ela expresso, mas não determina que o agente deve (ou pode) 

agir corretamente conforme este padrão, enquanto que uma norma prescritiva além de 

determinar as ações de um agente como corretas ou incorretas a partir de seu padrão, também 

determina que tal agente deve (ou pode) agir corretamente, impondo ao mesmo uma 

obrigação (ou permissão) de agir conforme este padrão
33

. A partir desta distinção entre 

normas prescritivas e não prescritivas, iremos contrapor não mais o normativo ao descritivo 

tal como vínhamos fazendo, já que foi mostrado a existência de normas descritivas, mas o 

prescritivo ao descritivo. Isto se tornará claro quando tratarmos mais adiante da Lei de Hume 

e da distinção entre enunciados prescritivos e enunciados descritivos. 

  No que concerne a normas prescritivas, há dois princípios que são com frequência 

intuitivamente aceitos, mas cuja validade é não raramente questionada. O primeiro é o 

princípio segundo o qual deve implica pode, ou seja, para que normas prescritivas possam 

estar em vigor, as ações que elas obrigam (ou permitem) que sejam executadas ou realizadas, 

deve ser tal que ao menos em princípio é possível executá-las ou realizá-las. O segundo 

princípio é que deve implica a possibilidade de violação, pois parece não haver sentido algum 

de uma regra estabelecer uma obrigação (ou permissão) que não seja possível violar, sendo 

assim impossível não estar de acordo com a regra. 

  Também podemos distinguir normas prima facie
34

 de normas categóricas. As 

primeiras são normas que podem ser suprimidas por outras normas. Isto é possível caso a 

norma suprimida seja hierarquicamente menos fundamental que a norma que a suprime. Por 

exemplo, a regra segundo a qual devemos sempre falar a verdade parece pode ser suprimida 

em circunstâncias especiais, sendo então uma norma prima facie
35

. Esta supressão pode 

ocorrer em circunstâncias nas quais caso falemos a verdade algum familiar ou amigo será 

assassinado, pois assumimos que a regra de sempre agir de modo a salvar uma vida humana é 

mais fundamental que a regra de sempre falar a verdade. Já normas categóricas, ao contrário, 

são absolutas e nunca podem ser suprimidas. Regras morais são exemplos paradigmáticos 

                                                 
33 Uma outra função que uma norma não prescritiva pode exercer é aquela exercida por normas constitutivas, 

mas não trataremos aqui da distinção entre normas constitutivas e não constitutivas. Para uma caracterização 

desta distinção, cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009b.  

34 Cf. ROSS, 2002 [1930]. 

35 Obviamente isto não é universalmente aceito, sendo Kant talvez o filósofo que mais notoriamente recusou a 

tese que a norma de falar sempre verdade seja prima facie. Mas aceitemos sob hipótese esta tese para um fim 

ilustrativo.  
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deste tipo, pois parece que sempre devemos agir moralmente. Por exemplo, assumindo o 

imperativo categórico de Kant, tenho de agir apenas de acordo com uma máxima que eu 

possa, ao mesmo tempo, querer que se torne uma lei universal.  

  Por fim, a última distinção que aqui pretendemos tratar é aquela que concerne a 

procedência ou origem das normas. Há regras que possuem origem religiosa, tal como o 

mandamento judaico-cristão de não usar o nome de Deus em vão, mas há também regras cujo 

vigor depende considerações morais, prudenciais, jurídicas etc. Tendo abordado estas 

classificações de normas, podemos finalmente passar ao debate acerca do prescritivismo 

semântico. Iniciemos com uma caracterização inicial do que são normas semânticas. 

 

2.1.2 Normas semânticas 

  Por normas semânticas compreendemos as normas que passam a estar em vigor para 

os usos de uma expressão linguística quando um falante atribui a esta um significado e que 

determinam as condições de correção de tais usos a partir deste significado. Que normas 

semânticas estejam em vigor para o uso de uma expressão dotada de significado é uma 

consequência direta do caráter  intrinsecamente normativo do significado. Isto posto, tendo tal 

compreensão de normas semânticas em mente e partindo das classificações de normas 

anteriormente traçadas, é evidente que normas semânticas não podem ser classificadas de 

certos modos. Primeiramente, normas semânticas não podem possuir outra procedência que 

não seja semântica, de modo que uma norma em vigor para o uso de uma expressão é uma 

norma semântica apenas se o fato de que tal norma esteja em vigor  tenha sido derivado 

exclusivamente a partir do fato que a esta expressão é atribuída um certo significado. O 

caráter  intrinsecamente normativo do significado pressupõe que apenas a partir do 

significado de uma expressão segue-se que certas normas estão em vigor e estas são 

precisamente as normas semânticas. Caso uma norma para estar em vigor dependa de algum 

outro elemento que não tenha sido derivado do significado, temos então que esta norma não é 

semântica. 

  Por exemplo, suponha que uma norma esteja em vigor em um certo quartel do exército 

brasileiro que trate de como certas expressões devem ser usadas, determinando que é correto a 

um militar dirigir-se a outro militar de patente superior apenas através do pronome de 

tratamento “senhor” e incorreto caso este pronome não seja então utilizado.  Assim, se João é 

um soldado e José é um capitão, é correto que João dirija-se a José através “senhor”. Esta é 

uma norma que determina as condições de correção de uma expressão linguística, mas seria 

esta uma norma semântica que determina as condições de correção semânticas do uso de 
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“senhor”? Não, pois esta norma não possui procedência exclusivamente semântica, visto que 

tem origem em elementos independentes do significado desta expressão, a saber, a forma de 

organização do exército brasileiro e sua hierarquia militar. 

   Normas semânticas também não são instrumentais, uma vez que se assim o for o 

significado não seria intrinsecamente normativo. A determinação por parte de uma norma que 

um dado uso de uma expressão é correto deve seguir-se exclusivamente do significado 

atribuído a esta expressão. Se normas semânticas fossem instrumentais, as ações que elas 

determinam como corretas seriam corretas apenas por constituiriam um meio de atingir um 

dado fim que o agente tenha a intenção de alcançar, posto que o vigor de normas 

instrumentais são contingentes às intenções do agente. Por exemplo, suponha que a norma “se 

você deseja obter sucesso de comunicação com seu interlocutor, use corretamente suas 

expressões linguísticas significativas” esteja em vigor para um falante F e F tenha a intenção 

de ter sucesso de comunicação com seu interlocutor. Ora, tal norma não está em vigor para 

um certo uso de uma expressão significativa por parte de F exclusivamente em virtude do 

significado atribuído por F a esta expressão, mas também em virtude de um estado intencional 

de F. Caso F não mais possua esta intenção, esta norma não mais estaria em vigor para ele 

ainda que continue a atribuir o mesmo significado a esta expressão. Desta forma, segue-se que 

normas semânticas são não-instrumentais.     

  A constatação que normas semânticas são não-instrumentais e de procedência 

exclusivamente semântica é unanimemente aceita, mas o intenso debate prescritivista nos 

mostra que a questão sobre se normas semânticas possuem também uma natureza 

prescritivista ou, relacionadamente, se o significado tem como consequência não apenas 

normas semânticas mas também normas prescritivas está longe de ter uma resposta 

consensual. Isto posto, passemos, pois, a uma análise da natureza do prescritivismo e do 

antiprescritivismo semântico. 

  

2.1.3 Prescritivismo e antiprescritivismo semântico 

  A tese da normatividade semântica (ou tese do caráter intrinsecamente normativo do 

significado) sustenta que da atribuição de um significado a uma expressão linguística segue-se 

que  há normas semânticas que determinam as condições de correção do uso desta expressão. 

A veracidade desta tese parece incontestável e em virtude disto ela é amplamente aceita entre 

os teóricos do significado, sendo até mesmo por vezes caracterizada como um “lugar-
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comum”
36

,  pois parece ser evidente que expressões linguísticas possuem condições de 

correção na medida em que são providas de significado. Desta maneira, em virtude de “verde” 

significar verde é que é legítimo determinar-se como correta uma aplicação desta expressão a 

um objeto de cor verde e como incorreta uma aplicação a um objeto de outra cor.  

  O que certamente não é evidente é como devemos compreender a natureza destas 

normas semânticas. Por exemplo, um problema fundamental é se a noção básica de correção 

semântica é a de condições de verdade ou condições de asserção, mas está para além dos 

nossos objetivos tratar deste problema neste espaço. O problema que nos interessa no 

contexto do paradoxo cético é se normas semânticas têm implicações prescritivas ou não, ou 

seja, se quando em vigor estas normas impõem um dever semântico (ou permissão semântica) 

ao falante no sentido de que se este atribui um significado a uma expressão linguística, segue-

se que há em vigor um dever (ou poder) de que este use tal expressão de acordo com suas 

condições de correção, ou seja, a use corretamente. Quanto a este problema, como vimos no 

capítulo anterior, há duas posições antagônicas e incompatíveis, a saber, o prescritivismo e o 

antiprescritivismo semântico.  

  O prescritivismo semântico consiste na tese que o significado é intrinsecamente 

prescritivo: do fato semântico que uma expressão E significa S segue-se que E deve (ou pode) 

ser usada de maneira correta e que E deve não (ou não pode) ser usada de maneira incorreta, 

tal como estabelecido pela norma semântica em vigor para o uso de E que determina as 

condições de correção de seu uso a partir de S. Assim sendo, se significo verde por “verde”, 

devo aplicar “verde” a um objeto dado se e somente se tal objeto for verde. O prescritivismo 

semântico sustenta então que normas semânticas são de natureza prescritiva: se um falante 

atribui um significado a uma expressão, então está em vigor para tal falante o dever ou a 

permissão de usar esta expressão corretamente.  Dizer que o significado é intrinsecamente 

prescritivo é dizer que o que um falante significa por uma expressão determina como este 

deve (ou pode) usá-la, pois seu significado não apenas determina suas condições de correção, 

mas também prescreve que tal expressão deve (ou pode) ser usada corretamente, guiando 

portanto as ações do falante. O núcleo do prescritivismo é defender que o status de correção 

do uso de uma expressão determinado por seu significado implica uma prescrição segundo a 

qual o falante que atribui este significado a esta expressão deve (ou pode) usar tal expressão 

corretamente. Isto posto, dois esclarecimentos são necessários a fim de  adequadamente 

compreendermos a natureza desta posição. 

                                                 
36 Cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009b; WHITING, 2009. 
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  Primeiramente deve-se notar que há uma diferença fundamental entre sustentar que o 

significado seja intrinsecamente prescritivo e que ele seja extrinsecamente prescritivo. Por 

intrinsecamente prescritivo deve-se compreender que a prescrições semântica para o uso de 

uma expressão deve ter procedência exclusivamente semântica. Isto é, tal prescrição deve ter 

como única origem o significado desta expressão, estando em vigor apenas em virtude deste 

significado e de nada mais - prescrições semânticas constituiriam então um tipo distinto e 

irredutível de normatividade. Assim sendo, o vigor de prescrições semânticas independe de 

considerações de origem moral, religiosa, política ou intencional. Por exemplo, considere a 

prescrição de aplicar “cavalo” a um objeto x se e somente se x for um cavalo que esteja em 

vigor para um agente em virtude de outra prescrição estar em vigor ele, a saber, a prescrição 

moral segundo a qual não se deve mentir. De fato, temos que a primeira é uma prescrição 

acerca do uso de “cavalo”, estabelecendo que “cavalo” deve ser usada corretamente, mas esta 

não é uma prescrição semântica uma vez que o vigor desta prescrição não tem origem apenas 

no significado desta expressão, dependendo de considerações extra semânticas, a saber, 

considerações morais. Analogamente, prescrições semânticas também devem estar em vigor 

independentemente de estados intencionais do falante. Por exemplo, suponha que eu tenha a 

intenção de obter sucesso de comunicação através de meus usos de expressões. Assim, se eu e 

meu interlocutor significamos cavalo por “cavalo” então segue-se que devo aplicar “cavalo” a 

um objeto x se e somente x for um cavalo. Esta é uma prescrição que  implica que devo usar 

“cavalo” de maneira correta, mas tal como no caso anterior, não se trata de uma prescrição 

semântica, uma vez que seu vigor não depende apenas do significado de “cavalo”, mas 

também de minha intenção de ser compreendido por meu interlocutor. A razão para que uma 

prescrição quanto o uso de uma expressão, a fim de ser semântica, tenha como única 

procedência o significado desta expressão é que caso tal prescrição resulte de algo distinto do 

fato desta expressão ser dotada de significado, então o importe prescritivo quanto ao uso desta 

expressão não mais pertence à natureza do significado enquanto tal
37 

, não mais podendo 

portanto ser classificada como semântica.  

  O segundo esclarecimento é que prescrições semânticas não são instrumentais. Da 

significação de algo via uma expressão por um falante segue-se que prescrições semânticas 

quanto ao uso desta expressão passam estar em vigor e que tal falante deve (ou pode) agir de 

acordo com as mesmas, independente de objetivos que por ventura sejam alcançados através 

de um uso correto desta expressão. Isto ocorre porque caso prescrições semânticas sejam 

                                                 
37 Cf. WHITING, 2009, p. 536; HATTIANGADI, 2006, p.  
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instrumentais, o vigor desta expressão não mais teria procedência exclusivamente semântica, 

posto que seu vigor dependeria de algo para além do significado da expressão, a saber, do fato 

que o uso correto desta expressão levará o falante a atingir um determinado fim (falar a 

verdade, salvar a vida de alguém, obter sucesso de comunicação, etc.). Mas uma prescrição 

semântica está em vigor apenas em virtude do significado da expressão, não podendo portanto 

seu vigor ser contingente ao alcance de um dado fim através do uso correto da expressão. Se 

assim o fosse, supondo que por ventura o uso correto desta expressão não mais garantisse o 

alcance deste fim, então esta prescrição não mais estaria em vigor ainda que o mesmo 

significado continue a ser atribuído à expressão. Poder-se-ia então protestar que normas 

semânticas seriam instrumentais mas que do uso correto de uma expressão necessariamente 

segue-se que um certo fim seria alcançado. Suponha que seja este o caso. Mas ocorre que o 

vigor de uma norma instrumental depende da intenção do falante de alcançar este fim e uma 

vez que o falante não tenha mais esta intenção, esta norma instrumental deixa de estar em 

vigor. Ainda que seja uma consequência necessária do uso correto de uma expressão que um 

dado fim seja alcançado pelo falante, a razão que poderia haver para que tal falante tenha a 

intenção de alcançar este fim não pode ser semântica.  

  Tendo feito estes esclarecimentos quanto ao prescritivismo semântico, passemos então 

à posição oposta. O antiprescritivismo semântico sustenta que não se segue do fato que um 

falante atribua um significado a uma expressão e a dota portanto de condições de correção que 

uma prescrição semântica passa a estar em vigor para este falante determinando que o falante 

tem uma obrigação  (ou permissão) de que seus usos desta expressão estejam de acordo com 

as condições de correção da mesma. Desta forma, o antiprescritivismo rejeita a tese central do 

prescritivismo  segundo a qual as condições de correção do uso de uma expressão implicam 

que o falante deve (ou pode) usá-la corretamente, sustentando que a noção de correção aqui 

envolvida não implica que tal expressão deve (ou pode) ser usada corretamente pois o único 

papel do status de correção semântica do uso de uma expressão é exprimir o fato que este uso 

está de acordo com as condições de correção do uso da expressão tal como estabelecidas por 

seu significado, não se seguindo que haja uma norma em vigor que imponha ao falante o 

dever (ou permissão) de usá-la de acordo com este padrão de correção.  

  No que se segue analisaremos um argumento prescritivista, o “argumento direto”. Este 

é certamente o principal e mais popular dos argumentos a favor do prescritivismo semântico 

e,  no que concerne ao menos à interpretação padrão, o argumento que KW utiliza para 

defender o requisito normativo. Outra razão que nos levou a tratar do argumento direto é que 

ele ataca a  possibilidade de reduzir fatos semânticos a fatos naturais ao tornar o requisito 
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normativo um requisito pré-teórico ao qual teorias que propõem uma redução naturalista do 

significado não  são capazes de satisfazer. Assim, antes de analisar o argumento direto, 

investigaremos as relações entre prescritivismo e naturalismo, mostrando como a objeção 

normativista de KW só constitui um problema para o projeto de redução naturalista do 

significado se a compreendermos como sustentando não apenas a inquestionável tese da 

normatividade semântica (da atribuição de um significado a um termo, normas semânticas 

passam a estar em vigor para o seu uso), mas também a controversa tese do prescritivismo 

semântico (da atribuição de um significado a um termo, normas prescritivas passam a estar 

em vigor para o seu uso). 

 

2.1.4 Prescritivismo e naturalismo semântico 

  O requisito normativo sustentado por KW ao longo do desenvolvimento de seu 

paradoxo cético consiste, como visto anteriormente, em impor uma condição pré-teórica 

segundo a qual toda teoria do significado aceitável deve justificar um uso de uma expressão 

dotada de significado como semanticamente correto ou incorreto. Tal requisito é 

compreendido não como um resultado substantivo da teoria do significado que KW julga 

como verdadeira, mas antes como um requisito que toda teoria do significado deve satisfazer 

a fim de ser um candidata genuína à teoria semântica verdadeira
38

. Desta maneira, a 

justificação de um uso de uma expressão como semanticamente correto tem um papel central 

em qualquer teoria do significado. Esta justificação, defende KW, consiste em dar conta,  a 

partir do fato especificado por tal teoria como constitutivo do significado, da relação 

intrinsecamente normativa entre o que um falante significa por uma expressão e o modo como 

este deve usá-la, ou seja, entre o significado de uma expressão e suas condições de correção. 

 A interpretação padrão do requisito normativo é que este requisito sustenta não apenas 

que da atribuição de um significado a uma expressão por um falante segue-se que há em vigor 

condições de correção para o uso desta expressão, mas que também segue-se desta atribuição 

que há uma prescrição em vigor de que o falante deve usar esta expressão de maneira 

semanticamente correta. Há duas fortes razões para assumirmos aqui esta compreensão do 

requisito normativo. A primeira é de natureza exegética: há diversas passagens que sugerem 

que KW compreende o caráter normativo do significado em termos prescritivistas, mais 

                                                 
38 Façamos uma analogia com a física. É um requisito pré-teórico que uma candidata à teoria física correta 

deve dar conta do fato de quando solto uma maçã da minha mão do alto de um prédio segue-se a queda desta 

maçã no chão, mas não do fato que o espaço é curvo tal como propõe a teoria geral da relatividade de 

Einstein a fim de dar conta do fenômeno da força gravitacional que é a responsável pela queda desta maçã 

no chão. A tese da curvatura do espaço é um resultado teórico substantivo desta teoria, não um requisito pré-

teórico. 
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especificamente em termos de deveres ou obrigações semânticas. A segunda razão é que caso 

o requisito normativista não seja compreendido como um requisito prescritivista, então a 

objeção normativista ao disposicionalismo semântico que nada mais é que um corolário do 

requisito normativista é inequivocamente falha e a intenção de KW de servir-se deste 

requisito como sua principal objeção não apenas ao disposicionalismo semântico mas também 

a qualquer tentativa de redução do significado a fatos naturais iria por água abaixo. Não 

faremos, entretanto, uma defesa da interpretação padrão do requisito normativo contra os 

ataques que esta interpretação de KW vem sofrendo nos últimos tempos (especialmente a 

partir do final da década de noventa do século passado). Uma vez que nossa abordagem do 

paradoxo cético de KW não é exegética, mas temática, esta é uma questão que encaramos 

como periférica
39

. Desta forma, a principal razão para adentrarmos no debate quanto ao 

prescritivismo semântico é a segunda razão, aquela que trata da relação entre prescritivismo e 

o naturalismo semântico. 

 A razão que levou a maioria dos filósofos a compreender o requisito normativista 

como sustentando o prescritivismo semântico é que apenas se este requisito sustentar que é 

uma consequência da atribuição de um significado a uma expressão que há uma prescrição em 

vigor para o uso da mesma é que segue-se que o requisito normativo e a objeção dele 

decorrente impõem uma grave objeção para teorias naturalistas que proponham uma redução 

do significado a fatos naturais (seja uma redução em termos disposicionais ou em termos de 

fatos naturais de outra espécie). 

  Fatos naturais são aqueles que constituem o objeto de estudo das ciências naturais. 

Como dito no primeiro capítulo, consideraremos como ciências naturais tanto aquelas ciências 

cujo status de ciência natural parece ser indubitável como a física, bem como aquelas ciências 

em que não há consenso quanto a seu status de ciência natural, como a psicologia. O aspecto 

mais importante acerca de fatos naturais para o nosso propósito de debater o prescritivismo 

semântico é que fatos naturais não são normativos, mas descritivos. Os enunciados das 

ciências naturais são descritivos por meramente descrevem o mundo natural. Esta distinção 

entre fatos normativos e fatos naturais é, como veremos, fundamental para a objeção 

normativista ao naturalismo semântico. 

  A partir deste ponto surge a questão quanto a possibilidade de um enunciado 

normativo poder ser derivado a partir de um conjunto de enunciados não normativos. David 

Hume em seu “Tratado da Natureza Humana” notoriamente argumentou contra esta 

                                                 
39 Para uma defesa da interpretação prescritivista do requisito normativo, cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009a, 

2009b; HATTIANGADI, 2007; BOGHOSSIAN, 1989; JACOB, 1997. 
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possibilidade
40

, sustentando que a partir de um conjunto consistente de enunciados descritivos 

(como é o caso dos enunciados das ciências naturais) não se pode validamente derivar um 

enunciado normativo. O argumento de Hume é que enunciados normativos expressam uma 

relação que enunciados descritivos não podem expressar e uma vez que em uma dedução 

logicamente válida a conclusão não pode conter algo que não esteja contido nas suas 

premissas, temos que qualquer dedução que derive um enunciado normativo a partir de um 

conjunto de enunciados descritivos é inválida. A relação expressa por um enunciado 

normativo que inexiste em enunciados não normativos é que apenas os primeiros nos dizem o 

que fazer, determinando nossas ações (por exemplo, “Honrarás pai e mãe”), enquanto que 

estes últimos são meramente descritivos e nada estabelecem a respeito de nossas ações (por 

exemplo, “O Hidrogênio é inflamável”)
41

. Esta é a famosa Lei de Hume. Desta forma, 

teríamos que por enunciados normativos não poderem ser derivados a partir de enunciados 

não normativos segue-se que os fatos normativos expressos por enunciados normativos não 

podem ser redutíveis a fatos não normativos expressos por enunciados não normativos.  

  A Lei de Hume é alvo de um intenso debate na filosofia contemporânea, 

principalmente no campo da metaética
42

, mas está para além dos nossos propósitos decidir se 

a Lei de Hume deve ser aceita. O que nos interessa é que no âmbito da discussão da natureza 

normativa do significado, opositores
43

 do naturalismo semântico recorrem à Lei de Hume para 

argumentar que o significado, devido ao seu caráter intrinsecamente normativo, é irredutível a 

fatos naturais devido ao caráter não normativo destes últimos. Assim sendo, aceitemos por 

hipótese a Lei de Hume. Desta aceitação se segue que estaríamos fatalmente comprometidos 

com a tese que o significo não pode ser constituído por fatos naturais, excluindo a priori 

qualquer tentativa de redução de fatos semânticos a fatos naturais? Vejamos por qual razão 

este não é o caso. 

  O sucesso da objeção normativista ao naturalismo depende que o significado seja 

intrinsecamente prescritivo, pois a Lei de Hume simplesmente não se aplica a enunciados não 

prescritivos - a natureza da normatividade envolvida na Lei de Hume é prescritiva. Isto ocorre 

porque apenas enunciados prescritivos nos dizem o que fazer, determinando o curso de nossas 

ações ao estabelecerem como devemos (ou podemos) agir, enquanto que enunciados não 

                                                 
40 Cf. HUME, 2000 [1739-1740], 3.1.1.27, p. 509. 

41 É comumente atribuído a Hume a tese que a distinção fundamental entre enunciados normativos e não 

normativos é a relação dos primeiros com a vontade do agente. Este é o seu famoso internalismo 

motivacional: é uma verdade conceitual que se um agente S julga que fazer A em uma condição C é correto e 

se S é racionalmente prático, então S está motivado a fazer A. 

42 Para um excelente panorama geral deste debate, cf. MILLER, 2003. 

43 Este é o caso do próprio KW (Cf. KW, p. 37). 
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prescritivos não estabelecem nenhuma permissão ou dever relativo a nossas ações. Mas se 

enunciados não prescritivos não estabelecem que devemos ou podemos fazer algo, o que então 

os impossibilitaria  por princípio de  serem validamente deduzidos a partir de um conjunto 

consistente de premissas meramente descritivas? Nada, pois enunciados não prescritivos não 

expressariam nenhuma relação que não teria sido originalmente expressa no conjunto das 

premissas e assim não haveria uma impossibilidade a priori de a dedução ser válida. Isto é 

especialmente importante no caso de enunciados normativos não prescritivos que estabelecem 

a correção de uma ação mas que não prescrevem que este ação seja realizada, possuindo o 

único papel de classificar ou descrever esta ação como correta a partir de um determinado 

padrão ou critério
44

. Passemos ao caso de uma norma semântica não prescritiva que toma o 

significado de uma expressão como este padrão. 

  Considere o caso de uma norma semântica que especifique as condições de correção 

do uso da expressão “verde” a partir do significado verde que a ela atribuo. Da atribuição 

deste significado a “verde” segue-se trivialmente que esta norma está em vigor para meus 

usos de “verde”. Ela determina que para qualquer objeto x dado, eu aplico “verde” 

corretamente a x se e somente se x for de cor verde. Deve-se notar que esta norma meramente 

classifica meus usos de “verde” como corretos ou incorretos, ou seja, como estando de acordo 

ou desacordo com o significado atribuído a expressão, mas dela não se segue que eu tenha um 

dever ou permissão de aplicar “verde” a um objeto se e somente se este objeto for verde, não 

sendo portanto prescritiva. Desta forma, dela segue-se uma série de enunciados descritivos 

que classificam minhas aplicações de “verde” como corretas ou incorretas. Por exemplo, se x 

é a Torre Eiffel e aplico “verde” a x, segue-se desta norma o enunciado que esta aplicação é 

incorreta. Mas por que esta norma não poderia ser validamente deduzida a partir de premissas 

descritivas? Isto claramente pode ser feito posto que esta norma simplesmente classifica meus 

usos como corretos e incorretos e esta classificação nada mais é que uma descrição destes 

usos como estando de acordo ou não com o significado da expressão
45

. Uma vez que esta 

norma e os enunciados dela decorrente são descritivos e não prescritivos, temos que a Lei de 

Hume não teria aqui qualquer aplicação. Isto não ocorreria se considerarmos normas 

genuinamente prescritivas como normas morais que estabelecem o dever de um agente agir 

moralmente e, assim sendo, a Lei de Hume impossibilitaria uma dedução válida desta norma a 

partir de premissas descritivas.  

  Se o significado é normativo apenas no sentido não prescritivista de que quando 

                                                 
44 Cf. HATTIANGADI, 2007, p. 51-63; GLÜER & WIKFORSS, 2009a. 

45 Cf. GLÜER & PAGIN, 1999. 
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significo algo por uma expressão segue-se que há uma norma em vigor que distingue meus 

usos como corretos e incorretos em virtude de estarem de acordo com este significado, então a 

objeção normativista ao naturalismo reducionista é falha. Uma vez que esta classificação de 

usos como corretos ou incorretos é descritiva e portanto desprovida de força prescritiva, a Lei 

de Hume nem sequer se aplica a normas semânticas deste gênero
46

. Assim sendo, resta então 

aos que rejeitam o naturalismo semântico a partir da objeção normativista defender o 

prescritivismo semântico, argumentando que da atribuição de um significado a uma expressão 

segue-se não apenas que uma norma de especificação de condições de correção do uso desta 

expressão passa a estar em vigor, mas que uma norma semântica que prescreve o uso correto 

desta expressão também passa a vigorar. Após a compreensão desta relação de dependência da 

objeção normativista para com o prescritivismo semântico, tratemos finalmente da 

plausibilidade do prescritivismo semântico. Avaliaremos o principal e mais popular 

argumento prescritivista, o argumento direto
47

. 

 

2.1.5 O argumento direto 

  Considere uma norma semântica em vigor para o uso de um termo que especifica as 

condições de correção de seu uso a partir de seu significado. Sendo S um falante, M um 

significado, t um instante temporal, e uma expressão linguística, x um objeto ou um referente 

adequado para e e f uma propriedade ou conjunto de propriedades, temos então que tal norma 

possui a seguinte forma: 

   

  (CC): S significa M por e em t →  ∀ x(S aplica e corretamente a x ↔ x é f)
48

 

   

  Por exemplo, suponha que um falante S signifique verde por “verde”. Então a seguinte 

norma está em vigor para as aplicações de “verde” por parte de S: “S significa verde por 

“verde” em t → ∀ x(S aplica “verde” corretamente a x ↔ x é verde)”. Aqui a noção de 

                                                 
46 Observe que não é apenas através da Lei de Hume que o prescritivismo colocaria um grave problema para o 

naturalismo reducionista. Poderíamos utilizar outro famoso argumento proveniente da metaética contra a 

possibilidade de redução de fatos normativos a fatos naturais, o argumento da questão aberta de G. E. Moore, 

ou  defender que quem quer que procure definir fatos normativos em termos de fatos naturais cometeria o 

que Moore denominou “falácia naturalista” (Cf. MOORE, 1903). Contudo, tal como ocorre no caso da Lei 

de Hume, o sucesso desta objeção ao naturalismo depende da normatividade em questão ser de natureza 

prescritiva.  

47 Assim o batizamos inspirados em Kathrin Glüer e Åsa Wikforss (Cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009b), 

embora estas autoras o tenham denominado “the simple argument” (o argumento simples). Por razões que 

em seguida serão esclarecidas, cremos que seja preferível denominá-lo “o argumento direto”. 

48 Uma formulação alternativa seria (CC'): S significa M por e em t →  ∀ x(e se aplica corretamente a x ↔ x é 

f). A diferença entre estas duas formulações é que em (CC) há uma referência no consequente ao agente que 

inexiste no caso de (CC'). 
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aplicação é a de predicação, mas no caso de um termo singular ou termo geral seria a de 

referência, bem como em outros casos poderia ser a de ser verdadeiro, etc. Assim, aplicar é 

substituível por qualquer relação semântica que um termo possa vir a possuir com o mundo, 

tal como as de referência (“Se S significa João por “João”, então S se refere a x   por “João” 

se e somente se x é João ”), verdadeiro (“Se S significa circular por “circular”, então S é 

verdadeiro de x por “circular” se e somente x é circular), etc.  

  Uma vez que parece não ser possível pôr em causa o fato que uma norma semântica da 

forma (CC) passa a estar em vigor para o uso de uma expressão linguística na medida em que 

a ela um falante atribui um determinado significado, caso conseguíssemos provar que disto se 

segue o vigor de uma norma semântica que prescreve o uso correto desta expressão pelo 

falante, teríamos um argumento definitivo capaz de dotar o prescritivismo semântico do 

mesmo grau de certeza com que encaramos o fato que expressões significativas possuem 

condições de correção. Ora, caso seja demonstrado que do fato que há uma norma semântica 

em vigor determinando as condições de correção de uma expressão a qual um falante atribui 

um significado segue-se o fato que há uma norma semântica em vigor que determina que tal 

falante deve (ou pode) usar esta expressão corretamente, então assim como encaramos como 

inquestionável o primeiro fato, também teríamos de  encarar como inquestionável o segundo. 

Mas como poderíamos formular esta demonstração?  

  Há duas abordagens possíveis. Uma seria argumentar que um fato implica o outro a 

partir de teses substantivas acerca da natureza do significado, sendo portanto a demonstração 

desta implicação um corolário da demonstração destas teses semânticas. A outra abordagem 

seria argumentar que a existência de prescrições de uso de uma expressão se segue 

diretamente da própria existência de condições de uso correto desta expressão sem recorrer a 

qualquer tese substantiva acerca da natureza do significado. A primeira seria uma abordagem 

indireta, ao passo que a segunda seria uma abordagem direta. Nesta seção nos dedicaremos a 

esta abordagem direta e denominaremos argumento direto o argumento que pretende derivar a 

existência prescrições de uso de uma expressão recorrendo tão somente à existência de 

condições de correção quanto a este uso
49

.   

   A formulação clássica do argumento direto se encontra no artigo “The Rule Following 

Considerations”
50

 de Paul Boghossian, embora seja possível argumentar que KW utilize um 

argumento desta natureza em sua formulação do requisito normativista. O argumento direto 

                                                 
49 Diversos filósofos defendem o argumento direto. Cf BOGHOSSIAN, 1989; WHITING, 2007, 2009; 

GIBBARD, 2005. 

50 Cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 148. 
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consiste em sustentar que uma vez que a  própria noção de correção é intrinsecamente 

prescritiva, prescrições semânticas se seguem de condições de correção semântica. O debate 

quanto ao argumento direto gira portanto em torno da questão se é uma verdade conceitual 

que a noção de correção semântica é de natureza prescritiva ou não. Trataremos desta questão 

em dois níveis, primeiramente investigando se há um sentido em que noção de correção seja 

não prescritiva e caso seja este o caso, em um segundo nível investigaremos se a noção de 

correção semântica, tal como ocorre em uma norma de especificação de condições de 

correção de uso de uma expressão significativa, é de natureza prescritiva ou não.  

 

2.1.5.1 Condições de correção 

  Em que sentido é prescritiva a determinação da ação de um agente como correta por 

uma norma em vigor? Uma norma é prescritiva caso determine que o agente deve (ou pode) 

agir de acordo com seu padrão de correção. Mas em que sentido poderia ser não prescritiva a 

determinação de uma ação como correta por uma norma em vigor? Ora, não se segue do fato 

que uma norma está em vigor que o agente deve (ou pode) agir corretamente tal como por ela 

determinado? Afinal, se assim não o for, que diferença faria então esta norma determinar uma 

ação como correta ou incorreta? O que aqui está em jogo é a própria possibilidade de uma 

norma estar em vigor e determinar condições de correção para uma ação sem prescrever que o 

agente aja corretamente. A fim de que isto seja possível, em casos como este a norma deve 

possuir uma função que não seja de natureza prescritiva. Mas que função seria esta? Que 

função a determinação de uma ação como correta pode ter que não seja a de prescrever tal 

ação? Defenderemos que há duas funções que uma norma em vigor pode exercer ao 

determinar condições de correção para uma ação, a saber, uma função de prescrição e uma 

função de descrição. Abordaremos estas duas funções através do seguinte exemplo
51

. 

Considere um parque de diversão no qual a seguinte norma está em vigor. Seja S uma criança: 

 

  (R) É correto que S brinque no parque ↔ a altura de S não é inferior a um metro.  

 

Esta norma expressa condições de correção que determinam uma altura mínima para a criança 

a fim de que seja correto que ela brinque no parque. A razão de ser desta norma é que não é 

seguro para crianças com altura inferior a uma certa medida (suponha que seja um metro) 

brincar em qualquer um de seus brinquedos. Isto posto, não seria (R) uma norma prescritiva? 

                                                 
51 O exemplo foi originalmente proposto por Anandi Hattiangadi (Cf. HATTIANGADI, 2007, p. 59).  
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Depende de como a compreendemos. Há duas leituras distintas desta norma, uma de natureza 

prescritiva e outra de natureza descritiva
52

: 

 

  (RP) É permitido que S brinque no parque ↔ a altura de S não é inferior a um metro.  

   (RD) É seguro que S brinque no parque ↔ a altura de S não é inferior a um metro.  

 

  Se (R) deve ser compreendida como (RP) então segue-se trivialmente que (R) é 

prescritiva, estabelecendo uma permissão que crianças com altura a partir de um metro 

brinquem no parque e uma proibição que crianças com altura inferior a um metro nele 

brinquem. Assim, estando (R) em vigor, caso S tenha menos de um metro de altura, é proibido 

que S brinque e caso S não tenha altura inferior a um metro, é permitido que S brinque. Esta é 

a leitura prescritiva de (R). 

 Já se (R) deve ser compreendida como (RD), dela não se seque qualquer prescrição, 

pois (RD) meramente estabelece se é seguro ou não que uma criança brinque no parque e esta 

é uma questão puramente descritiva. Caso a altura de S seja inferior a um metro, segue-se que 

não é seguro que S brinque e caso a altura de S não seja inferior a um metro segue-se que é 

seguro que S brinque. Mas não se segue do fato que é seguro para S brincar que há uma 

permissão para que S brinque. Uma norma como (RD) não é prescritiva pois meramente 

descreve as condições em que é seguro para uma criança brincar no parque a partir de sua 

altura. Uma vez estabelecido que é seguro para S brincar no parque, só se seguiria disto uma 

prescrição caso esteja em vigor, para além de (RD), uma norma prescritiva determinando que 

é permitido que uma criança brinque no parque se e somente se é seguro para ela
53

. Supondo 

que nenhuma norma desta natureza está em vigor, nenhuma prescrição se segue do fato que é 

seguro para S brincar no parque. Assim sendo, se ou não a altura da criança está de acordo 

com (RD) é uma questão descritiva – é simplesmente o fato natural de a criança ter (ou não 

ter) a altura inferior a um metro. Esta é a leitura descritiva de (R). 

  Diante destas duas leituras distintas de (R), qual deve ser adotada? Se a determinação 

das condições de correção de uma ação por uma norma em vigor é de natureza prescritiva, 

então a noção de correção envolvida é prescritiva e a única leitura possível de (R) é (RP), pois 

se esta norma determina uma ação como correta, o agente deve (ou pode) agir assim. Já se a 

determinação das condições de correção de uma ação por uma norma em vigor é de natureza 

                                                 
52 Cf. HATTIANGADI, 2009, p. 59. 

53 Por questões morais ou prudenciais, é o caso que tal norma prescritiva também está em vigor. Mas é de 

fundamental importância notar que (RD) é uma norma inteiramente distinta desta.  
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descritiva, então a  noção de correção envolvida é descritiva e a leitura apropriada de (R) é 

(RD). Isto posto, o critério para qual posição adotar é a natureza da determinação por uma 

norma em vigor das condições de correção de uma ação: esta determinação é prescritiva ou 

descritiva? Uma ação ser determinada como correta por uma norma em vigor possui sempre 

implicações prescritivas ou não?  

   Antes de avaliarmos a plausibilidade das respostas a esta questão, é preciso deixar 

claro duas questões acerca da natureza da própria noção de correção. Em primeiro lugar, 

independentemente de uma norma estar ou não em vigor, uma ação pode ser dita como correta 

relativamente a esta norma
54

. Mas, uma vez que a norma não está em vigor, é indiferente para 

o agente o que ela determina como correto ou incorreto, pois não serão feitas críticas ou 

punições caso ele tenha, relativamente a esta norma, agido de maneira incorreta e nem ordens 

ou incentivos são dados para que ele, relativamente a esta norma, aja de maneira correta.   

  Em segundo lugar, há dois sentidos da noção de correção de uma ação, um sentido 

prescritivo e um sentido descritivo
55

. Se por correção de uma ação compreendemos a noção 

de uma ação estar de acordo com uma norma, então a correção de uma ação é uma questão 

puramente descritiva, posto que uma ação estar de acordo com uma norma é uma questão 

factual sobre o mundo natural. Uma ação estar de acordo com uma norma é simplesmente ser 

verdadeira a descrição de um fato natural ser o caso. Por exemplo, no caso da leitura 

descritivista de (R), a ação de João de brincar no parque é correta por João ter uma altura 

igual ou superior a um metro, mas ter uma certa altura é um fato natural e em virtude de este 

fato ser o caso é que a ação está de acordo com (R).  A correção de uma ação, assim 

compreendida, é sempre descritiva, não havendo casos em que ela é prescritiva e outros em 

que é descritiva, embora a determinação de uma ação como correta possa ter indiretamente 

implicações prescritivas
56

. O outro sentido da noção de correção é o sentido prescritivo de que 

uma ação correta é aquela que deve (ou pode) ser feita pelo agente, havendo uma obrigação 

(ou permissão) de que o ele aja corretamente. É inegável que há  usos prescritivo da noção de 

correção, como por exemplo em normas morais como “é correto ajudar ao próximo” e na 

leitura prescritivista de (R). É preciso, portanto, atentar a estes dois sentidos da noção de 

correção a fim de constatar se a norma em que esta noção ocorre é prescritiva ou não 

prescritiva, uma vez que o sentido da noção de correção é prescritivo em uma norma 

                                                 
54 Por exemplo, suponha que a seguinte norma não esteja em vigor: “É correto que a polícia prenda uma pessoa 

se e somente se esta pessoa for um mendigo”. Relativamente a esta norma, a ação da polícia de não prender 

o mendigo José é incorreta e a ação da polícia prender o assaltante Antônio é incorreta. 

55 Esta distinção é apontada por diversos autores. Cf. HATTIANGADI, 59-60; GLÜER & WIKFORSS, 2009a, 

2009b. 

56 Trataremos mais adiante desta questão 
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prescritiva e descritivo em uma norma não prescritiva. A fim de evitar esta ambiguidade, 

daqui em diante ao usarmos a noção de correção de maneira prescritiva, indicaremos que é o 

sentido prescritivo da noção que está envolvido neste uso, enquanto que quando a usarmos de 

maneira descritiva, usaremos a noção de correção livremente, sem qualquer indicação se é o 

seu uso prescritivo ou descritivo que está sendo feito. 

  Daniel Whiting
57

 propôs um argumento para defender que a única leitura possível de 

(R) é (RP) e que portanto a noção de correção envolvida é prescritiva. Whiting reconhece que 

a fim de que o ato de uma criança brincar no parque esteja de acordo com (R), deve ser 

verdadeira a descrição que a altura da criança não é inferior a um metro, isto é, deve ser o 

caso o fato natural de a altura da criança ser igual ou superior a um metro. Contudo, uma vez 

garantido que (R) está em vigor, o fato de a criança ter (ou não ter) a altura exigida possui 

implicações prescritivas, ou seja, implicações quanto a se é permitido (ou proibido) que  a 

criança brinque. Caso a criança não tenha a altura mínima exigida e ainda assim brinque no 

parque, críticas ou punições a esta ação seriam apropriadas. Whiting procura derivar a 

prescritividade de (R) a partir de seu vigor. Como por hipótese (R) é uma norma que está em 

vigor, a determinação das condições de correção de uma ação têm  consequências prescritivas 

diretas e a única leitura possível de (R) é (RP). 

  Para compreendermos o porquê deste argumento ser falho, é necessário distinguir dois 

sentidos da noção de uma norma estar em vigor, um sentido prescritivo e outro descritivo
58

. 

Em um sentido descritivo, dizer que uma norma está em vigor em uma dada comunidade é 

meramente dizer que ela é aceita pela maioria relevante das pessoas que a compõem ou por 

suas autoridades competentes, de modo que há ordens e incentivos para que as pessoas ajam 

de acordo com a norma e críticas ou punições para aqueles que a violam. Contudo, se for esta 

a compreensão pressuposta por Whiting, seu argumento enfrenta um sério problema. O que 

ocorre é que neste caso a noção do vigor de uma norma é meramente descritiva: afirmar que 

uma norma vigora é simplesmente afirmar que ela é aceita pela maioria relevante das pessoas 

da comunidade, mas não se segue do fato que a maioria das pessoas a aceitam e a subscrevem 

que um agente deve ou tenha a obrigação de aceitá-la ou subscrevê-la
59

. Este é o sentido 

                                                 
57 Cf. WHITING, 2007, p. 136. 

58 Cf. MILLER, 2010, p. 11-13; HATTIANGADI, 2009, p. 57. 

59 A mesma conclusão é válida para outras compreensões descritivas do vigor de uma norma, tal como a 

compreensão de que uma norma vigora se e somente se as autoridades competentes a aceitam e subscrevem. 

No caso de um parque de diversões, tal autoridade seria o dono do parque, no caso de uma comunidade tal 

autoridade seria o poder legislativo. Mas do fato do dono do parque aceitar uma norma não se segue que 

devemos aceitá-la, assim como não se segue do fato que uma norma ser aceita pelos legisladores de uma 

comunidade que um de seus membros deve aceitá-la (considere por exemplo as leis de segregação racial que 

vigoraram na África do Sul). Isto posto, para não repetirmos mais de uma compreensão, doravante ao nos 
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descritivo do vigor de uma norma. Vejamos um exemplo que o ilustra à perfeição. 

  Suponha que em um parque de diversões vigora a seguinte norma:  

 

(RA) É permitido que S brinque no parque ↔ S comeu sucrilhos no café da manhã de alguma 

terça-feira do ano passado
60

.  

 

Considere então que João comeu sucrilhos no café da manhã de alguma terça-feira do ano 

passado e que Pedro comeu sucrilhos no café da manhã de alguma quarta-feira do ano 

passado, mas nunca em uma terça-feira. Isto posto, segue-se que é permitido que João brinque 

no parque e proibido que Pedro brinque? Ora, certamente não. Não há sentido algum em 

proibir que uma criança brinque no parque em virtude de ela não ter comido uma comida 

arbitrária em uma refeição de um dia da semana arbitrário do ano passado, sendo igualmente 

sem sentido permitir que uma criança brinque a partir destes termos. Afinal, que conexão 

pode haver entre o que uma criança comeu em algum dia da semana do ano anterior e a 

permissão dela brincar em um parque de diversões? O motivo de nossa relutância em aceitar 

uma norma como esta é que não é suficiente para subscrevermos a uma norma que ela esteja 

em vigor porque ela é aceita pela maioria relevante das das pessoas da comunidade, é 

necessário uma razão ulterior que nos leve a  subscrevê-la
61

, ou seja, uma razão que a torne 

legítima. Mas esta razão inexiste no caso de (RA), pois uma norma que determina se a criança 

pode brincar a partir do critério de um alimento arbitrário que ela comeu em uma refeição de 

um dia da semana arbitrário do ano anterior claramente não deve ser subscrita, ao contrário de 

(RP) que determina se a criança pode brincar a partir de um critério acerca de sua altura, pois 

a criança deve ter uma altura mínima a fim de que seja seguro que ela brinque. O que se segue 

do fato de (RA) estar em vigor não é que é proibido que Pedro brinque, mas que para aqueles 

que subscrevem a (RA) é proibido que Pedro brinque. O que este exemplo nos mostra é que 

se uma  norma está em vigor no sentido descrito desta noção, sempre haverá uma lacuna entre 

o fato de uma norma vigorar e o fato de um agente dever subscrevê-la. 

  Passemos então ao sentido prescritivo. Se é este o sentido de uma norma como em 

vigor envolvido no argumento, ainda assim seria ele falho? Neste sentido, uma norma vigora 

se e somente se esta é uma norma que deve ser seguida pelo agente. Mas em que consiste o 

dever de seguir a norma? Consiste em o agente ter a obrigação de agir de acordo com ela. Mas 

                                                                                                                                                         
referirmos ao sentido descritivo do vigor de uma norma nos restringiremos à compreensão da norma ser 

aceita pela maioria relevante das pessoas da comunidade. 

60 Este exemplo foi originalmente proposto por Alexander Miller. Cf. MILLER, 2010. 

61 Cf. MILLER, 2010. 
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se for este o sentido do vigor de uma norma envolvido no argumento, Whiting incorre em 

uma petição de princípio
62

. Ora, a conclusão do argumento que (R) é uma norma prescritiva 

depende da premissa que (R) é uma norma em vigor. Mas se a noção de vigor envolvida é a 

de que o agente tem o dever (ou permissão) de agir de acordo com a norma, então seu 

argumento pressupõe aquilo que objetiva provar, ou seja, que (R) tem consequências 

prescritivas.  Diante disto, só nos resta concluir que o argumento de Whiting é inválido. Sua 

conclusão não se segue da premissa que (R) está em vigor, seja em um sentido prescritivo ou 

descritivo desta noção, falhando portanto em demonstrar que (RD) é uma leitura possível de 

(R). 

   Suponha que (R) está em vigor e que (RD) é a leitura apropriada de (R). Neste caso, 

que função pode ter a determinação de condições de correção de uma ação por (R), uma vez 

que esta determinação não possui implicações  prescritivas para o agente? A função desta 

determinação é a de classificar ou distinguir as ações do agente como corretas ou incorretas a 

partir do padrão de segurança de uma ação
63

. Ou seja, a determinação destas condições de 

correção têm a função de classificar as ações do agente em seguras ou inseguras. Como uma 

ação ser correta é uma ação estar de acordo com (R) e esta é uma norma de segurança por 

adotar um padrão determinando em que circunstâncias é seguro para a criança brincar, segue-

se que uma ação ser correta é uma ação estar de acordo com este padrão de segurança. Em (R) 

a a noção de correção é equivalente à noção de segurança - é correto que S brinque no parque 

se e somente se é seguro para S e dizer que é correto que S brinque é nada mais que dizer que 

é seguro que S brinque. (R) é então uma norma não prescritiva por nela a função da 

determinação de condições de correção de uma ação é a de classificar as ações como seguras 

ou inseguras, ou seja, descrever as condições sob as quais é seguro para S brincar: é seguro 

que S brinque se e somente se S não tenha uma estatura inferior a um metro. Esta é a função 

de descrição de uma norma ao determinar condições de correção. Observe que no caso de 

uma norma não prescritiva, dizer que a norma está em vigor é simplesmente dizer que a 

norma é verdadeira, ou seja, que sua classificação das ações como corretas ou incorretas a 

partir de um dado padrão é verdadeira. No caso de (RD), significa meramente dizer que sua 

classificação das ações como seguras ou inseguras a partir da altura da criança é verdadeira.  

  Para tornar isto mais claro, consideremos o caso da seguinte regra: 

 

(R*) É correto que S brinque no parque ↔ S comeu sucrilhos no café da manhã de alguma 

                                                 
62 Cf. MILLER, 2010. 

63 Cf. GLÜER & PAGIN, 1999. 
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terça-feira do ano passado.  

  

Supondo que esta norma esteja em vigor no sentido descritivo e que tenhamos dela uma 

leitura descritiva, que função de descrição teria nela a determinação de condições de correção 

de uma ação? Caso tenha a função de determinar as condições de segurança de uma ação, 

(R*) seria claramente falsa, visto que não há nenhuma ligação entre o que uma criança comeu 

no café da manhã de algum dia arbitrário do ano passado e ser seguro ou não que ela brinque 

no parque. Mas é possível que esta determinação (R*) tenha outras funções de classificação. 

Por exemplo, caso as condições de correção em (R*) sejam condições de ter direito no sentido 

que é correto que a criança brinque no parque caso ela ou seus responsáveis tenham pago o 

ingresso, (R*) seria falsa. Também seria falsa caso as condições de correção de (R*) sejam 

condições de honestidade no sentido que não é correto que uma criança brinque caso tenha 

furado a fila de algum brinquedo.  

  As condições de correção no caso de uma norma não prescritiva como (RD) são 

substitutos para certas condições que uma ação deve satisfazer a fim de estar de acordo com o 

padrão adotado pela norma. No caso de (RD), estas condições são condições de segurança. 

Chamemos condições de x as condições que são substituídas pelas condições de correção em 

normas não prescritivas. Por exemplo, há normas em que estas condições de x são condições 

de segurança, em outras são condições de direito (“É correto que S assista ao jogo de futebol 

↔ tenha pago o ingresso”), condições de maturidade (“É correto que S assista a este filme ↔ 

S seja maior de dezoito anos”), etc. Assim,  o que determina quais condições de x estão sendo 

substituídas pelas condições de correção em uma norma é o padrão por ela adotado
64

.  

  O que ocorre no caso de (R*) é que aparentemente não conseguimos imaginar 

nenhuma condição de x que faça desta uma norma verdadeira. Dito de outra forma, não 

conseguimos conceber nenhuma função de descrição que esteja sendo exercida por suas 

condições de correção de modo que esta seja uma norma verdadeira. Mas supondo que 

conseguíssemos imaginar, (R*) seria verdadeira se e somente se a sentença resultante da 

substituição de suas condições de correção por suas condições de x seja verdadeira, ou seja, se 

e somente se a descrição resultantes desta substituição seja verdadeira. Por exemplo, sabemos 

que (R) é uma norma verdadeira pois substituindo “correto” por “seguro”, chegamos à 

sentença “é seguro que S brinque no parque ↔ a altura de S é igual ou superior a um metro” 

                                                 
64 Poder-se-ia questionar por que, em uma leitura descritiva de (R), “correto” não poderia ser um substituto de 

“inseguro” e “incorreto” um substituto de “seguro”? Ora, (R) é uma norma de segurança e o padrão adotado 

é o de segurança. É em virtude disto que “correto” substitui “seguro”. Caso (R) fosse uma norma de 

insegurança e adotasse o padrão de insegurança, “correto” substituiria “inseguro”. 
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que nada mais é que uma descrição verdadeira das condições de segurança para S brincar, do 

que decorre que (R) é verdadeira. Numa leitura descritivista de (R), a função das condições de 

correção de (R) é a classificação das ações como seguras ou inseguras. Observe também que 

para qualquer norma dada, saber quais condições de x são substituídas por suas condições de 

correção é indispensável para avaliar sua veracidade, pois condições de correção por si só não 

nos diz nada a respeito. Ou seja, só saberemos se a norma é verdadeira caso saibamos qual 

padrão está sendo por ela adotado, se assim não o for não há como determinar quais são suas 

condições de x. Por exemplo, sabemos que (R) é verdadeira  por o padrão adotado ser o de 

segurança e que (R*) é falsa caso o padrão adotado ser o de maturidade. 

  A partir desta explicação da natureza da função de descrição exercida pela norma ao  

determinar condições de correção, é necessário distingui-la da outra função que esta norma 

pode também exercer, a saber, a função de prescrição. Esta função consiste em determinar que 

o agente deve (ou pode) agir corretamente, impondo ao mesmo uma prescrição. Na medida 

em que a norma determina condições de correção de uma ação, a norma exerce uma função de 

descrição e na medida em que prescreve ao agente que aja corretamente, a norma exerce uma 

função de prescrição. Note que como aqui, a fim de evitar ambiguidade, restringimos o nosso 

uso da noção correção ao seu sentido descritivo (a correção de uma ação consiste em a ação 

estar de acordo com a norma) não são as condições de correção que podem exercer a função 

de prescrição, pois, assim compreendida, a correção de um ação é meramente descritiva. 

Contudo, se fizermos um uso prescritivo da noção de correção, a função de prescrição seria 

exercida pelas condições de correção da ação, pois neste caso o status de correção da ação 

teria não apenas uma função descritiva, mas também uma função prescritiva. Neste caso, 

“correto” é um substituto de “deve” ou “pode”. 

  A norma é uma sentença declarativa que expressa um padrão de correção de uma ação 

e ao expressá-lo é que exerce uma função de descrição. Esta função consiste em asserir uma 

classificação de ações como corretas ou incorretas através do padrão adotado que classifica as 

ações através daquilo que denominamos condições de x. No caso de uma norma não 

prescritiva, apenas esta função é exercida. Vejamos como isto ocorre. No caso de (R), o 

padrão de classificação é o padrão de segurança, classificando as ações do agente como 

seguras ou inseguras a partir de sua estatura
65

. Assim, o padrão descreve as condições que 

devem ser satisfeitas pelo agente para que seja seguro que ele brinque no parque. Numa 

leitura descritivista de (R), a única função exercida é descritiva, na qual a norma 

                                                 
65 Observe que este é um padrão de segurança, certamente há outros padrões de segurança que não determinam 

se uma ação é segura  em termos da estatura do agente. 



58 

 

 

simplesmente assere que as condições de correção das ações serão suas condições de 

segurança tal como determinadas por seu padrão, tomando esta classificação como a adequada 

para classificar as ações do agente. Como enunciados de classificação são descritivos, segue-

se que uma norma que exerce unicamente esta função é também descritiva. Já no caso de uma 

norma prescritiva, a norma além de exercer uma função de descrição também exerce uma 

função de prescrição. Numa leitura prescritiva de (R), além da norma asserir que as condições 

de correção das ações serão suas condições de segurança tal como determinadas pelo padrão 

de segurança adotado, (R) também prescreve que o agente deve (ou pode) agir corretamente. 

Assim, esta norma é prescritiva, uma vez que exerce uma função de prescrição. Obviamente, 

é condição necessária para uma norma exercer a função de prescrição que também exerça a 

função de descrição, posto que ela só pode prescrever que o agente aja corretamente caso 

classifique suas ações como corretas ou incorretas. Em suma, para qualquer norma dada, esta 

será descritiva caso exerça unicamente a função de descrição, ao passo que será prescritiva 

caso também exerça a função de prescrição. 

  A leitura descritiva de (R) é o exemplo que aqui tomamos como paradigmático da 

função de descrição exercida por uma norma não prescritiva. Em normas deste tipo, a 

determinação de certas ações como corretas ou incorretas consiste meramente na classificação 

destas ações, a partir do padrão por ela adotado, em duas categorias
66

, a categoria das ações 

corretas e a das ações incorretas. Por meramente classificar as ações nestas duas categorias, 

normas deste tipo não possuem qualquer caráter prescritivo. Contudo, deve-se observar que 

do fato de (RD) ser uma norma cuja única função é classificar as ações do agente nas 

categorias de ações corretas e incorretas não se segue que seja impossível derivar 

consequências prescritivas a partir de (RD), como por exemplo a norma (RP) “é permitido 

que S brinque no parque ↔ a altura de S não é inferior a um metro.”. O que é impossível é 

derivar diretamente consequências prescritivas de (RD), mas indiretamente é plenamente 

possível. Para tanto, premissa(s) ulterior(es) deve(m) ser aceita(s), como por exemplo a 

premissa  “é permitido que S brinque no parque ↔ se é seguro para S”. Mas a necessidade 

desta premissa ulterior nos mostra justamente que (RD) não é prescritiva
67

. 

  Diante destas considerações acerca da função de descrição da leitura de (R) como 

                                                 
66 Cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009a, p. 36 

67 Qualquer classificação pode ser usada para derivar indiretamente consequências prescritivas. Se 

classificamos as coisas em duas categorias, consequências prescritivas se seguem desta classificação se uma 

norma apropriada estiver em vigor. Por exemplo, considere uma sala cheia de objetos e que os classificamos 

nas categorias de mesas e não-mesas. Se “É obrigatário chutar mesas” estiver em vigor, consequências 

prescritivas se seguem da classificação dos objetos nesta sala em mesas e não mesas. (Cf. GLÜER & 

WIFKORSS, 2009a, p. 36-7). 
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(RD), analisemos outra objeção de Daniel Whiting
68 

a esta leitura. A objeção sustenta que é 

impossível que (R) em alguma circunstância tenha como leitura apropriada (RD) visto que é 

impossível derivar, a partir tão somente de (RD) e do fato que Pedro possui um metro de 

altura, o enunciado “é correto que Pedro brinque no parque”. O máximo que poderíamos 

derivar seria o enunciado “é seguro que Pedro brinque no parque”. Mas como de “é seguro 

que Pedro brinque” não se segue “é correto que Pedro brinque”, sustenta Whiting, então não é 

possível que em alguma circunstância a leitura apropriada de (R) seja a leitura descritivista.  

Assim, conclui Whiting, a única leitura possível de (R) é sua leitura prescritiva (RP). 

  O problema com esta objeção é que aquele que defende que (RD) é um leitura possível 

de (R) está justamente defendendo que numa circunstância em que a leitura apropriada de (R) 

é (RD), as condições de correção da ação são suas condições de segurança, ou seja, uma ação 

correta é uma ação segura. Estando (R) em vigor, uma ação correta é aquela que está de 

acordo com (R), mas uma ação estar de acordo com (R) é uma ação ser segura e neste caso a 

condição de segurança é a criança possuir ao menos um metro de altura. Na leitura 

descritivista de (R), a função da determinação de condições de correção de uma ação é 

meramente classificar as ações entre aquelas que estão de acordo com o padrão de segurança 

adotado por (R) e aquelas que não estão, ou seja, classificar as ações como seguras ou 

inseguras. Em virtude disto, é possível derivar “é correto que Pedro brinque” a partir de “é 

seguro que Pedro brinque”. Assim sendo, a objeção de Whiting é falha, não obtendo êxito em 

demonstrar a impossibilidade de (RD) ser uma leitura apropriada de (R) em alguma 

circunstância.  

  Tendo em mente as funções que uma norma ao determinar condições de correção pode 

exercer, é hora de analisar como isto ocorre no caso da norma estar prescritivamente ou 

descritivamente em vigor. Ou seja, analisar como uma norma prescritiva ou não prescritiva 

pode estar nestes dois sentidos em vigor. Vejamos primeiramente o caso do sentido descritivo 

do vigor de uma norma e em seguida passemos ao sentido prescritivo deste vigor. O que 

significa uma norma não prescritiva estar descritivamente em vigor? Significa simplesmente 

que a maioria relevante das pessoas da comunidade seguem e aceitam o padrão de correção 

adotado pela norma, ainda que a norma não prescreva que o agente aja de acordo com este 

padrão. No caso de uma norma prescritiva descritivamente em vigor, a maioria relevante das 

pessoas não apenas seguem e aceitam seu padrão de correção, como também aceitam que há 

uma prescrição no sentido que o agente deve (ou pode) agir de acordo com este padrão, ou 

                                                 
68 Cf. WHITING, 2009, p. 541-542. 
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seja, creem que essa prescrição seja verdadeira. Contudo, disto não se segue que o agente 

deve seguir esta norma, uma vez que não se segue do fato que uma norma esteja 

descritivamente em vigor que o agente deva segui-la, afinal é sempre possível que a maioria 

relevante das pessoas da comunidade incorrem em um erro ao seguir e aceitá-la.  

  Já no caso de normas prescritivas e não prescritivas que estejam prescritivamente em 

vigor, o que ocorre? Uma norma está prescritivamente em vigor se e somente o agente deve 

seguir o  padrão de correção das ações adotado pela norma, havendo uma obrigação que ele 

aja de acordo com o mesmo
69

. No caso de uma norma prescritiva que esteja prescritivamente 

em vigor, o agente deve seguir o padrão de correção adotado pela norma, não havendo 

portanto uma lacuna entre o fato de uma norma vigorar e o fato de um agente dever segui-la. 

Mas no caso de uma norma não prescritiva, como poderia ela estar prescritivamente em vigor 

se ela nada prescreve? Ora, assim como ocorre no caso de uma norma prescritiva, uma norma 

não prescritiva está prescritivamente em vigor se e somente se há uma obrigação que o agente 

siga o seu padrão de correção
70

.  

  É fundamental notar que seguir uma norma prescritiva não consiste em o agente seguir 

a própria obrigação ou permissão estabelecida pela norma, mas em seguir seu padrão de 

correção. É claro que há a questão de ser verdadeira ou não a norma que determina que o 

agente tem a obrigação ou permissão de agir de acordo com seu padrão de correção, assim 

como há a questão do próprio agente aceitar ou não que efetivamente há tal prescrição 

estabelecida pela norma, mas quando um agente segue uma norma, prescritiva ou não, o que 

ele está seguindo é o padrão de correção por ela adotado. No nosso exemplo, o agente ao 

seguir (R), seja em sua versão prescritiva representada por (RP), seja em sua versão descritiva 

representada por (RD), o que ele segue é o padrão de correção adotado tanto por (RP) como 

por (RD). A causa do agente seguir (R) pode ser a de que ele crê que há uma obrigação de 

segui-la, mas o que ele segue é o padrão de correção. 

  A discussão sobre a leitura apropriada de (R) ilustra à perfeição o problema que 

                                                 
69 Pode haver o sentido de uma norma estar em vigor que consista em o agente ter uma permissão em segui-la, 

mas não uma obrigação? Por exemplo, é possível a uma norma (N) não estar nem descritivamente nem 

prescritivamente em vigor, mas vigorar no sentido do agente poder seguir (N)? É um sentido genuíno do 

vigor de uma norma? Esta é uma questão interessante, mas não a trataremos aqui. De todo modo, de nada 

adiantaria recorrer a este sentido do vigor de uma norma para replicar a nossa objeção ao primeiro dos dois 

argumentos de Whiting aqui apresentados, posto que do fato de (R) estar neste sentido em vigor não se segue 

que (R) tenha implicações prescritivas.  

70 Pode o agente ter o dever de crer na classificação das ações como corretas ou incorretas por parte de uma 

norma quando esta classificação é verdadeira (como por exemplo a classificação das ações da criança como 

seguras ou inseguras em (R) a partir de sua altura)? Há uma profunda discussão acerca da questão se a 

crença deve objetivar a verdade, mas está para além dos nossos propósitos tratá-la. Para uma apresentação 

detalhada deste debate, cf. GLÜER & WIKFORSS, 2009b; 



61 

 

 

estamos lidando sobre a natureza das normas prescritivas e não prescritivas. Na nossa 

abordagem, a distinção fundamental entre estes dois tipos de norma é aquilo a que chamamos 

função de prescrição - apenas no caso de uma norma prescritiva é que a norma, ao determinar 

condições de correção para a ação, prescreve que o agente deve (ou pode) agir corretamente. 

Em virtude de em (R) não estar claro se a função de prescrição está sendo exercida é que dá 

margem as leituras prescritivas e descritivas. Caso no parque de diversões esteja em vigor 

uma norma como (RP), não haveria dúvida que esta seria uma norma prescritiva, uma vez que 

(RP) claramente exerce a função de prescrição. Desta forma, tanto (RP) como (RD) são 

leituras possíveis de (R), não sendo possível determinar de antemão através de uma 

investigação conceitual qual leitura é a apropriada, sendo  necessário uma investigação das 

circunstâncias em que efetivamente (R) está em vigor para determinar isto. Estando claro 

então que a determinação de condições de correção de uma ação por uma norma em vigor 

pode exercer tanto a função de prescrição como a função de descrição,  estamos finalmente 

preparados para analisar especificamente o caso que nos interessa – normas semânticas são 

prescritivas ou não prescritivas? Ou seja, exercem apenas uma função de descrição ou 

também uma função de prescrição? 

 

2.1.5.2 Correção semântica 

  O objetivo desta seção é avaliar a plausibilidade do argumento direto a partir das 

considerações precedentes sobre a natureza da determinação de condições de correção por 

uma norma em vigor. A fim de que este argumento tenha sucesso em demonstrar o 

prescritivismo semântico, é necessário que seja prescritivo o sentido da correção de uma ação 

tal como envolvido na noção de correção semântica. Isto ocorre porque seu sucesso depende 

da veracidade da premissa segundo a qual é uma verdade conceitual que a noção de correção 

semântica é prescritiva. Defenderemos que a noção de correção semântica é descritiva, do que 

decorre que o argumento direto falha em demonstrar que normas semânticas são normas 

prescritivas, falhando portanto em demonstrar que o significado é intrinsecamente prescritivo. 

  Na seção anterior vimos que há dois sentidos que a noção de correção pode ter, um 

sentido descritivo e outro prescritivo. O sentido da correção de uma ação é descritivo caso 

exerça unicamente a função de descrição, ao passo que será prescritivo caso também exerça a 

função de prescrição. Nosso problema então é decidir se a noção de correção semântica 

exerce ou não a função de prescrição. No que se segue, apresentaremos alguns argumentos 

para defender que a correção semântica não exerce esta função.  Mas antes disto, uma 

observação é necessária. No nosso ataque ao antiprescritivismo semântico, nossos argumentos 
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se concentrarão contra a possibilidade da existência de proibições semânticas, não contra a 

possibilidade de existência de deveres semânticos. Adotamos esta estratégia porque que caso 

demonstremos a impossibilidade da existência de tais proibições, refutaremos tanto o 

prescritivismo radical
71

 que defende a existência de deveres semânticos de usar corretamente 

nossas expressões, do qual se segue a existência de proibições semânticas de usá-las 

incorretamente, como o prescritivismo moderado que defende a existência de proibições 

semânticas, mas não a de deveres semânticos, do qual se segue a existência de permissões 

semânticas de usar corretamente nossas expressões
72

. 

  Suponha que eu signifique cavalo por “cavalo”. Há então uma norma semântica em 

vigor que determina que aplico “cavalo” corretamente a um objeto se e somente se este objeto 

instancia a propriedade de ser um cavalo. Suponha então que eu aplique “cavalo” a um objeto 

que não seja um cavalo. Terei eu cometido um erro ao aplicar esta expressão incorretamente? 

Bem, se tenho a intenção de aplicar corretamente minhas expressões linguísticas, entre as 

quais se encontra “cavalo”, então certamente cometi um erro, uma vez que só irei satisfazer 

minha intenção se e somente se aplicar “cavalo” a um cavalo. Mas observe que só terei 

cometido um erro caso eu tenha a intenção de aplicar “cavalo” corretamente. Caso eu seja 

destituído desta intenção, não terei cometido erro algum. É possível que quando aplico 

“cavalo” a um não-cavalo assim o faça por ter a intenção de mentir, ser irônico, ser 

engraçado, contar uma piada, enganar alguém, etc
73

. É possível até mesmo que eu tenha 

aplicado incorretamente “cavalo” simplesmente por ter a intenção de aplicá-la incorretamente, 

independente da consequência desta ação ou de qualquer questão concernente a intenção de 

mentir, ser graça ou ser irônico, eu simplesmente tenho esta intenção. Em todos estes casos, 

apliquei “cavalo” incorretamente a fim de satisfazer minha intenção, assim como para 

satisfazer minha intenção de usar corretamente minhas expressões, eu devo usar corretamente 

“cavalo”. Isto posto, o critério para determinar se foi um erro ou um acerto meu uso incorreto 

de “cavalo” são as intenções que possuo? 

  Talvez não devamos aceitar este critério por ser inegável que há inúmeros casos em 

que é um erro um agente agir de uma determinada maneira ainda que ele tenha a intenção de 

assim agir. Por exemplo, o agente pode assassinar alguém e mesmo que ele tenha a intenção 

de assim agir, esta ação é moralmente errada. Contudo, o debate quanto ao prescritivismo 

semântico não diz respeito à moralidade, mas à semântica. Exemplos como este só seriam 

                                                 
71 Cf. BOGHOSSIAN, 1989; WHITING, 2007. 

72 Whiting, ao se deparar com dificuldades que a seu ver assolam o prescritivismo radical, muda sua posição e 

passa a defender o prescritivismo moderado, cf. WHITING, 2009, p. 544-5. 

73 Cf. BOGHOSSIAN, 2005, p. 96;  HATTIANGADI, 2007, p. 186-7. 



63 

 

 

relevantes caso ações como esta constituam um erro semântico, o que definitivamente não é o 

caso. O proponente do prescritivismo semântico teria de apresentar então algum caso no qual 

seria um erro semântico usar uma expressão incorretamente ainda que o falante tenha uma 

intenção que só pode ser satisfeita através de um uso incorreto desta expressão. Mas que caso 

seria este? É possível concebermos algum? O prescritivista tem então o ônus de citar algum 

caso no qual isto ocorra a fim de tornar sua posição plausível. O ônus recai sobre o 

prescritivista e não sobre o antiprescritivista já que é o primeiro que defende a existência de 

prescrições semânticas, devendo portanto citar um caso em que isto ocorra.  

  Caso o significado seja intrinsecamente prescritivo, o falante estará falhando em 

cumprir uma prescrição em vigor e portanto cometendo um erro ao satisfazer uma de suas 

intenções que  para ser satisfeita requer um uso incorreto de uma expressão linguística. Ou 

seja, se da atribuição de um significado a uma expressão segue-se o vigor de uma prescrição 

semântica determinando que usemos corretamente esta expressão, então somos proibidos de 

fazer qualquer ação que envolva um uso incorreto de nossas expressões linguísticas 

significativas tal como mentir, ser irônico, contar uma piada, enganar alguém etc. Mas como 

pode haver uma prescrição semântica em vigor que proíba o falante de agir desta maneira? É 

um corolário do prescritivismo semântico a tese que há uma norma em vigor proibindo que a 

asserção objetive a falsidade, ou seja, proibindo o falante de asserir sentenças falsas. Mas 

como pode a atribuição de um significado a uma expressão, por si só,  pôr em vigor uma 

norma que proíba ações que envolvam a asserção de sentenças falsas como  mentir ou enganar 

alguém?  Paralelamente, como o significado de uma expressão pode proibir o falante de usá-la 

incorretamente em um contexto no qual o seu uso correto não é sequer relevante, como ocorre 

em uma ironia ou em uma piada? Que diferença faz haver ou não uma proibição de aplicar 

incorretamente uma expressão em um contexto no qual é irrelevante o valor de verdade das 

sentenças proferidas pelo falante?  

 É falha a objeção que o falante está proibido de asserir algo falso, de modo que 

consequentemente ele estaria proibido de usar incorretamente suas expressões linguísticas, 

uma vez que o prescritivismo semântico requer que o significado seja intrinsecamente 

prescritivo, ou seja, que o vigor de prescrições semânticas se segue unicamente da atribuição, 

pelo falante, de significado a suas expressões. Falar a verdade é uma prescrição de 

procedência moral ou religiosa e por isto para estar em vigor depende de elementos não 

semânticos.  Ademais, por vezes temos até mesmo a obrigação de não falar a verdade, tendo a 

obrigação de usar incorretamente nossas expressões. Suponha que um agente esteja em uma 

situação na qual caso fale a verdade, a vida de algum de seus familiares estará em risco. Por 
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exemplo, suponha que um assassino o sequestre, tendo a intenção de assassinar um de seus 

familiares, e o questione onde este se encontra. Neste caso, estaria ele proibido de mentir? 

Haveria sobre ele o dever de falar a verdade? Estaria em vigor uma proibição semântica de 

usar incorretamente suas expressões ainda que seja esta a única forma de salvar uma vida 

humana? Definitivamente não. 

  Estas são dificuldades aparentemente insuperáveis que põem em xeque a 

plausibilidade do prescritivismo semântico. Constatamos isto quando notamos a 

implausibilidade de suas consequências e o alto preço a pagar caso viéssemos a aderir a esta 

posição, a saber, explicar como pode haver proibições semânticas. A proibição do falante em 

uma circunstância usar incorretamente alguma de suas expressões linguísticas não parece ter 

procedência semântica, talvez tenha procedência moral, política ou religiosa. Por outro lado, 

não parece ser concebível uma circunstância na qual  seja um erro de natureza semântica usar 

uma expressão incorretamente ainda que o falante tenha uma intenção que só pode ser 

satisfeita através de um uso incorreto desta expressão. Recai portanto sobre o prescritivista o 

ônus de citar que circunstância seria esta e caso ele não obtenha êxito, o fracasso de sua 

posição é irremediável. Em virtude destes argumentos, temos fortes razões para crer que a 

noção de correção semântica não exerce a função de prescrição, apenas a função de descrição, 

não proibindo portanto o falante de usar incorretamente suas expressões, do que se segue que 

as normas que determinam as condições de correção de uma expressão significativa, as 

normas semânticas, não podem ser prescritivas. O uso correto de um termo nem sempre é o 

uso que deve ser feito
74

, afinal caso o falante tenha a intenção de mentir, ser irônico, contar 

um piada ou enganar alguém, o uso que deve ser feito deste termo a fim de satisfazer esta 

intenção é justamente o seu uso incorreto. Não há nenhuma prescrição semântica em vigor 

que o proíba de agir de modo a satisfazer intenções como esta. 

  A principal resposta prescritivista a estes argumentos consiste em sustentar que a 

norma semântica não é uma prescrição categórica, mas prima facie
75

. Esta objeção consiste 

em reconhecer que há circunstâncias nas quais o agente deve usar incorretamente suas 

expressões linguísticas, tal como ocorre quando ele deve mentir a fim de salvar a vida de 

alguém, mas disto não se segue que o argumento direto é falho ou que o prescritivismo 

semântico não se sustenta. Como visto anteriormente, prima facie são aquelas normas que 

podem ser suprimidas por outras normas mais fundamentais. Normas semânticas são 

prescrições prima facie por poderem ser suprimidas por normas hierarquicamente mais 

                                                 
74 Cf. WIKFORSS, 2001. 

75 Cf. WHITING, 2007, p. 137-9; WHITING 2009, p. 546-550. 
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fundamentais tais como normas de procedência moral, política ou religiosa. No exemplo do 

assassinato, o agente deve usar incorretamente suas expressões linguísticas porque o seu dever 

de sempre agir de modo a salvar uma vida é mais fundamental que a proibição semântica do 

falante usar corretamente suas expressões. O significado de uma expressão dá ao falante uma 

razão para usá-la corretamente, mas caso haja razões mais fortes para que ele a use 

incorretamente, é seu dever usá-la incorretamente. Considerando apenas o significado do 

termo, é proibido usá-lo incorretamente, mas tudo o mais considerado, ou seja, considerando 

toda as razões em jogo, é possível que o agente deva usá-lo incorretamente. Desta forma, o 

prescritivista não está comprometido com a tese que prescrições semânticas são categóricas,  

podendo encará-las como prima facie, não lidando assim com as dificuldades que lidaria caso 

sustentasse que são categóricas. 

  O problema de sustentar que prescrições semânticas são prima facie é que o 

antiprescritivista pode objetar que normas prima facie genuínas só podem ser suprimidas por 

outras normas hierarquicamente mais fundamentais, não podendo ser suprimidas pelo mero 

desejo ou pela mera intenção do agente de suprimi-la. Contudo, objeta o antiprescritivista, as 

supostas prescrições semânticas podem ser suprimidas pelo mero desejo ou intenção do 

falante de usar incorretamente suas expressões linguísticas, do que decorre que não podem ser 

prima facie. Sua conclusão portanto é que a norma semântica não é prescritiva, posto que não 

pode ser uma prescrição categórica, pelas razões previamente apresentadas, nem prima facie, 

por esta razão. 

  Aqui chegamos à questão fundamental acerca do debate quanto ao caráter prima facie 

de prescrições semânticas: a intenção do falante de usar incorretamente uma expressão 

significativa é capaz, por si só, de suprimir a prescrição semântica que determina o seu uso 

correto? O prescritivista responderá negativamente, sustentando que ainda que o falante tenha 

a intenção de usar incorretamente esta expressão, caso a use incorretamente ele não estará 

cumprindo a prescrição semântica em vigor para o uso desta expressão, ao passo que o 

antiprescritivista responderá afirmativamente, sustentando que a mera intenção de usar 

incorretamente a expressão já seria suficiente para suprimir esta prescrição, do que se segue 

que esta não é uma prescrição prima facie.  

  Nem sempre usamos nossas expressões para asserir algo ou para falar a verdade. Há 

mesmo circunstâncias nas quais é indiferente se falamos a verdade ou se usamos corretamente 

nossas expressões. Nestas circunstâncias, nem o falante nem seus interlocutores estão 

preocupados com o valor de verdade de suas sentenças ou se são corretos os usos das 

expressões, de modo que caso as sentenças proferidas sejam falsas, não haverá qualquer 
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punição, sanção ou crítica aquele que a proferir. Desta forma, como poderia haver uma 

prescrição em vigor proibindo que o falante use incorretamente suas expressões? Como pode 

haver uma proibição semântica de usar incorretamente uma expressão linguística se é uma 

condição indispensável
76

 para o falante contar uma piada ou ser irônico que esta expressão 

seja usada incorretamente por ele? O preço a ser pago pelo prescritivista por sustentar que 

nestas circunstâncias haveria esta proibição semântica seria se comprometer com a tese 

inaceitável que o falante estaria proibido de contar a piada ou ser irônico e caso a conte ou 

seja irônico, estará incorrendo em um erro, agindo de uma maneira que estaria proibido de 

agir. 

   Diante deste cenário, o prescritivista poderia replicar que embora nestas circunstâncias 

de fato haja uma proibição semântica em vigor, também vigora um norma hierarquicamente 

mais fundamental que suprime esta proibição. No exemplo do assassinato, a norma que 

suprime a prescrição semântica é o dever do falante salvar a vida de uma pessoa. Mas neste 

caso, que norma mais fundamental estaria suprimindo a prescrição semântica? Suponha que 

seja a prescrição que caso o falante tenha a intenção de ser irônico (ou contar uma piada, ou 

ser engraçado...) então é permitido a ele usar incorretamente a expressão. Note que esta é uma 

prescrição instrumental, dependente do falante ter a intenção de ser irônico para estar em 

vigor. Assim sendo, a mera intenção do falante de ser irônico por si só já suprime a prescrição 

na medida em que põe em vigor uma prescrição que suprime a proibição semântica. O 

prescritivista pode então argumentar que há uma razão para ser suprimida a proibição de usar 

incorretamente a expressão, a saber, a ironia ou a graça do discurso do falante. Mas da 

aceitação que a prescrição semântica seria suprimida, resulta que ela estaria em um nível 

ainda menos fundamental na hierarquia das prescrições. 

  Recorde que o prescritivista sustenta que prescrições semânticas são prima facie a fim 

de lidar com exemplos nos quais o falante inequivocamente tem a obrigação de usar 

incorretamente uma expressão, seja para salvar a vida de alguém ou por outra razão tão forte 

quanto. Chegamos agora a circunstâncias nas quais a proibição semântica seria suprimida por 

normas bem menos fundamentais do que estas tal como a supracitada prescrição que permite 

ao falante ser engraçado ou irônico. O prescritivista argumentaria que na ausência de fatores 

como estes, ou seja, se não houver nenhuma razão que justifique o uso incorreto da expressão, 

então a prescrição semântica não é suprimida e o falante é proibido de usar incorretamente a 

                                                 
76 Poder-se-ia replicar que é possível contar uma piada ou ser irônico sem usar incorretamente a expressão 

linguística. Mas mesmo que seja possível, esta réplica de nada adiantaria posto que certas piadas ou ironias 

só podem ser feitas caso o falante use incorretamente a expressão linguística, de modo que a objeção 

continuaria de pé. 
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expressão. Por exemplo, se o falante simplesmente tem a intenção de usar incorretamente uma 

expressão e não há nenhuma razão que  justifique este uso, então ele é proibido de usá-la 

incorretamente ainda que tenha a intenção de assim agir. A partir disto constata-se que à 

medida em que avançamos na investigação, fica mais restrito o campo em que a proibição 

semântica não seria suprimida por nenhuma outra prescrição.  O que ocorre é que ao conceder 

que prescrições semânticas são do tipo prima facie, o prescritivista se compromete a 

reconhecer que normas cada vez menos fundamentais podem suprimir a prescrição semântica 

que ele julga estar em vigor. Mas há sentido em defender que a prescrição semântica é prima 

facie se constatamos progressivamente que ela pode ser suprimida por prescrições cada vez 

menos fundamentais? Até que nível hierárquico estaríamos dispostos a aceitar que ela vigora? 

Aceitaríamos que vigora ainda que esteja no nível menos fundamental? 

  Vejamos um exemplo em que a prescrição semântica não poderia ser suprimida por 

nenhuma outra norma. Suponha que João significa verde por “verde” e que tenha a intenção 

de aplicar “verde” a uma camisa de cor branca mesmo tendo ciência de sua cor. Não há 

nenhuma razão para esta aplicação, João simplesmente deseja aplicá-la desta maneira. 

Suponha também que João está só no seu quarto e profere “esta camisa é verde”. O 

prescritivista sustentaria então que João é proibido de aplicar “verde” a esta camisa e que 

portanto ao agir assim ele descumpre sua proibição semântica. Mas que diferença pode fazer 

nesta situação João aplicar “verde” a esta folha? Não faz diferença para ninguém que João 

aplique “verde” incorretamente, de fato as pessoas não terão ciência que ele a aplicou 

incorretamente e nem mesmo serão afetadas por isto. Faria então alguma diferença para o 

próprio João? Ora, este não parece ser o caso. Ele não crê naquilo que assere, de modo que ele 

não estaria tendo uma crença falsa. Também não haveria nenhuma consequência prática, 

afinal ninguém poderia criticá-lo, puni-lo ou desconfiar de seus usos posteriores de “verde” 

por asserir esta proposição falsa já que ninguém testemunhou o seu proferimento. Isto posto, 

qual o sentido então de esta proibição semântica estar em vigor? 

  Só há sentido em uma prescrição estar em vigor caso haja alguma consequência ou 

diferença relevante do seu descumprimento por parte do agente. Se não há nenhuma 

consequência ou diferença relevante decorrentes deste descumprimento, o que justifica o 

vigor desta prescrição? Por exemplo, há sentido em uma prescrição moral estar em vigor, seja 

porque o seu descumprimento por parte do agente irá acarretar em algum mal (em oposição ao 

bem) para outra(s) pessoa(s) ou em algum mal para ele mesmo. O mesmo ocorre no caso de 

normas políticas ou jurídicas. Mas não parece haver qualquer diferença ou consequência 

relevante de João cumprir ou descumprir a prescrição semântica de modo que o seu vigor 
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esteja justificado.  Ainda que uma prescrição esteja no nível menos fundamental das normas, 

o seu descumprimento deve fazer alguma diferença ou consequência mínima nas 

circunstâncias em que não é suprimida. O exemplo de João seria uma circunstância na qual 

ela não é suprimida, mas não parece haver nenhuma diferença ou ter nenhuma consequência 

que o seu descumprimento acarretaria, seja para o próprio João ou para outra(s) pessoa(s). 

Mas se o seu descumprimento não faz qualquer diferença ou não tem qualquer consequência 

relevante, como pode então esta prescrição estar em vigor? Observe que o prescritivista não 

poderia argumentar que haveria uma prescrição hierarquicamente mais fundamental que a 

prescrição semântica determinando que é permitido ao falante usar incorretamente uma 

expressão caso ele tenha a intenção de assim agir, pois se assim o for a mera intenção do 

agente por si só já seria suficiente para suprimi-la, do que se segue que a prescrição semântica 

não seria prima facie
77

. Como não parece haver qualquer consequência ou diferença relevante 

do descumprimento de uma prescrição semântica por parte de um falante que justifique o seu 

vigor, segue-se que não parece haver prescrições semânticas em vigor para o falante. Normas 

semânticas portanto não parecem ser prescritivas. 

  Por fim, há ainda um argumento metodológico contra o prescritivismo semântico. 

Ainda que tivéssemos razões igualmente fortes a favor e contra o vigor de prescrições 

semânticas, o que como vimos definitivamente não é o caso, a balança penderia a favor do 

antiprescritivismo semântico. Isto ocorre devido a uma versão prescritiva da navalha de 

Occam: as prescrições não devem ser multiplicadas além da necessidade. O prescritivismo 

postula a existência de um tipo distinto de prescrições, a saber, prescrições semânticas, mas se 

temos duas teorias que explicam de maneira igualmente satisfatória o fenômeno da 

normatividade semântica, então a teoria mais parcimoniosa é preferível à teoria menos 

parcimoniosa, ou seja, o antiprescritivismo é preferível ao prescritivismo semântico já que 

não postula a existência de prescrições semânticas. 

  O argumento direto injustificadamente supõe que a noção de correção semântica é 

prescritiva, mas mostramos que a noção de correção possui um sentido descritivo e um 

sentido prescritivo e no caso específico da noção de correção semântica vimos que temos 

fortes razões para aceitar que seu sentido é descritivo. Encontramos dificuldades insuperáveis 

caso seja sustentado que a noção de correção semântica seja  prescritiva, tanto no caso de 

tratarmos normas semânticas como prescrições categóricas como no caso de as tratamos como 

                                                 
77 Ademais, como pode haver uma prescrição em vigor para o agente se basta que ele tenha a intenção de 

descumpri-la para que esta norma seja suprimida? Não há como haver uma proibição em vigor nestes 

termos. 
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prescrições prima facie. Concluímos que não é uma verdade conceitual que a noção de 

correção semântica é prescritiva, sendo necessário então algum argumento ulterior que 

demonstre que o vigor de prescrições puramente semânticas se segue da atribuição de um 

significado a uma expressão linguística.  

 

2.2 Normatividade naturalizada: Millikan e o propósito biológico 

 Até agora vínhamos tratando do debate acerca da normatividade semântica focando no 

significado linguístico e no debate entre o prescritivismo e antiprescritivismo semântico. 

Nesta seção passaremos a focar no debate quanto a normatividade do conteúdo mental, 

apresentando a proposta de Ruth Garrett Millikan que sustenta que a normatividade do 

conteúdo mental deve ser compreendida em termos de propósito biológico e a partir disto 

derivar a normatividade do significado. Ou seja, Millikan pressupõe uma primazia da 

normatividade do conteúdo mental perante a normatividade do conteúdo linguístico
78

. 

 Em seu clássico artigo acerca do paradoxo cético “Truth Rules, Hoverflies, and the 

Kripke-Wittgenstein Paradox” (MILLIKAN, 1990), Millikan objetiva dar conta da 

normatividade semântica, ou seja, do elemento normativo envolvido quando alguém tem a 

intenção de seguir uma regra, atribuir um significado a uma expressão linguística ou um 

conteúdo a um símbolo mental. Ela sustenta que nestes casos o elemento normativo é idêntico 

ao elemento propositivo: ter a intenção de seguir uma regra é ter o propósito de segui-la. Se 

minhas disposições acerca de uma regra são corretas ou incorretas depende se elas estão de 

acordo ou não com meu propósito acerca desta regra uma vez que regras, assim como 

símbolos mentais e expressões linguísticas, possuem condições de correção.   

 Pois bem, ter o propósito de seguir uma regra consiste em ter uma representação deste 

propósito na mente. Entretanto, sabemos que a representação de um propósito necessita ela 

mesma de uma interpretação. Recorde que quando no primeiro capítulo
79

 avaliamos a tese do 

significado ser constituído por minhas instruções prévias acerca do uso de uma expressão, 

vimos que esta proposta não resiste ao paradoxo cético porque as próprias instruções prévias 

necessitam de interpretação e assim o cético pode sempre dar uma interpretação não padro a 

estas instruções. O mesmo ocorre neste caso, não podemos defender que o propósito de seguir 

uma regra consiste em ter uma representação do propósito de segui-la porque o cético pode 

                                                 
78 No restante desta seção sempre que falarmos em “conteúdo” estaremos nos referindo ao conteúdo mental, 

quando formos nos referir especificamente ao conteúdo linguístico falaremos em “significado” ou “conteúdo 

linguístico”. Também passaremos a nos referir por “normatividade semântica” não apenas ao caráter 

intrinsecamente normativo do significado linguístico como até agora vínhamos fazendo, mas também ao 

caráter intrinsecamente normativo do conteúdo mental. 

79 Seção 1.1.4.1. 
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dar uma interpretação não padrão a esta própria representação, havendo portanto o risco de 

regresso ao infinito. Diante disto, Millikan defende que para compreender a natureza de um 

propósito explícito que alguém representa a si mesmo é preciso primeiramente compreender a 

natureza de um propósito implícito, isto é, um propósito cujo conteúdo não seja ele mesmo 

representado. Propósitos implícitos constituem o fundamento dos propósitos explícitos. A 

estratégia de Millikan é primeiro determinar a natureza desta forma mais básica de propósito 

para só depois determinar a natureza da forma mais complexa de propósito que é o propósito 

explícito.  

 Considere três formas distintas de estar conforme uma regra: (1) agir de acordo com  a 

regra, i.e., meramente coincidir com a regra (e.g., alguém que segue a regra da adição e 

adiciona corretamente dois números menores que 57 está agindo de acordo com a regra da 

quadição); (2) ter o propósito de seguir uma regra explícita ou expressa; (3) ter o propósito de 

estar conforme uma regra implícita ou não expressa. A forma (3) envolve o propósito 

implícito de seguir uma regra e em ter sucesso de segui-la, ela é o mesmo que ter a 

competência de estar conforme a uma regra implícita. Mas em que consiste isto e o que isto 

difere de ter a disposição de meramente coincidir com a regra? 

 A tese de Millikan é que os propósitos não expressos que estão por trás dos propósitos 

expressos são propósitos biológicos, e.g., o propósito que o coração tem de bombear sangue e 

o propósito que os cílios tem de proteger os olhos. A competência de estar conforme a uma 

regra implícita é uma competência biológica. O propósito que um item biológico possui é a 

função que este item têm historicamente exercido que contribuiu para a sobrevivência e 

proliferação da espécie a qual ele pertence. O que Millikan tem em mente é a evolução natural 

das espécies, o propósito biológico de um item é a função exercida de acordo com a seleção 

evolucionária. Se a intenção explícita é representar ou dizer algo para si mesmo e então usar, 

ser guiado ou reagir a esta representação de uma maneira propositiva, a tese fundamental de 

Millikan é que o propósito que informa esta competência é um propósito biológico
80

.  

 Vejamos o famoso exemplo do sirfídeo macho (male hoverfly) introduzido por 

Millikan. O sirfídeo macho é um tipo de inseto que passa o dia pairando à espera do sirfídeo 

fêmea passar voando em seu campo visual para ele voar nesta direção e fecundar o sirfídeo 

fêmea. O sistema visual do sirfídeo macho foi moldado pela evolução para detectar objetos 

que tenham o mesmo tamanho do sirfídeo fêmea e que cruzem com a mesma velocidade o seu 

                                                 
80 Trataremos detalhadamente da noção de função biológica no próximo capítulo. Vale adiantar, contudo, que 

embora a função moldada pela evolução seja uma função biológica, há funções biológicas que não foram 

moldadas pela evolução. 
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campo visual que o sirfídeo fêmea cruza, o que provoca seu o voo na direção deste objeto. Os 

genes subjacentes ao sistema visual e ao comportamento de voo resultante da detecção do 

sirfídeo fêmea foram selecionados pela evolução justamente por serem adaptativos. O sirfídeo 

tem o propósito biológico não expresso de estar conforme a regra de voar em direção a um 

objeto com tais e tais características tal como detectado pelo sistema visual e de fecundá-o (o 

que obviamente só será possível se o sistema visual não errou e efetivamente detectou um 

sirfídeo fêmea). A conformidade a esta regra explica em parte o sucesso de reprodução e 

sobrevivência de seus ancestrais.  

 O sirfídeo macho exibe uma competência de estar conforme a esta regra quando seu 

comportamento coincide com esta regra por motivos históricos de adaptação, mas se por mero 

acidente ele age conforme a regra (e.g., o vento o sopra em direção ao sirfídeo fêmea), ele não 

exibe esta competência biológica. Neste caso, o sirfídeo está meramente agindo de acordo 

com a regra. Assim, o sirfídeo apenas exibe uma competência em seguir uma regra quando 

sua coincidência em agir de acordo com ela tem uma explicação histórica que justifica porque 

foi adaptativo para os ancestrais do sirfídeo macho terem feito isto. O critério portanto para 

distinguir quando o sirfídeo meramente age de acordo com a regra de quando ele tem o 

propósito não expresso de agir conforme a regra é a história evolucionária da espécie.  

 Millikan observa que dizer que um dado sirfídeo macho tem o propósito biológico de 

estar conforme a regra é completamente diferente de dizer que este sirfídeo em particular ao 

longo de sua vida tem o histórico de ter se conformado a ela ou que ele tem a disposição de 

estar conforme com ela. Por exemplo, é possível que o sirfídeo tenha a disposição de cometer 

o erro de ao ver um pássaro voando a uma certa velocidade e com um certo tamanho voar em 

sua direção. Mas tal disposição não corresponde a um propósito biológico, afinal fazer isto 

não contribuiu para a adaptação dos ancestrais do sirfídeo. Por outro lado, um sirfídeo macho 

cego não tem a disposição de estar conforme a regra mas não obstante ele tem o propósito 

biológico de segui-la. O que é relevante para determinar o propósito biológico são as 

disposições históricas (não as atuais ou individuais), aquelas disposições que os ancestrais do 

sirfídeo tiveram e que contribuíram para a adaptação da espécie
81

.  

 Ter a intenção de seguir uma regra difere de ter uma disposição de meramente estar de 

acordo com a regra da mesma maneira que o propósito biológico do sirfídeo macho de seguir 

sua regra difere de ele ter uma mera disposição de estar conforme com a sua regra. O padrão 

de correção da  ação é portanto determinado pelo propósito biológico, o organismo age 

                                                 
81 Trataremos detalhadamente da teoria semântica de Millikan no quarto capítulo. 
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corretamente quando age de acordo com o propósito biológico e incorretamente quando não 

age de acordo com ele. O propósito biológico é o que fundamenta o comportamento de seguir 

regras de um organismo, o que explica como normas e padrões de correção se aplicam ao seu 

comportamento. 

 No caso do sirfídeo, a regra em questão é inata. Entretanto, é possível a membros de 

outras espécies aprender novas regras em resposta ao ambiente circundante, é possível a eles 

ter um propósito biológico aprendido
82

. Note que isto é indispensável para o projeto de 

Millikan de derivar a normatividade do conteúdo mental e linguístico dos seres humanos a 

partir da noção de propósito biológico. Seres humanos são capazes de seguir regras expressas 

e Millikan sustenta que tais regras são fundamentadas em regras não expressas. Nossas 

intenções explícitas ordinárias se fundamentam nos propósitos biológicos de ser guiado e 

reagir de uma determinada maneira à nossas representações. Tanto no caso do propósito 

biológico ser inato como no caso de ele ser derivado (via aprendizado, mecanismos de 

formação de conceitos, etc.), em última instância ele deriva seu conteúdo da história 

evolucionária da espécie humana. 

 Millikan argumenta que a menos que minha prática de adicionar resulte de um total 

colapso de meu sistema cognitivo (um caso no qual não há nenhum propósito quando me 

deparo com o símbolo da adição - é completamente acidental a maneira como reajo a ele), o 

conteúdo do símbolo da adição é determinado por minhas experiências e por meu design 

evolucionário. Mas o que eu represento pelo símbolo da adição é o mesmo que outras pessoas 

representam por este símbolo, sendo que estas pessoas também são dotadas do mesmo tipo de 

sistema cognitivo que eu e também foram expostas ao mesmo tipo de treinamento aritmético. 

O conteúdo do símbolo da adição é então completamente determinado pela aplicação dos 

propósitos biológicos dos seres humanos a algum tipo de experiência
83

. 

 Millikan oferece uma interpretação bem peculiar do caráter intrinsecamente normativo 

do conteúdo e do significado ao defender que ele é redutível à noção de propósito biológico. 

Note que nesta interpretação o requisito normativo não mais seria um requisito pré-teórico tal 

como originalmente defendido por KW, já que há uma grande carga teórica necessária para 

determinar o propósito biológico de um item que é oriunda da teoria da evolução natural. Não 

entraremos, entretanto, no debate acerca desta compreensão da normatividade semântica 

                                                 
82 Não apresentaremos aqui o tratamento de Millikan de como organismos podem aprender propósitos 

biológicos (cf. MILLIKAN, 1990, p. 221-24). Entretanto, quando no quarto capítulo tratarmos da teoria das 

funções próprias de Millikan, veremos como para ela é possível ao organismo adquirir novas funções, o que 

ela chama de “funções próprias derivadas”. 

83 Este é apenas um esboço de como Millikan fundamenta a intencionalidade humana a partir dos propósitos 

biológicos da espécie humana. Para uma exposição completa, cf. MILLIKAN, 1984, 1989a e 1990. 
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defendida por Millikan
84

. Nossa estratégia será avaliar sua teoria semântica a partir do 

requisito extensional, avaliando se Millikan obtêm êxito em solucionar o problema do erro. 

Temos então uma motivação dupla para avaliar a teoria semântica de Millikan, uma vez que 

ela sustenta que sua teoria é capaz de satisfazer tanto o requisito normativo como o requisito 

extensional. 

 Millikan defende que o conteúdo mental é determinado a partir das disposições 

históricas da espécie (ou, como veremos quando tratarmos de sua teoria, disposições 

Normais). Mais precisamente, o conteúdo é determinado a partir da noção de função 

biológica. Uma vez que a função biológica em questão é a função evolucionária, a teoria 

semântica de Millikan é uma teleosemântica evolucionária. No próximo capítulo faremos uma 

apresentação geral da teleosemântica, enquanto que no quarto capítulo faremos uma avaliação 

extensa e detalhada do tipo de disposicionalismo semântico que Millikan desenvolveu, sua 

teleosemântica evolucionária
85

. Mas antes de apresentarmos a teleosemântica, é necessário 

apresentar uma estratégia geral de solução do problema do erro e de satisfação do requisito 

extensional que será adotada pela teleosemântica de Dretske: o disposicionalismo sofisticado. 

Este é o tema da primeira seção do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Para uma crítica ao tratamento de Millikan da normatividade semântica, cf. KUSCH, 2006, p. 73-4. 

85 Uma questão interessante concerne à relação entre o prescritivismo semântico e a compreensão de Millikan 

da normatividade semântica. Alguns autores sustentam que a tese que o significado e o conteúdo são 

redutíveis ao propósito biológico implica o prescritivismo. Cf. HATTIANGADI, 2007, p. 126; WIKFORSS, 

2001, p. 27. 
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Capítulo 3. O requisito extensional (I): Teorias teleológicas do conteúdo e a 

teleosemântica informacional de Dretske 

 

 O objetivo deste capítulo é fazer uma apresentação geral da teleosemântica e avaliar a 

teleosemântica de Dretske. Na primeira seção apresentaremos a solução de Dretske para o 

problema da falsa representação, o disposicionalismo sofisticado: um refinamento da teoria 

causal crua do conteúdo a partir de uma distinção entre situações ideias e situações não ideais, 

de modo a que em uma situação ideal apenas aquilo a qual a representação se refere é capaz 

de causar sua ocorrência, do que se segue que o erro só é possível em uma situação não ideal. 

Na segunda seção, trataremos do argumento de Boghossian contra a possibilidade de qualquer 

forma de disposicionalismo sofisticado especificar não-semanticamente a situação ideal. 

Sustentaremos, entretanto, que não obstante a engenhosidade da argumentação de 

Boghossian, ela não se sustenta. Na terceira seção, uma vez que o disposicionalismo 

sofisticado de Dretske recorre à noção de função biológica para determinar não-

semanticamente a situação ideal, temos que esta teoria, assim como a de Millikan, é uma 

teoria teleológica do conteúdo, ainda que Millikan recorra à noção de funções evolucionárias 

enquanto Dretske recorre à noção de funções ontogênicas. Faremos então uma apresentação 

geral da teleosemântica e do problema que pode pôr em risco a possibilidade de teorias 

teleológicas solucionar o problema da falsa representação e assim satisfazer o requisito 

extensional: o problema da indeterminação funcional.  Por fim, na última seção avaliaremos a 

teleosemântica informacional de Dretske e defenderemos que ela não obtêm êxito em 

especificar a situação ideal a partir da noção de função ontogênica.  

 

3.1 O requisito extensional e o disposicionalismo sofisticado 

 O requisito extensional estabelece que o fato constitutivo do conteúdo mental deve 

determinar a extensão correta do símbolo mental
86

. No primeiro capítulo, avaliamos a teoria 

causal crua do conteúdo (TCC) que sustenta que o conteúdo de um símbolo mental é P se e 

somente se apenas Ps causam a ocorrência deste simbolo ou, dito de outra forma, o conteúdo 

do símbolo é P se e somente se é uma lei que somente Ps causam a ocorrência deste símbolo. 

(TCC), entretanto, é insustentável porque exclui qualquer possibilidade de representações 

falsas, dela se segue que todos os objetos que causam a ocorrência do símbolo estão incluídos 

                                                 
86 Relembre que o símbolo mental é um tipo de representação mental. “Cavalo”, “vaca” e “adição” são 

exemplos de símbolos mentais. O símbolo corresponde no plano mental ao que um termo subsentencial 

corresponde no plano linguístico. Na crença isto é um cavalo há a ocorrência do símbolo mental “cavalo”, 

assim como na sentença “isto é um cavalo” há a ocorrência do predicado linguístico “cavalo”.  
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em sua extensão, não satisfazendo portanto o requisito extensional, já que a extensão do 

símbolo é formada apenas por aqueles objetos aos quais é correto aplicá-lo. (TCC) sucumbe 

ao problema do erro porque é evidente que há casos em que o agente pode representar um 

objeto a sua frente como um cavalo ainda que esteja diante de uma vaca. Como (TCC) 

sustenta que o conteúdo do símbolo mental é determinado pelas causas da ocorrência do 

símbolo, se tanto vacas como cavalos causam a ocorrência do símbolo então seu conteúdo é o 

conteúdo disjuntivo cavalo ou vaca.  

 Para uma teoria causal ser uma teoria adequada do conteúdo mental ela deve explicar 

como é possível para o agente ter uma representação falsa, ou seja, como o agente pode 

aplicar um símbolo mental à um objeto que não esteja em sua extensão. Aplicar falsamente 

um símbolo envolve aplicá-lo a algo que não esteja em sua extensão. Este é o problema do 

erro, mas podemos também denominá-lo “o problema da falsa representação”. Quais são 

então as perspectivas de uma teoria causal do conteúdo refinar a teoria causal crua a fim de 

solucionar este problema? 

 A estratégia de Dretske é acrescentar restrições à fórmula básica (TCC) – o conteúdo 

de um símbolo mental é P se e somente se apenas Ps causam a ocorrência deste símbolo – de 

modo a que o conteúdo do símbolo seja determinado apenas por um subconjuntos das causas 

da ocorrência deste símbolo, não por todas as suas causas, afinal a origem do problema da 

falsa representação está justamente no fato de (TCC) determinar o conteúdo a partir de todas 

as causas do símbolo, sem qualquer critério para distinguir as causas que determinam o 

conteúdo daquelas que não determinam. Se Dretske obtiver êxito em especificar este 

subconjunto sem recorrer a qualquer noção semântica, teremos que ele terá solucionado o 

problema da falsa representação. Mas que subconjunto seria este? O que nos garante que caso 

ele seja especificado de maneira naturalista, segue-se que o problema da falsa representação 

estará solucionado? 

  Suponha que tanto Ps como Qs causem ocorrências do símbolo mental S, mas que o 

conteúdo de S é P. Temos então que é uma lei que objetos que instanciam a propriedade P 

causam ocorrências de S assim como é uma lei que objetos que instanciam a propriedade Q 

causam ocorrências de S. Como poderia então Dretske demonstrar que apenas a primeira lei 

determina o conteúdo de S? Ou seja, como demonstrar que o conteúdo de S é determinado 

apenas pelas ocorrências de S que são causadas por Ps, não pelas ocorrências de S que são 

causadas por Qs? A estratégia de Dretske é especificar uma situação ideal para a ocorrência 

de S na qual apenas Ps podem causar a ocorrência de S. Uma situação ideal é aquela na qual 

apenas o referente do símbolo pode causar sua ocorrência, ao passo em uma situação não 
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ideal tanto um objeto que é o referente do símbolo como um objeto que não o é podem causar 

a ocorrência do símbolo. Na situação ideal há portanto uma covariação entre a ocorrência do 

símbolo e a presença de seu referente, ao passo que na situação não ideal isto não ocorre. 

Tendo feito esta distinção, Dretske identifica o conteúdo do símbolo com os objetos que 

causam sua ocorrência numa situação ideal. Denominaremos o tipo de disposicionalismo que 

segue esta estratégia de “disposicionalismo sofisticado”
87

. Dretske propõe  (DS) como um 

refinamento de (TCC):  

 

 (DS) O conteúdo do símbolo mental de João é cavalo se e somente se em uma situação 

ideal C apenas cavalos causam ocorrências deste símbolo.  

 

 A partir de (DS), considere novamente o caso de cavalos em dias ensolarados 

causarem em João a ocorrência do símbolo cavalo e o caso de vacas em noites mal iluminadas 

também causarem em João a ocorrência do símbolo cavalo. A aplicação do símbolo cavalo a 

uma vaca em uma noite mal iluminada pode ser considerada como um erro por (DS) porque 

esta não é a situação ideal C, afinal esta ocorrência se deu à noite, em um ambiente mal 

iluminado, quando havia uma grande distância entre João e a vaca, etc. Ora, estas são 

condições claramente favoráveis para que João cometesse um erro e representasse falsamente 

uma vaca como um cavalo. Mas sob condições ideais, entretanto, João simplesmente não é 

capaz de cometer erros de identificação, ou seja, não é capaz de  representar falsamente os 

objetos à sua frente. Intuitivamente, parece que numa situação ideal em que João estivesse em 

um ambiente bem iluminado, a vaca não estivesse longe, João estivesse com plena posse de 

suas faculdades mentais... João não iria representar a vaca como um cavalo. Erros são 

resultantes de condições não ideais. Desta forma, Dretske sustenta que o conteúdo de uma 

símbolo é determinado por aquilo que causa sua ocorrência sob condições ideais. 

 O exercício de uma disposição é contingente à ausência de condições que possam 

interferir em seu exercício, apenas podemos garantir que a disposição será exercida caso o 

agente esteja sob condições ideias. Uma comparação com o sal é instrutiva. O sal comum 

possui a disposição de se dissolver quando na presença de água, mas ele não irá se dissolver 

se água já estiver saturada. Isto significa que dizer que o sal se dissolve na água é dizer que 

ele está disposto a se dissolver na água sob condições ideais, sendo uma destas condições que 

                                                 
87 Cf. MILLER, 2003. Boghossian e Fodor denominam uma teoria disposicionalista que segue esta estratégia 

para solucionar o problema da falsa representação de “teoria de tipo 1” e denominam a situação na qual 

apenas o referente do símbolo pode causar sua ocorrência de “situação de tipo 1” (cf. BOGHOSSIAN, 1990; 

FODOR, 1990) 
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a água já não esteja saturada. Da mesma maneira, embora João tenha a disposição de aplicar o 

símbolo cavalo à cavalos, só há garantia de que isto ocorrerá caso João esteja sob condições 

ideias para exercer esta disposição. Caso estas condições não sejam satisfeitas, João pode 

aplicar o símbolo cavalo a um não-cavalo mesmo que ele tenha a disposição de aplicá-lo a 

cavalos. 

 KW, entretanto, não aceita esta idealização e rejeita o disposicionalismo sofisticado 

como uma solução para o problema do erro (KW, p. 30-2). Reconsidere o exemplo da adição 

e quadição. Certamente numa situação em que todas as minhas disposições para cometer erros 

estejam excluídas, eu darei a resposta correta à questão sobre a adição de dois números. Mas 

uma disposição para cometer um erro é simplesmente uma disposição de dar uma resposta 

que não esteja de acordo com o conteúdo do meu símbolo mental adição. Mas KW sustenta 

que pressupor isto no âmbito do desafio cético é viciosamente circular: se o conteúdo do 

símbolo é adição, então minha disposições de cometer erros devem ser excluídas; mas se o 

conteúdo deste símbolo for quadição,  então minhas supostas disposições para cometer erros 

não devem ser excluídas. Nada determina qual dessas duas opções deve ser adotada e 

pressupor que uma disposição de responder à questão em desacordo com a função de adição é 

uma disposição produtora de erro é pressupor aquilo que o disposicionalista que provar, i.e., 

que o conteúdo do símbolo é determinado por minhas disposições para aplicá-lo. 

 Mas esta objeção não se sustenta. Se o disposicionalista sofisticado for capaz de 

especificar a situação ideal para a minha aplicação do símbolo adição sem recorrer a qualquer 

noção semântica ou intencional, ele será capaz de determinar que o conteúdo do símbolo é a 

função de adição sem qualquer circularidade, sem pressupor que seu conteúdo seja adição ou 

quadição. O grande problema para Dretske é como especificar a situação ideal sem recorrer a 

qualquer noção semântica ou intencional. Ou seja, como fazer uma especificação naturalista 

das condições ideais sob as a quais apenas o referente do símbolo pode causar sua ocorrência. 

Ciente desta lacuna na argumentação de KW, Paul Boghossian se propõe a desenvolver um 

argumento com o objetivo de demonstrar que nenhuma forma de disposicionalismo 

sofisticado, inclusive aquele proposto por Dretske, é capaz de especificar não-semanticamente 

e não-intencionalmente esta situação ideal. O objetivo da próxima seção é avaliar este 

argumento. 

 

3.2 O argumento de Boghossian contra o disposicionalismo sofisticado 

  Boghossian desenvolveu um argumento com o objetivo de demonstrar que nenhuma 

forma de disposicionalismo sofisticado pode ter sucesso em especificar não-semanticamente e 
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não-intencionalmente uma situação na qual o falante estará disposto a aplicar um símbolo 

apenas ao que ele se refere, ou seja, uma situação na qual a ocorrência do símbolo sempre 

covaria com a presença de seu referente. Seu objetivo é estabelecer não que certa formas 

particulares do disposicionalismo sofisticado estão fadadas ao fracasso, mas antes que por 

princípio não é possível especificar em termos estritamente naturais uma situação ideal na 

qual apenas o referente do símbolo pode causar sua ocorrência, o que significa que não é 

possível ao disposicionalismo sofisticado satisfazer o requisito extensional. Observe que caso 

este argumento seja cogente, Boghossian estará preenchendo uma lacuna deixada pela crítica 

de KW ao disposicionalismo sofisticado na medida em que, como vimos anteriormente, ele 

não oferece nenhum argumento satisfatório para mostrar que não é possível formular não-

semanticamente e não-intencionalmente esta situação. Contudo, apenas quando isto for 

demonstrado é que o disposicionalismo sofisticado estará refutado, sendo precisamente este o 

papel que Boghossian espera que seu argumento cumpra. 

  O argumento de Boghossian
88

 foca na ocorrência de símbolos em crenças perceptuais. 

Por exemplo, na crença isto é um cavalo há a ocorrência de cavalo. Ele parte da constatação 

que diversas disposições são capazes de gerar a ocorrência de cavalo em crenças perceptuais. 

Vejamos alguns exemplos. Suponha que na fazenda de João há apenas criação de cavalos. Em 

virtude disto, João tem a crença os únicos animais nesta fazenda são cavalos. Agora suponha 

que em uma noite, ao caminhar por sua fazenda, João vê um animal e por estar a longa 

distância não consegue constatar perceptualmente se é um cavalo ou uma vaca. Por ter a 

crença que os únicos animais nesta fazenda são cavalos, João adquire então a crença isto é um 

cavalo. Suponha agora que João é católico e crê em tudo o que o Papa afirma e que o Papa 

afirmou que o animal a sua frente é um cavalo. João adquire a crença isto é um cavalo por 

esta crença se seguir de maneira imediata das duas crenças anteriores. Por fim, suponha que 

João tenha a crença que cavalos são os únicos animais que mugem. Ao escutar então um 

animal mugindo, João adquire a crença isto é um cavalo. Nestes três exemplos, João passa a 

crer estar diante de um cavalo devido às crenças que ele já possuía, o que nos mostra que o  

processo de fixação de crenças é holístico, i. e., que o processo de aquisição de crenças não 

depende apenas dos estímulos que o agente recebe, mas também das crenças que ele 

previamente possuía. 

  O que ocorre é que sob condições normais a aquisição de uma crença por um agente é 

tipicamente mediada por uma teoria de fundo, ou seja, pelas crenças que o agente possui. Que 

                                                 
88 Cf. BOGOHOSSIAN, 1989; 1991. 
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conteúdos o agente está preparado para julgar depende de que outros conteúdos ele está 

preparado para julgar. Boghossian observa que esta dependência é arbitrariamente robusta - 

qualquer estímulo pode causar qualquer crença desde que haja um conjunto de crenças capaz 

de mediar adequadamente esta inferência
89

. Assim sendo, a crença que algo é um cavalo pode 

ser causada  tanto por cavalos como por não-cavalos, podendo ser inferida das mais diversas 

maneiras correspondentes ao conjunto potencialmente infinito de crenças capazes de mediar 

esta transição a partir de um dado estímulo
90

. Os exemplos acima nos mostram que uma vaca 

pode causar em João a crença isto é um cavalo 

 (I) ou por João crer que os únicos animais nestas fazendas são cavalos e ao estar diante 

de uma vaca não conseguir perceber se é uma vaca ou um cavalo. Ele adquire então a falsa 

crença isto é um cavalo devido a esta crença de fundo e a percepção de estar diante de um 

animal. 

 (II) ou por João ter as crenças que o Papa afirmou que isto é um cavalo e que tudo o 

que o Papa afirma é verdadeiro. A consequência imediata destas crenças é a falsa crença isto é 

um cavalo. 

 (III) ou por João ter a falsa crença que os únicos animais que mugem são cavalos e 

escutar a distância uma vaca mugindo. Em virtude disto ele adquire a falsa crença isto é um 

cavalo. 

 Diante de exemplos como esses, parece ser mesmo inegável o caráter holístico do 

processo de fixação de crenças
91. 

Mas que implicações isto tem para a possibilidade de uma 

especificação naturalista de uma situação ideal? 

  O disposicionalista sofisticado deve especificar, sem recorrer a qualquer noção 

semântica ou intencional, uma situação na qual o falante estará disposto a ter a crença isto é 

um cavalo apenas quando estiver diante de um cavalo. Mas o holismo de crença implica que 

um agente estará disposto a crer isto é um cavalo a respeito de um número indefinido de não-

cavalos desde que tenha as crenças de fundo capazes de fazer esta mediação. Assim, o desafio 

que o holismo de crença impõe ao disposicionalista sofisticado é que a especificação 

naturalista desta situação ideal deve excluir todas as crenças capazes de mediar a transição de 

estímulos de não-cavalos para crenças envolvendo cavalo (como em isto é um cavalo). O fato 

                                                 
89 Cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 177. 

90 Observe que o holismo em questão é de cunho psicológico, não epistêmico. Crispin Wright, por exemplo, 

aceita o primeiro mas rejeita o segundo na medida em que o holismo epistêmico é mais forte que o 

psicológico por propor um princípio específico que medeia a transição de estímulos para crenças (Cf. 

WRIGHT, 1986). O holismo de crença também não é uma forma de holismo semântico (Cf. 

BOGHOSSIAN, 1990, p. 88; FODOR, 1990).   

91 Não iremos pôr isto em causa a fim de avaliar a plausibilidade do argumento de Boghossian. Como veremos 

adiante, tanto os que aceitam como os que rejeitam o argumento não questionam este holismo de crença. 
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desta situação ideal ser o caso deve portanto assegurar, por si só, a exclusão de todas as 

crenças de fundo que poderiam fazer com que um não-cavalo cause no agente a crença isto é 

um cavalo. Mas como o disposicionalista pode especificar, sem recorrer a qualquer material 

semântico ou intencional, uma situação cuja ocorrência por si só assegura que nenhuma destas 

crenças estará presente? Como uma situação especificada naturalmente pode ter uma 

consequência tão forte e radical como esta? O debate quanto a plausibilidade do argumento do 

holismo de crença se concentra nesta questão: os que o aceitam defendem que temos razões 

suficientemente fortes para concluir que não é possível uma especificação naturalista de uma 

situação com uma consequência desta natureza, ao passo que os que o rejeitam pensam que 

estas razões não são capazes de justificar esta conclusão.  

 Que razões Boghossian pensa que justificam seu ceticismo quanto a possibilidade de 

especificar naturalmente uma situação que exclua todas as crenças capazes de fazer com que 

não-cavalos causem no agente a ocorrência de cavalo? Exatamente quantas são as razões que 

Boghossian nos fornece é uma questão controversa, mas seguiremos Alexander Miller na 

defesa que são três as razões
92

. Iniciemos então por aquela que parece ser a mais independente 

e após as ter respectivamente apresentado faremos uma defesa do porquê de a segunda e a 

terceira serem de fato razões distintas. Antes, contudo, façamos algumas definições para 

facilitar estas apresentações. Seja Bel
1 

o aglomerado (cluster) de crença consistindo na crença 

os únicos animais nesta fazenda são cavalos, Bel
2 

o aglomerado de crença consistindo nas 

crenças o Papa afirmou que isto é um cavalo e tudo o que o Papa afirma é verdadeiro, Bel
3 

o 

aglomerado de crença consistindo na crença cavalos são os únicos animais que mugem, Bel
i 
= 

{Bel
1
, Bel

2
, Bel

3 
...} seja o conjunto consistindo dos aglomerados de crença de fundo capazes 

de fazer com que um não-cavalo cause no agente a ocorrência de cavalo
93

 e por fim que C é a 

situação ideal na qual a ocorrência de cavalo covaria com cavalos. 

  A primeira razão denominamos argumento da circularidade. A fim de especificar 

naturalmente a situação ideal C, necessita-se assegurar a ausência de Bel
1
, Bel

2
 e Bel

3
 em C. 

Como Bel
i 

são aglomerados de itens com conteúdo proposicional, a fim de excluí-los 

necessita-se de um conjunto C de condições naturais necessárias e suficientes para algo ser 

um crença com certo conteúdo, afinal só podemos excluir uma crença em particular caso já 

tenhamos de antemão especificado seu conteúdo proposicional - de outra forma como garantir 

que estamos excluindo esta crença e não uma outra? Ora, segue-se imediatamente disto que 

                                                 
92 Cf. MILLER, 2003. 

93 Falamos em “aglomerado de crença” por poder ser o caso tanto que apenas uma crença seja capaz de fazer 

com que um não-cavalo cause a ocorrência de cavalo (Bel1, por exemplo) como a presença simultânea de 

mais de uma crença também ser capazes disto (Bel2, por exemplo).  
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qualquer tentativa de especificar condições naturais necessárias e suficientes para algo ser 

uma situação ideal C é viciosamente circular – a fim de especificar uma situação C 

necessitamos de já tê-la especificada. Ou seja, para (1) especificar o que é para a crença isto é 

um cavalo ter este conteúdo, necessita-se de (2) uma especificação naturalista da condição C, 

o que requer (3) excluir cada uma das crenças Bel
i
, o que por sua vez requer que (4) já 

tenhamos uma especificação naturalista de cada uma das crenças Bel
i
, o que finalmente 

pressupõe aquilo que buscávamos em (1), a saber, uma especificação naturalista de o que é 

para uma crença ter um dado conteúdo.  

 A melhor maneira de ilustrar esta circularidade viciosa é através da seguinte 

suposição
94

. Caso a própria crença isto é um cavalo seja um dos aglomerados de crenças cuja 

ausência é necessária para a especificação naturalista de um dos membros de Bel
i
, a saber,  

Bel
k
, teríamos que faz parte da situação ideal para isto é um cavalo que Bel

k
 esteja ausente, ao 

passo que faz parte da situação ideal para Bel
k
 que isto é um cavalo esteja ausente. Ou seja, 

por um lado necessitamos de (a) especificar naturalmente a situação ideal de Bel
k
 a fim de 

especificar naturalmente a situação ideal de isto é um cavalo, mas por outro lado necessitamos 

de (b) especificar naturalmente a situação ideal de isto é um cavalo a fim de especificar 

naturalmente a situação ideal para Bel
k
, o que é claramente circular. Observe que esta 

circularidade ocorreria da mesma forma se Bel
i
 fosse um conjunto finito, afinal basta que a 

especificação da situação ideal de uma crença pressuponha a especificação da situação ideal 

de uma outra e vice-versa para que a circularidade se instale. 

 Passemos então à segunda razão de Boghossian para que não seja possível uma 

especificação natural de uma situação ideal na qual todas as crenças Bel
i
 estejam ausentes, o  

argumento da não-limitação. Este argumento parte da constatação que o conjunto de 

aglomerados de crença Bel
i
 não possui um número de membros predeterminado: Bel

1
, Bel

2 
e 

Bel
3 

são apenas alguns membros de um conjunto potencialmente infinito. Eis o problema que 

isto levanta para o disposicionalismo sofisticado: como uma especificação desta situação ideal 

pode assegurar a ausência de um número potencialmente infinito de crenças sem recorrer a 

qualquer material semântico ou intencional
95

? Parece não ser mesmo possível que uma 

especificação natural de C possa ter uma consequência desta magnitude, o que leva à 

conclusão que não pode haver uma especificação naturalista de C. 

  Por fim, chegamos a terceira e última razão de Boghossian, o argumento da 

                                                 
94 Cf. MILLER, 2003, p. 82. 

95 Cf. BOGHOSSIAN, 1989, p. 177. 
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certificação
96

. Esta argumento concede ao disposicionalista que ele terá sucesso em sua busca 

por uma especificação natural de uma situação ideal na qual apenas cavalos causem a 

ocorrência de cavalo (o que significa que os problemas levantados pelos argumentos 

anteriores foram solucionados) para em seguida constatar que ainda que existisse esta 

situação, nunca seríamos capazes de certificar que ela seja genuinamente ideal.  

  Suponha que o disposicionalista disponha de uma especificação naturalista de uma 

situação C* que conjecturamos ser uma situação ideal, ou seja, que em C* apenas o referente 

dos símbolos podem causar suas ocorrências. Mas como podemos certificar que C* é uma 

situação ideal? A fim de provar isto, temos de demonstrar que a ocorrência de C* é 

inconsistente com a presença de crenças de fundo potencialmente capazes de frustrar a 

covariação entre ocorrências de símbolos e seus referentes. Isto significa que é suficiente que 

C* seja o caso para que a seguinte conjunção aberta seja verdadeira: 

  (*)  ~Bel
1 
& ~Bel

2 
& ~Bel

3 
& ~Bel

4
 & … 

A questão que se coloca é se podemos certificar que C* é suficiente para a verdade de (*), i e., 

certificar que basta que C* seja o caso para que (*) seja verdadeira. Infelizmente isto não é 

possível. O que ocorre é que para podermos certificar que uma dada proposição é verdadeira, 

é necessário que ela seja finitamente enunciável, ou seja, que sua enunciação seja finita. Mas 

claramente (*) não o é, uma vez que consiste em uma conjunção de um número 

potencialmente infinito de itens, não havendo um limite predeterminado para a quantidade de 

itens que nela ocorrem, o que leva a conclusão que não há nenhuma maneira finita de 

estabelecer que crenças o disposicionalista sofisticado deve excluir para assegurar a 

concomitância entre cavalos e a ocorrência de cavalo: literalmente qualquer crença pode 

quebrar a covariação. Ainda que C* seja uma situação genuinamente ideal, nunca seríamos 

capazes de certificar isto, não havendo portanto sentido algum em buscar uma especificação 

naturalista de uma situação ideal C. 

 Note que tanto o argumento da não-limitação como este partem da infinitude potencial 

de Bel
i
 para concluir que qualquer disposicionalismo sofisticado está fadado ao fracasso, o 

que levou a alguns defenderem que na verdade os dois constituiriam um único argumento
97

. 

Contudo, ao analisá-los minuciosamente veremos que são dois argumentos distintos. O 

argumento da não-limitação é um ataque à possibilidade da existência de uma situação ideal 

C, apelando para a própria natureza de uma especificação natural para concluir que ela nunca 

                                                 
96 Cf. BOGHOSSIAN, 1991, p. 89-90. 

97 Cf. MILLER, 1998; HATTIANGADI, 2007, p. 27; KUSCH, 2006, p. 109. Embora inicialmente Miller 

reconhecesse apenas duas objeções, posteriormente ele passou a reconhecer três objeções. Cf. MILLER, 

2003. 
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poderia especificar C, independentemente da questão ulterior se nós seríamos capazes de 

certificar se uma situação naturalmente especificada é genuinamente ideal ou não. Já o 

argumento da certificação, indo de encontro a esta conclusão, supõe que seja possível uma 

especificação natural de C. Contudo, questiona se caso C* seja uma situação genuinamente 

ideal nós seríamos capazes de certificar isto, para em seguida concluir que nunca seríamos 

capazes disto por nossa capacidade cognitiva de certificação ser limitada a sentenças 

finitamente enunciáveis e (*) não o ser, possuindo portanto uma natureza epistêmica que 

inexiste no argumento da não-limitação. Além disto, por o argumento da certificação sustentar 

que não há sentido em empreender um projeto de especificação naturalista de uma situação 

ideal se nunca seremos capazes de certificar C*, há aqui um elemento de prática científica que 

inexiste no outro argumento: é preferível desenvolver uma teoria científica caso seja por 

princípio possível certificar a veracidade de seus resultados
98

. A descoberta de C* em nada 

nos ajudaria na compreensão da natureza do conteúdo se não nos é possível certificar que C* 

é genuinamente ideal. 

  O argumento de Boghossian foi tão influente que poucos foram aqueles que as 

questionaram
99

, ao passo que não faltam exemplos dos que as aceitaram, entre os quais 

podemos citar Paul Horwich, Barry Lower, Tim Thornton e Martin Kusch
100

, o que realmente 

impressiona dada a radicalidade da conclusão que se propõem a justificar. Tendo as 

apresentado, passemos à avaliação: Boghossian obteve êxito em mostrar que nenhuma 

especificação naturalista de uma situação ideal é capaz de assegura a ausência de todas as 

crenças de fundo capazes de interferir na covariação entre a ocorrência do símbolo e a 

presença de seu referente? 

 

3.2.1 O Argumento da Circularidade 

 Boghossian defende que uma especificação naturalista da situação ideal de uma crença 

será viciosamente circular por fazer referência à outras crenças cuja especificação naturalista 

de suas situações ideais pode fazer referência à crença original. Alexander Miller
101

 propôs 

                                                 
98 Boghossian parece reconhecer que são duas objeções distintas pelo modo como introduz a objeção da 

certificação: “I now want to argue that, even if, per impossible, there were naturalistic situations of type 1 

[de tipo C] we could never be in a position to recognize that there were. If, by a stroke of vastly implausible 

luck, we were to stumble onto a specification of such a condition, we could never be entitled to conclude 

that we had. If this is true, then there can be no point in attempting to develop such theories” 

(BOGHOSSIAN, 1991, p. 88). 

99 Ao que nos conta, apenas Alexander Miller e Anandi Hattiangadi a questionaram. Cf. MILLER, 2003; 

HATTIANGADI, 2007, p. 27-8. 

100 Cf. HORWICH, 1995, p. 266; LOEWER, 1997, p. 114-115; KUSCH, 2006, p.105-10; THORNTON, 2007, 

p. 99; 

101 Cf. MILLER, 1998; 2003. 
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que evitamos esta circularidade se recorrermos à técnica de análise de termos teóricos de 

David Lewis
102

. Tal análise evita a circularidade ao definir um termo através de seu papel no 

interior de uma teoria. Vejamos como ela se aplica no caso das cores para em seguida a 

aplicarmos para o presente caso.  

  Há uma série de trivialidades sobre as cores como “a vermelhidão nos causa, sob 

certas circunstâncias, a experiência da vermelhidão”, “vermelho é mais similar ao laranja que 

ao azul”, etc. Para definir “vermelho” a partir destas trivialidades, inicialmente as 

parafrasearemos de modo a que referências a cores sejam substituídas por nomes de 

propriedades. Assim, a paráfrase da primeira trivialidade acima é “a propriedade da 

vermelhidão nos causa, sob certas circunstâncias, a experiência da propriedade da 

vermelhidão”. Tendo feito isto para todas as cores, representemos o resultado da conjunção de 

todas estas trivialidades como um predicado relacional “T” verdadeiro para todas as 

propriedades de cor. A conjunção será representada por “T[v l a...]”, na qual “v” seja a 

propriedade de ser vermelho, “l” a propriedade de ser laranja, “a” a propriedade de ser azul, 

etc. Em seguida, substituiremos todos as propriedades de cor por variáveis livres, chegando a 

“T [x y z...]”. Se de fato há cores, então há um único conjunto de propriedades que estão 

relacionadas entre si e com o mundo exatamente da mesma maneira que a conjunção destas 

trivialidades estabelece que as cores estão relacionadas com o mundo e entre si. Ou seja, se de 

fato há cores, é verdade que: 

 ∃ x∃ y∃ z ... {T[x y z…] & ((∀ x*)(∀ y*)(∀ z*)... T[x* y* z*...] ↔ (x=x*, y=y*, 

z=z*...)}.  

O vermelho é então assim definido: a propriedade de ser vermelho é o x tal que  

 ∃ y∃ z...{T[x y z…] & ((∀ x*)(∀ y*)(∀ z*)... T[x* y* z*...] ↔ (x=x*, y=y*, z=z*...)}. 

O que temos aqui é uma definição de vermelho em termos de todas as suas relações com 

outras cores. Sua grande vantagem é definir uma cor sem recorrer ao vocabulário de cor. 

Nenhuma propriedade de cor é necessária para definirmos o vermelho já que todas foram 

substituídas por variáveis livres, ou seja, definimos o vermelho através de seu papel em nossa 

teoria das cores como um todo. Mas como recorrer a esta análise pode evitar que uma 

especificação naturalista de C seja circular?  

  Se tentarmos definir cada cor individualmente a partir das trivialidades que as 

governam,  as definições resultantes serão inter-definíveis: as trivialidades que governam 

vermelho se referem a outras cores como laranja e azul, as trivialidades que governam laranja 

                                                 
102 Cf. LEWIS, 1970; 1972. A análise de Lewis foi antecipada por F. P. Ramsey. Cf. RAMSEY, 1931. 
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e azul por sua vez fazem referência ao vermelho, etc. A análise de Lewis, ao introduzir o 

significado de todos os termos simultaneamente através dos papéis que estes desempenham 

no interior da teoria como um todo, nos permite gerar definições não circulares. Diante disto, 

sugere Miller, basta recorrer à tal análise para que nossa especificação naturalista da situação 

ideal para uma crença não seja circular. O argumento da circularidade, como vimos, consistia 

em apontar que uma especificação naturalista da situação ideal de uma crença é circular por 

poder vir a fazer referência a outras crenças cuja especificação de suas situações ideais podem 

fazer referência à crença original. Mas agora nos é permitido especificar naturalmente esta 

situação ideal de maneira não circular: as condições que garantem a ausência de certas 

crenças de fundo serão análogas às trivialidades sobre as cores. Podemos especificar não-

circularmente as condições ideais de uma crença, entre as quais se encontra a condição da 

ausência de outras crenças, cujas condições ideais são especificadas da mesma forma.  

Evitamos a circularidade do reducionismo disposicionalista ao adotarmos a análise de Lewis: 

assim como podemos definir uma cor sem recorrer a um vocabulário de cor, podemos 

especificar a condição ideal de uma crença sem recorrer a um vocabulário semântico ou 

intencional.  

 

3.2.2 O Argumento da Não-Limitação   

   O cerne deste argumento é que nenhuma especificação naturalista da situação ideal C 

pode garantir a ausência de um número potencialmente infinito de crenças, visto que apenas 

uma especificação que recorra a noções semânticas e intencionais pode garantir a ausência de 

um número potencialmente infinito de itens em virtude de seus conteúdos proposicionais. O 

argumento da não-limitação simplesmente toma como evidente que qualquer especificação 

naturalistas de C é desprovida desta capacidade. A avaliação de sua plausibilidade passa, 

portanto, pela seguinte questão: a especificação naturalista de uma situação pode garantir a 

exclusão de cada uma das crenças presentes em um conjunto potencialmente infinito de 

crenças? Defenderemos que não há como determinar, por princípio, que nenhuma 

especificação naturalista pode ter uma consequência como esta. O máximo que podemos 

determinar é se, dentre as propostas de especificação naturalistas de C disponíveis, alguma 

alcança este resultado. Apenas através da avaliação individual de cada uma destas propostas é 

que podemos saber se dispomos de uma especificação naturalista que garanta a ausência de 

um número potencialmente infinito de crenças capazes de interferir na covariação entre a 

ocorrência do símbolo e a presença de seu referente. 

  Iniciemos nossa investigação pela questão mais simples se a especificação naturalista 
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de C pode garantir a exclusão das crenças presentes no conjunto finito Bel
A 

= {Bel
1
, Bel

2
}. 

Suponha então que para haver uma covariação entre cavalo e cavalos, basta que estejam 

excluídos os aglomerados de crença em Bel
A
. Isto posto, como podemos garantir de maneira 

naturalista que Bel
1 

e Bel
2
 estarão ausentes em C? Claro está que não podemos fazer isto 

através de condições como S não deve crer que os únicos animais nesta fazenda são cavalos 

(a fim de excluir Bel
1
) e S não deve crer em tudo que o Papa afirma (a fim de excluir Bel

2
), 

posto que ambas recorrem à noção semântica de crença. O que teríamos de fazer então seria 

garantir que C não satisfaz as condições naturais sob as quais o agente pode vir a adquirir Bel¹ 

ou Bel². Mas como garantir isto? 

   Dado então que já é por si só problemático especificar condições naturais sob as quais 

certas crenças estejam ausentes e que o que é relevante para o sucesso do argumento da não-

limitação é que o conjunto dos aglomerados de crenças capazes de fazer com que um não-

cavalo cause a ocorrência de cavalo seja potencialmente infinito, concedamos que é possível 

especificar naturalmente as condições para que Bel¹ e Bel² estejam ausentes e denominemos 

CN estas condições. Seria possível então impor condições naturais CN* estendíveis a partir de 

CN que garantam a ausência de todas as crenças do conjunto Bel
B 

= {Bel
1
, Bel

2
, Bel

3
}? Como 

a diferença entre os conjuntos Bel
A 

e Bel
B
 é a crença Bel

3
, parece ser possível que sim. Mas 

então seria possível impor condições naturais CN** estendíveis a partir de CN* que garantam 

a ausência de todas as crenças do conjunto Bel
C 

= {Bel
1
, Bel

2
, Bel

3
, Bel

4
}? Como a diferença 

entre os conjuntos Bel
B 

e Bel
C
 é a crença Bel

4
, parece ser novamente possível que sim. O que 

este exercício nos mostra é que dado que dispomos de condições naturais para excluir certas 

crenças, parece ser possível estendermos estas condições de forma a excluir outras crenças e 

assim sucessivamente, sendo este um processo à primeira vista sem um limite 

predeterminado. Considerando-se isto, podemos fazer finalmente a seguinte pergunta: é 

possível estender suficientemente CN de modo a excluir todos as crenças contidas no 

conjunto potencialmente infinito Bel
i 
= {Bel

1
, Bel

2
, Bel

3
...}? Note que o argumento da não-

limitação pressupõe que por princípio uma extensão desta natureza não é possível. Mas que 

razões Boghossian nos oferece para aceitar isto? Nenhuma, ele simplesmente pressupõe esta 

impossibilidade. Vejamos o porquê este não é um passo legítimo. 

  Primeiramente, Boghossian em nenhum momento defende claramente que Bel
i
 é 

infinito, o que ele sustenta reiteradamente é que trata-se de um conjunto potencialmente 

infinito, um conjunto desprovido de um limite predeterminado de membros. Mas não se segue 

do fato que um conjunto seja desprovido de um limite predeterminado que ele seja infinito, 

assumir isto seria incorrer em uma confusão conceitual. Um conjunto sem limite 
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predeterminado é um conjunto com um número indefinidamente grande de membros, sendo 

possível desconhecermos se este conjunto é ou não infinito. No caso de Bel
i
, aparentemente o 

que ocorre é que sempre quando pensamos já ter concebido todas as crenças capazes de 

interferir na covariância entre cavalo e cavalos, se persistirmos em nossa busca sempre 

seremos capaz de conceber uma crença que anteriormente ainda não havia sido concebida, 

descobrindo portanto mais uma crença pertencente a Bel
i103

. Mas disto não se segue que Bel
i 

seja infinito. Afinal, é possível que tomemos este conjunto como potencialmente infinito por 

uma limitação epistêmica – é possível que ao avançarmos suficientemente na investigação 

descobriremos que este é um conjunto finito e concebível ou que o é finito mas tão grande que 

nosso sistema cognitivo é incapaz de apreendê-lo. Ademais, para constarmos que um conjunto 

é infinito necessitamos de uma demonstração de sua infinitude, mas não dispomos disto no 

caso de Bel
i 
. Em suma, simplesmente não sabemos se Bel

i 
é finito ou infinito, tudo o que 

sabemos é que Bel
i
 possui um número indefinidamente grande de membros.  

  Caso o argumento suponha que não é possível estender suficientemente CN de modo a 

excluir todas as crenças contidas em Bel
i 
devido a este ser um conjunto infinito, temos então 

que esta é uma suposição injustificada por não sabermos se Bel
i 
é infinito. Uma vez que o que 

o argumento da não-limitação parece mesmo supor é que a impossibilidade de estender 

suficientemente CN de modo a excluir todas as crenças em Bel
i 
se segue da constatação de 

Bel
i 
ser um conjunto potencialmente infinito, o que falta é a justificação da pressuposição que 

condições naturais não podem excluir um número indefinidamente grande de crenças, com o 

agravamento de ser certamente menos plausível a impossibilidade de condições naturais 

excluir um número indefinidamente grande de crenças do que a de excluir um número infinito 

de crenças. Uma vez que Boghossian não oferece nenhum argumento para sustentar esta 

suposição, segue-se que não temos razões para aceitar que seja impossível estender CN de 

modo a excluir todas as crenças Bel
i  

em C. 

   Só podemos saber se é estendível das condições naturais que excluem as crenças do 

conjunto finito Bel
A
 as condições naturais que excluem as crenças do conjunto 

potencialmente infinito Bel
i
 caso já saibamos que condições naturais são estas capazes de 

excluir as crenças em Bel
A
. Obviamente, a fim de fazer uma avaliação como esta é necessário 

uma análise de cada uma das propostas disponíveis de condições naturais que garantam a 

                                                 
103 Não é porque sempre somos capazes de conceber mais um membro de um dado conjunto que este conjunto é 

infinito. Por exemplo, considere o conjunto de átomos no universo. Certamente somos continuamente aptos 

a conceber mais um membro deste conjunto que anteriormente não havíamos concebido. Ainda assim, disto 

não se segue que o universo tenha um número infinito de átomos. O mesmo vale para conjuntos sabidamente 

finitos como o conjunto do números de prótons na Terra, o número de átomos do Sistema Solar, etc. 
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ausência de Bel¹ e Bel². Uma vez que Boghossian não faz isso, não há nenhuma garantia da 

impossibilidade desta extensão. Desta forma, o argumento da não limitação falha em 

demonstrar que não é naturalmente especificável uma situação na qual estejam ausentes todas 

as crenças capazes de fazer com que não-cavalos causem a ocorrência de cavalo. Talvez o fato 

do conjunto em questão ser potencialmente infinito dificulte a implementação do projeto 

disposicionalista, mas tal dificuldade não nos autoriza a concluir que por princípio este 

projeto está fadado ao fracasso.  

  A comparação com a análise de outras propriedades disposicionais na ciência natural é 

outra razão para a infinitude potencial de Bel
i
 não constituir uma dificuldade insuperável para 

o projeto disposicionalista. Em várias áreas da ciência natural que utilizam cláusulas ceteris 

paribus o conjunto de fatores que afetem na manifestação de uma disposição é também 

potencialmente infinito
104

. Considere a propriedade disposicional da solubilidade. Dizer que x 

é solúvel no líquido l é dizer que em circunstâncias C', x iria se dissolver caso imerso em uma 

quantidade suficiente de l. Contudo, como C. B. Martin argumenta, há uma infinitude 

potencial de fatores capazes de inibir o dissolvimento de x em l. Por exemplo, a solubilidade 

do sal na água normalmente não ocorre caso haja um forte campo eletromagnético ao redor, 

caso haja a presença de uma máquina do tipo electro-fink
105

, etc. Não obstante, diante desta 

constatação ninguém sustentará que a solubilidade não seja uma propriedade disposicional, 

apenas que talvez não seja possível fazer uma análise completa de sua solubilidade e que 

nossas melhores teorias científicas talvez sejam no máximo aproximadamente verdadeiras já 

que dificilmente iremos dispor de uma análise da solubilidade na qual todos os fatores 

perturbantes tenham sido citados. 

  Diante deste cenário, poder-se-ia sustentar que estamos sendo muito rigorosos ao 

exigir  uma demonstração stricto sensu para aceitarmos que Bel
i
 seja um conjunto infinito. 

Suponha então que Bel
i
 seja mesmo infinito. Disto se segue que nenhuma abordagem 

naturalista de C pode excluir a presença de todas as crenças Bel
i
? Não, para tanto é necessário 

um argumento que justifique a pressuposição que condições naturais não podem excluir um 

número infinito de crenças. Vejamos um argumento de Alexander Miller neste sentido
106

. 

                                                 
104 Cf. MARTIN, 1994. Anandi Hattiangadi também argumenta neste mesmo sentido. Cf. HATTIANGADI, 

2006. 

105 Máquina capaz de fornecer informação segura sobre exatamente quando o sal está sendo colocado na água e 

quando isto ocorrer reagir instantaneamente de modo a impedir a manifestação da solubilidade da água, 

fazendo com que o sal nela não se dissolva, ao passo que quando o sal não está sendo colocado na água, a  

máquina nada faz para impedir a manifestação da solubilidade da água. 

106 Reformulamos aqui o argumento original de Miller por julgarmos que a maneira como ele foi originalmente 

apresentado pode dar margem à objeção de que seu campo de alcance é restrito aos que, como Boghossian, 

julgam que a objeção de KW ao anti-reducionismo semântico não oferece nenhum argumento e 
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Suponha, como Boghossian, que João seja um agente racional no sentido de seguir as 

consequências lógicas óbvias de suas crenças (por exemplo, João infere que um animal que 

ele vê na sua fazenda é um cavalo de sua crença prévia que os únicos animais nesta fazenda 

são cavalos). Isto posto, o que seria ter condições necessárias e suficientes especificadas 

naturalmente para João ter a crença isto é um cavalo? Visto que em um agente racional ter 

uma crença com este conteúdo é suficiente para ele não ter nenhum das crenças Bel
i
, uma 

condição naturalmente especificada para João ter a crença isto é um cavalo é simplesmente 

uma condição naturalmente especificada que assegura que João é desprovido de um número 

infinito de crenças (as crenças em Bel
i
). Desta maneira, duvidar da possibilidade de haver 

condições naturalmente especificadas cuja mera satisfação é capaz de excluir um número 

infinito de crenças nada mais é que duvidar da possibilidade de haver condições necessárias e 

suficientes naturalmente especificadas para uma crença ter um dado conteúdo. Mas ora, isto é 

justamente o que o argumento da não limitação pretendia provar, a saber, a impossibilidade de 

haver condições naturais necessárias e suficientes para uma crença ter um dado conteúdo. 

Assim, não temos aqui nenhum argumento sustentando esta conclusão e tomá-la como 

verdadeira constitui uma pressuposição injustificada. 

  Podemos talvez incrementar a força deste argumento da seguinte maneira. Uma vez 

garantido que, sob condições ideais naturalmente especificadas, João tem a crença isto é um 

cavalo e que ele é um agente racional, segue-se que João não terá nenhuma crença que seja 

obviamente  incompatível com a primeira crença, i.e., não terá nenhuma crença Bel
i
. Por que 

este é o caso? O que ocorre é que para excluir um conjunto infinito de crenças não é 

necessário citar individualmente cada crença deste conjunto. Para tanto, basta garantir a 

presença de alguma crença que seja racionalmente incompatível com as crenças deste 

conjunto, de modo que sua mera presença seja capaz de excluir todas estas crenças. Uma vez 

que supomos que João é um agente racional, caso ele seja dotado desta crença segue-se de 

imediato que ele é desprovido de qualquer crença Bel
i
, do que se segue que se especificamos 

condições naturais necessárias e suficientes para João ter a crença isto é um cavalo, ele não 

terá nenhuma crença Bel
i
. Podemos ilustrar isso pela seguinte analogia. Se assumimos que x é 

uma cadeira, segue-se que x não é uma mesa, uma casa, um pássaro, um animal, um objeto 

abstrato, etc. Não é necessário garantir individualmente que todas estas sentenças negativas 

sejam verdadeiras para aceitarmos que é verdade que x é uma mesa, pelo contrário, uma vez 

constatado que x é uma mesa, a veracidade destas sentenças negativas se segue 

                                                                                                                                                         
simultaneamente aceitam a objeção da não-limitação, não atacando portanto aqueles que aceitam a objeção 

de KW ao anti-reducionismo e aceitam a objeção da não-limitação. Cf. MILLER, 2003, p. 86.  
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imediatamente.   

  

3.2.3 O Argumento da Certificação 

  Para que C* seja uma situação genuinamente ideal na qual a ocorrência de cavalo 

covaria com cavalos, o mero fato de C* ser o caso deve ser suficiente para a verdade de (*): 

“~Bel
1 

& ~Bel
2 

& ~Bel
3
...”, já que cada um destes aglomerados de crenças de fundo são 

capazes de frustrar esta covariância. Diante disto, o argumento da certificação sustenta que 

uma vez que (*) não é finitamente enunciável, não é possível certificar que (*) é sempre 

verdadeira em C*, de modo que ainda que C* seja genuinamente ideal nunca seremos capaz 

de certificá-la. Mas será mesmo uma condição necessária para a certificação de C* como uma 

situação genuinamente ideal que possamos certificar a verdade de (*)? Não seria possível 

fazer isto através da certificação de uma outra proposição, de maneira que não seria mais 

indispensável a certificação de (*)? Ora, caso concebamos uma proposição finitamente 

enunciável (D) que implique logicamente (*), não será mais necessário ser capaz de certificar 

(*) a fim de ser capaz de certificar C*. Mas que proposição seria esta? A fim de C* ser 

genuinamente ideal, basta que sempre que C* seja o caso (D) seja verdadeira
107

:  

 (D) Para toda crença, se esta crença poderia levar um não-cavalo a causar em João a 

ocorrência de cavalo, então João não possui esta crença. 

  Ora, claro está que (D) é finitamente enunciável e que de sua verdade segue-se a 

verdade de (*), não sendo portanto mais necessário certificar (*) a fim de certificar C*, para 

tanto basta certificar (D). Contudo, o problema é que (D) quantifica sobre um número 

potencialmente infinito de crenças. Supondo que C* seja o caso, é possível certificar a 

verdade de (D)? 

  Para responder a esta questão é necessário investigar o que compreendemos por 

certificação. Se por isto compreendemos uma demonstração conclusiva que cada uma das 

crenças sobre as quais (D) quantifica estará ausente em C*, então não há perspectiva de como 

certificar a verdade de (D) em C*. Não parece ser possível uma demonstração por redução ao 

absurdo (a suposição que C* é o caso e que (D) é falsa não gera nenhuma contradição), 

indução matemática (como demonstrar isto a partir de uma hipótese de indução?) ou 

enumeração (o conjunto de crenças sobre as quais (D) quantifica é potencialmente infinito). 

Disto se segue então a impossibilidade de certificar (D) em C*? Apenas se a certificação 

requerida seja uma demonstração conclusiva. Mas é legítimo exigir de uma teoria naturalista 

                                                 
107 Cf. MILLER, 2003, p. 87. 
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que se proponha a reduzir o conteúdo a fatos naturais uma demonstração conclusiva que cada 

uma das crenças contidas em Bel
i 
estarão ausentes C*? Não, uma exigência como esta vai de 

encontro ao próprio espírito naturalista por trás deste projeto reducionista: enquanto este é um 

empreendimento de natureza a posteriori, uma demonstração conclusiva é um 

empreendimento de natureza a priori
108

. 

  O disposicionalista, na medida em que propõe uma redução naturalista do conteúdo, 

compreende seu projeto como análogo a uma reduções teórica da ciência natural como a 

identificação da água com H2O ou a de calor com energia cinética
109

. Assim como o químico 

revelou que a verdadeira natureza da água é a estrutura molecular H2O, o disposicionalista 

compreende seu objetivo como o de revelar que o conteúdo é constituído por estados 

disposicionais do agente. Ora, é legítimo exigir do químico uma demonstração conclusiva que 

água é H2O para aceitarmos sua identificação? Cabe ao químico demonstrar conclusivamente 

que para qualquer porção de água dada, sua estrutura molecular é constituída de duas 

moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio? Certamente não, afinal ao a encaramos como 

uma verdade a posteriori compreendemos não ser necessário certificar que toda porção de 

água tem esta estrutura molecular. Por que então exigir do disposicionalista a demonstração 

conclusiva que na situação C*, João não possui nenhuma crença de fundo capaz de fazer com 

que não-cavalos causem nele a ocorrência de cavalo? A única certificação que podemos exigir 

é o estabelecimento a posteriori que a ocorrência de C* é nomologicamente suficiente para a 

verdade de (D)
110

. 

  Assim como ocorre na ciência natural em que a descoberta de uma porção de água 

cuja estrutura molecular não seja H2O acarretará em uma reformulação da definição de água, 

seja através da rejeição da identidade entre água e H2O ou pelo refinamento da identificação 

como ocorre caso seja estabelecido que H2O é apenas um tipo de água e que todos os tipos de 

água possuem uma estrutura molecular mais ampla (HXO, por exemplo), o disposicionalista 

defenderá que se futuramente for descoberto um contraexemplo à lei que sob condições ideais 

C* apenas o referente do símbolo causa sua ocorrência, haverá uma readequação análoga na 

nossa redução naturalista do conteúdo, seja através do refinamento da especificação das 

condições naturais de C* ou pela substituição de C* por uma especificação natural da situação 

ideal completamente diversa.  

  Para o disposicionalista estabelecer um bom caso a posteriori de que a ocorrência de 

                                                 
108 Cf. MILLER, 2003, p. 88. 

109 Cf. FIELD, 1972, p. 374-5; ZALABARDO, p. 282-3. 

110 Cf. MILLER, 2003, p. 88. 
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C* é  suficiente para a verdade de (D), não é necessário demonstrar que cada uma das crenças 

Bel
i
 estão ausentes em C*, basta certificar nomologicamente que (D) é verdadeira sempre que 

C* for o caso. Assim como pensamos que o químico nos fornece um caso a posteriori forte o 

suficiente para justificar sua tese que a água é idêntica a H2O, cabe ao disposicionalista nos 

fornecer um caso a posteriori forte o suficiente para justificar sua tese que sob condições 

ideais apenas cavalos causam a ocorrência de cavalo. Assim sendo, só nos resta avaliar se 

alguma das propostas de especificação naturalista desta situação ideal nos fornece um caso a 

posteriori como este. Mas em que consiste afinal um bom caso a posteriori? 

  Considere a identificação de água com H2O. A ciência nos fornece um bom caso a 

posteriori para esta redução ao mostrar através de experimentos que todas as porções de água  

analisadas possuem a estrutura molecular H2O, o que não significa que todas as porções de 

água existentes já foram analisadas. Qual seria então o caso a posteriori análogo para C*? 

Ora, que para qualquer aglomerado de crenças Bel
i
 que viermos a testar constataremos que ele 

está ausente em C*. Mas qual o número mínimo de aglomerado de crenças Bel
i
 que devemos 

certificar como ausente em C* para aceitar que este é um caso a posteriori suficientemente 

forte para aceitarmos que C* é uma situação genuinamente ideal? Ora, não há como 

estabelecer previamente este número,  assim como não estava previamente estabelecido a 

quantidade mínima de porções de água que devem ser analisadas para aceitarmos a identidade 

de água e H2O. Devemos avaliar minuciosamente cada uma das propostas de especificação 

naturalista de C disponível e certificar se ela exclui todos os aglomerados de crença Bel
i
 que 

viermos a testar, até chegar o momento em que julgaremos, no contexto dessa avaliação, que 

um número suficiente de aglomerados de crença já foi certificado como ausente de modo que 

possamos finalmente aceitar a proposta
111

. Caso isto não ocorra, estaremos aptos a concluir 

que nenhuma forma de disposicionalismo sofisticado disponível satisfaz o requisito 

extensional. 

  Observe que ao assim caracterizarmos o espírito naturalista por detrás do 

disposicionalismo não nos comprometemos com a tese que esta é a maneira adequada de 

abordar a natureza do significado. Antes, o que sustentamos é que esta é a razão pela qual o 

naturalista julga que não há sentido em formular uma demonstração conclusiva que em C* 

todas os aglomerados de crenças problemáticos estarão ausentes. Mas, uma vez que 

Boghossian em nenhum momento ataca esta concepção de redução naturalista, não dispomos 

de nenhum argumento que justifique por princípio sua rejeição do projeto disposicionalista.  

                                                 
111 Observe que o parâmetro científico acerca do número suficiente de testes que uma teoria deve passar a fim 

de ser finalmente aceita pela comunidade científica é flexível e pode variar com o tempo.  
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  Nossa investigação quanto as perspectivas do disposicionalismo satisfazer o requisito 

extensional teve início com a constatação que uma teoria causal crua fracassa em sua tentativa 

de redução naturalista do conteúdo por ser incapaz de lidar com o problema da falsa 

representação. Dretske propõe então um disposicionalismo sofisticado como uma solução 

para este problema ao traçar uma distinção entre uma situação ideal, na qual há covariação 

entre a ocorrência do símbolo e a presença de seu referente, e uma situação não ideal na qual 

não há tal covariação. A viabilidade do disposicionalismo sofisticado, contudo, depende da 

existência de uma especificação naturalista da situação ideal, ou seja, uma especificação que 

não recorra a qualquer noção semântica ou intencional. Nesta seção defendemos que o 

argumento do holismo de crença de Boghossian não obtêm êxito em mostrar que por princípio 

não é possível uma especificação naturalista da situação ideal, do que concluímos que só 

podemos constatar o sucesso ou fracasso do disposicionalismo sofisticado de Dretske através 

de uma avaliação individual desta teoria. 

 O disposicionalismo sofisticado de Dretske adota uma abordagem teleológica do 

conteúdo. Como veremos, uma teoria do conteúdo é uma teoria teleológica caso recorra à 

noção de função biológica para determinar o conteúdo de uma representação mental. Uma 

versão teleológica do disposicionalismo significado consiste em determinar a situação ideal 

recorrendo à noção de função biológica, tal como ocorre com a teoria de Dretske. Para ele, o 

conteúdo de uma representação consiste em o que quer que cause sua produção quando o 

sistema produtor da representação executa sua função biológica ou, equivalentemente, quando 

as condições são ideais para a execução da função biológica do produtor da representação. É 

desta maneira que Dretske procura fazer uma  especificação naturalista da situação ideal. 

 Nas próximas duas seções faremos uma apresentação geral da teleosemântica e 

analisaremos um problema que ameaça a possibilidade da teleosemântica satisfazer o 

requisito extensional, a saber, o problema da indeterminação funcional. Posteriormente, na 

última seção deste capítulo, avaliaremos se a teleosemântica de Dretske obtêm êxito em 

determinar o conteúdo mental, quando concluiremos que a proposta de Dretske é falha. No 

quarto e último capítulo, avaliaremos  finalmente a teleosemântica evolucionária de Millikan, 

também a partir da perspectiva do problema da indeterminação funcional. 

 

3.3 Teorias teleológicas do conteúdo  

  Teleologia (do grego telos, “fim” + logia, “estudo”) é a explicação de um dado 

fenômeno a partir de sua finalidade ou propósito. A teleosemântica pretende explicar o 

conteúdo a partir da noção de função, partindo da tese que o que determina o que está sendo 
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representado é a função dos sistemas que usam ou produzem a representação. A noção de 

função aqui relevante é a de função biológica, usada na biologia para atribuir funções a 

componentes de organismos. Teorias teleológicas do conteúdo divergem entre si de várias 

formas, mas todas compartilham da tese que o que uma representação mental está 

representando depende, ao menos parcialmente, da função dos sistemas que usam ou 

produzem a representação. Assim, a teleosemântica determina as condições de verdade de 

uma crença a partir da função biológica desta crença e as condições de satisfação de um 

desejo a partir da função biológica deste desejo. Como a noção de função biológica é 

fundamental para a compreensão da teleosemântica, inicialmente apresentaremos em termos 

gerais o que a teleosemântica compreende por esta noção para em seguida analisar como 

algumas teorias teleológicas pretendem determinar o conteúdo representacional em termos de 

função. 

  Quando falamos da função de um artefato frequentemente estamos falando da 

finalidade ou propósito para o qual ele foi projetado. Desta forma, ao falarmos que a função 

de uma lâmpada é iluminar o ambiente estamos querendo dizer que a lâmpada foi projetada 

com este propósito, ou seja, foi projetada para alcançar este fim, e caso ela não ilumine o 

ambiente diremos então que ela não realizou sua função ou que não está em bom 

funcionamento. Embora haja os mais diversos tipos de lâmpadas, todas têm a função de 

iluminar o ambiente, ainda que cada tipo de lâmpada tenha sua própria maneira de alcançar 

este objetivo. Note também que lâmpadas podem ser usadas não apenas para iluminar o 

ambiente, elas podem, por exemplo, também ser usadas para decorá-lo, mas a função do 

objeto, enquanto lâmpada, não é a de decorar o ambiente, mas o de iluminá-lo.  

  A analogia com artefatos é útil para ter uma primeira impressão do que seja uma 

função biológica. Assim como artefatos têm função, os órgãos ou mecanismos de um 

organismo também possuem uma função: tal como a função de uma lâmpada é a de iluminar 

o ambiente e não a de decorá-lo, a função biológica do coração é a de bombear sangue e não a 

de emitir som ao bater. A teleosemântica parte então da tese que representações mentais 

também têm função biológica e pretende determinar o conteúdo destas representações a partir 

de sua função.  

  As principais concepções de função biológica são a sistêmica e a etiológica. Aqui nos 

restringiremos à concepção etiológica, compartilhada pela esmagadora maioria das 

teleosemânticas,  de modo que daqui em diante assumiremos que a teleosemântica tem uma 
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concepção etiológica da função de um item
112

. Segundo uma teoria etiológica da função, a 

função de um item é determinada pela história de seleção de itens deste tipo. Uma função 

nada mais é que um efeito para o qual um item foi selecionado, i.e., aquilo para o qual um 

item ou tipo de item foi selecionado. Um item tem uma dada função em virtude de ter sido 

moldado (design) por uma seleção para ter este efeito.  

  Embora as diversas teleosemânticas possam divergir entre si na maneira como 

compreendem a natureza desta seleção, todas pressupõem que ela seja uma seleção natural. 

Ora, uma vez que estamos recorrendo a teleosemântica com o objetivo de estabelecer uma 

redução naturalista do conteúdo, claro está que o tipo de seleção nela envolvido para 

determinar a função do conteúdo representacional deve ser um processo natural, afinal não 

seria possível uma redução naturalista do conteúdo caso a seleção em questão tenha algum 

elemento intencional. Observe que enquanto no caso de um artefato o processo de seleção 

relevante em sua produção é intencional, já que há sempre um engenheiro ou artesão que o 

projetou com a finalidade de atingir um determinado fim, no caso do conteúdo o processo de 

seleção evocado pelas teorias teleológicas é sempre natural. Desta forma, estamos em busca 

de alguma forma de seleção natural a partir da qual seja possível desenvolver uma 

teleosemântica. Vejamos então o que estamos compreendendo por “seleção”. 

  Tudo o que é exigido de um processo para que a ele se aplique a noção de seleção é 

um  conjunto de itens com as seguintes características
113

: 

(1) variabilidade dos traços possuídos 

(2) seleção de itens com certos traços 

(3) hereditariedade dos traços selecionados   

Obviamente não pode haver seleção se não há nenhuma variação inicial - as mesmas forças de 

seleção operando sobre uma população homogênea não terão nenhum efeito discriminatório. 

Mas  quando há variação, os itens serão selecionados com o propósito de ter algum traço caso 

este traço tenha uma interação com características relevantes do ambiente de modo a que 

outros itens, desprovido deste traço, sofram algum tipo de prejuízo em contraste. Se os traços 

favorecidos são então transmitidos aos descendentes dos itens que inicialmente os possuíam, 

teremos que a proporção de itens com estes traços irá aumentar. Segue-se então que sempre 

que estas condições são satisfeitas, qualquer traço selecionado será funcional, sendo sua 

função produzir aqueles tipos de efeitos que causaram a reprodução diferenciada dos itens 

detentores do traço em questão. Vejamos então alguns processos de seleção natural e as 

                                                 
112 O principal defensor da concepção sistêmica de função biológica é Robet Cummins, cf. CUMMINS, 1975. 

113 Cf. MACDONALD & PAPINEAU, 2006, p. 13-4. 
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funções deles resultantes. 

  O processo de seleção ao qual a maioria das teleosemânticas recorre é o da evolução 

natural das espécies. A evolução darwinista é uma seleção intergeracional de traços genéticos. 

Determina-se  qual efeito de um traço é a sua função a partir da história de adaptação e 

sucesso de reprodução dos ancestrais de uma espécie: historicamente a posse desse traço 

produziu este efeito que por sua vez teve a consequência de aumentar a adaptação e facilitar a 

reprodução de itens com este traço. A funcionalidade de um traço surge porque alguns 

membros adquirem novos traços providos da capacidade de favorecer sua reprodução, sendo 

então transmitidos aos seus descendentes, o que fará com que este traço se  prolifere entre os 

membros da espécie. A partir disto, pode-se definir a função biológica evolucionária de um 

traço da seguinte maneira
114

: 

 

Def. Função Evolucionária. Um efeito Z é a função evolucionária de um traço X de um 

organismo O se e somente se o genótipo responsável por X foi selecionado para fazer Z 

porque fazer Z foi adaptativo para os ancestrais de O. 

 

De acordo com esta definição, a função evolucionária da bolsa de um canguru é proteger seus 

filhotes porque este é o efeito das bolsas ancestrais que foi adaptativo e que causou a seleção 

de seu genótipo subjacente. Já a função do coração ao bater é bombear sangue e não emitir 

som porque o efeito que foi adaptativo para corações ancestrais foi o de bombear sangue e 

não o de emitir som. Mas além destes exemplos, há outros ainda mais poderosos quanto à 

força da evolução natural.  

  Considere a forma aerodinâmica de predadores submarinos como o golfinho, o tubarão 

branco e o marlim-azul. O fato de espécies tão diferentes entre si terem um mesmo traço sem 

tê-lo herdado de um ancestral comum que tenha tido este traço mostra que os membros atuais 

destas espécies têm a forma aerodinâmica porque, no ambiente aquático por eles 

compartilhado, este traço foi adaptativamente mais benéfico para seus ancestrais do que a 

ausência deste traço nos rivais de seus ancestrais. A forma aerodinâmica em ambientes 

aquáticos tem uma função evolucionária, a saber, a de facilitar movimentos rápidos que 

permitem maior sucesso predatório. Este é um exemplo do que os biólogos chamam de 

convergência evolutiva, o fenômeno de evolução independente do mesmo traço (ou conjunto 

                                                 
114 Esta é uma definição de função biológica evolucionária compartilhada pela maioria das teleosemânticas 

evolucionárias. Cf. NEANDER, 1991, 1995, 2012; MILLIKAN, 1989a. 
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de traços relacionados) em espécies diferentes
115

. 

  Ora, a partir desta noção de função evolucionária é natural adotar um discurso 

teleológico e dizer que se um traço tem a função de produzir um determinado efeito, então ele 

existe porque produz este efeito e tem o “propósito” de produzi-lo. Afinal, foi para isto que 

este traço foi selecionado ao longo da história de seleção da espécie.  

 Observe também que funções evolucionárias se aplicam apenas a traços ou itens que 

historicamente tenham sido sujeitos a um design evolucionário. Disto se segue que se a noção 

de função biológica se resume a noção de função evolucionária, então não é possível um 

mecanismo ter uma função biológica que não seja resultado de sua história evolucionária. Isto 

significa dizer que toda função biológica seria sempre derivada de uma seleção genética
116

. 

Mas se este for o caso, o conjunto de itens que teria alguma função biológica seria 

demasiadamente restrito, afinal o que não faltam são exemplos de itens biológicos que têm 

função não em virtude de uma seleção filogênica, mas de uma seleção ontogênica
117

. No caso 

das representações, muitas são aquelas que têm origem ontogênica na qual nenhum gene foi 

selecionado porque contribui especificamente para a produção destas representações. Assim, 

não há como determinar o conteúdo destas representações recorrendo tão somente à seleção 

evolucionária. Isto mostra que uma concepção etiológica de função não pode restringir a 

atribuição de função biológica tão somente a traços que sejam resultados de uma seleção 

evolucionária, mas necessita recorrer a modos de seleção não-genética. 

  O modo de seleção não genético que aqui nos interessa é o de reprodução diferenciada 

de itens cognitivos ou comportamentais que ocorre durante o desenvolvimento do individuo. 

A função resultante desta seleção se desenvolveu ao longo da vida do próprio indivíduo, não 

durante a história evolucionária da espécie a qual ele pertence como ocorre com a função 

evolucionária. Um caso de seleção ontogenética ocorre quando, por exemplo, o 

comportamento é moldado pela experiência via condicionamento durante o período de 

aprendizado do indivíduo. O processo de seleção consiste em selecionar aqueles efeitos que 

foram favorecidos no condicionamento e a função do item é produzir tais efeitos. Se o 

mecanismo é treinado, através de estímulos condicionantes, para responder de uma 

determinada maneira a certos estímulos, ele irá desenvolver a função de responder desta 

maneira sempre que estiver numa circunstância em que estes estímulos estejam presentes. 

                                                 
115 Cf. GRIFFITHS & STERELNY, 1999, p. 245-6. 

116 Seguimos aqui a visão tradicional da evolução segundo a qual apenas genes podem ser herdados através de 

um processo de seleção evolucionária. Entretanto, esta visão tem sido questionada ao sustentar-se que nem 

toda seleção evolucionária consiste ultimamente em seleção genética. Cf. MAMELI, 2004. 

117 Há vários exemplos de traços hereditários que são resultados de seleções não genéticas como a posse de 

parasitas, traços epigenéticos e traços comportamentais herdados dos pais por aprendizado social. 



98 

 

 

  O cerne da teleosemântica é recorrer à noção de função biológica para determinar o 

conteúdo de uma representação mental. A maneira como esta determinação é feita varia de 

uma teleosemântica para outra, mas há uma estratégia comum a todas as teleosemânticas no 

que concerne à possibilidade da falsa representação que agora, após termos visto em que 

consiste uma função biológica, podemos apresentar
118

. Considere uma representação qualquer 

de um sistema biológico dotado da capacidade de representação como nosso cérebro. De 

acordo com a teleosemântica, este sistema é dotado da capacidade de representação em 

virtude de ter sido moldado por algum processo de seleção natural para fazer (ou aprender a 

fazer) representações. Contudo, o que é moldado para fazer algo nem sempre irá de facto 

fazê-lo, afinal há sempre a possibilidade do sistema falhar em fazer aquilo para o qual ele foi 

moldado para fazer. Mas é justamente isto o que abre a possibilidade de representações falsas: 

sistemas selecionados para produzir representações por vezes irão falhar em produzi-las 

apropriadamente. Isto ocorre, por exemplo, quando um agente, mesmo estando diante de um 

cavalo, produz a representação de uma vaca. O que ocorre neste caso é que seu sistema 

representacional falhou em executar sua função, a saber, produzir representações verdadeiras, 

tendo em vez disto produzido uma representação falsa. Nesta perspectiva, representações 

falsas são apenas representações que falharam em representar apropriadamente a realidade, 

mas ainda assim não deixam de ser representações na medida em que a função biológica dos 

sistemas que as produziu é a de produzir representações. Isto significa que é necessário para 

um dado item ser uma representação que a função biológica do sistema que o produziu seja a 

de produzir representações. Assim, a estratégia teleológica para solucionar o problema da 

falsa representação é recorrer ao fato de um sistema produtor de representação nem sempre 

(ou até mesmo frequentemente) executar sua função de produzir representações verdadeiras. 

Isto talvez seja o mais atrativo na teleosemântica, uma abordagem muito promissora de 

solução do problema da falsa representação a partir de uma determinação do conteúdo em 

termos funcionais. 

  Diante disto, alguém poderia sustentar que o papel da noção de função na 

teleosemântica é explicar como o erro ou a falsa representação é possível em vez de explicar 

como o conteúdo é determinado. Entretanto, uma análise minuciosa facilmente nos que revela 

que estas não são tarefas separadas ou independentes. Para constatar isto, considere a teoria 

causal crua do conteúdo. Como vimos anteriormente, ela sustenta que o conteúdo de uma 

representação é o que quer que tenha causado ocorrências desta representação, ou seja, que o 

                                                 
118 Cf. MILLIKAN, 2009. 
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conteúdo de C é R se e somente se R causa a ocorrência de C. O que torna a teoria causal crua 

indefensável é que nela não há a possibilidade do erro ou da falsa representação: se tanto 

vacas como cavalos causam a ocorrência de cavalo, então o conteúdo desta representação será 

vaca ou cavalo e não cavalo. Vacas e cavalos estarão na extensão de cavalo na medida em 

que tanto vacas como cavalos causam a ocorrência de cavalo. O problema que isto impõe para 

a determinação do conteúdo é justamente o de como incluir cavalos na extensão de cavalo 

sem simultaneamente incluir vacas, pois o conteúdo de cavalo será cavalo apenas se não-

cavalos estejam excluídos da extensão de cavalo, o que demonstra que a tarefa de determinar 

o conteúdo e a tarefa de como permitir a possibilidade da falsa representação são tarefas 

conjuntas
119

. 

  Recorrendo à noção de função de um sistema biológico, a teleosemântica nos fornece 

uma poderosa distinção entre situações em que o sistema está em bom funcionamento 

daquelas situações em que ele está em mau funcionamento a partir da qual parece ser possível 

solucionar o problema da falsa representação. Um sistema biológico está em bom 

funcionamento quando estiver fazendo aquilo para o qual ele foi selecionado (cumpre sua 

função biológica), ao passo que estará em mau funcionamento quando falhar em fazer aquilo 

para o qual foi selecionado (não cumpre sua função biológica)
120

. As circunstâncias em que há 

bom funcionamento de um sistema representacional é quando as representações produzidas 

são verdadeiras, afinal não haveria como um sistema representacional ter sido selecionado 

para produzir representações falsas. No caso de uma função evolucionária, o sistema estará 

em bom funcionamento quando estiver fazendo aquilo que gerou vantagem adaptativa para 

seus ancestrais e estará em mau funcionamento quando não o estiver. Já no caso de uma 

função ontogênica decorrente de aprendizado, o sistema representacional estará em bom 

funcionamento quando está fazendo aquilo para o qual foi treinado, ao passo que estará em 

mau funcionamento quando não o fizer. 

  Embora à primeira vista a teleosemântica pareça ter os recursos necessários para dar 

conta da possibilidade da falsa representação, um sério problema põe em risco seu projeto de 

determinação do conteúdo a partir da noção de função, o problema da indeterminação 

funcional. Uma vez que a teleosemântica pretende determinar o conteúdo de uma 

representação a partir da função do sistema produtor ou do sistema consumidores desta 

representação, se tivermos motivos igualmente plausíveis para a atribuição de duas ou mais 

                                                 
119 Cf. NEANDER, 2012. 

120 A caracterização precisa desta distinção, como veremos mais adiante, não é tão simples assim. Contudo, esta 

é  caracterização é adequada para uma primeira abordagem desta distinção. 
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funções distintas ao sistemas produtor ou ao sistema consumidor da representação, segue-se 

que teremos motivos igualmente plausíveis para a atribuição de dois ou mais conteúdos 

distintos a esta representação. Se não tivermos portanto um critério claro e absoluto de 

atribuição funcional a partir do qual possamos sempre determinar entre duas ou mais 

candidatas à função de um sistema qual delas é sua função genuína, o conteúdo permanecerá 

indeterminado e o projeto teleológico de solução do problema da falsa representação cai por 

terra. Ora, se uma teoria teleológica pretende determinar o conteúdo de uma representação a 

partir da função do sistema produtor desta representação e esta função é indeterminada, então 

o conteúdo o será igualmente indeterminado. O mesmo ocorre caso outra teoria pretenda 

determinar o conteúdo a partir da função do sistema que usa ou consome esta representação e 

a função deste sistema também for indeterminada. Ou seja, do ponto de vista teleológico, 

indeterminação de função implica indeterminação de conteúdo.  

  Nosso objetivo será avaliar a plausibilidade de algumas teorias teleológicas do 

conteúdo a partir do problema da indeterminação funcional. Na próxima seção faremos uma 

profunda apresentação deste problema, para em seguida avaliarmos se a teleosemântica 

informacional de Dretske é capaz de solucioná-lo. No próximo capítulo, avaliaremos as 

perspectivas de sua solução  pela teleosemântica evolucionária de Millikan. Nossa conclusão, 

contudo, será que nenhuma destas teorias obtêm êxito em solucionar o problema da 

indeterminação funcional, do que decorre que não conseguem solucionar o problema da falsa 

representação e nem satisfazer o requisito extensional. 

  Antes de iniciarmos a apresentação do problema da indeterminação funcional, uma 

observação se faz necessária. O debate acerca da teleosemântica se concentra em casos de 

representações primitivas como a representação de uma mosca por parte de um sapo ou a 

representação do local do néctar pela dança de uma abelha. A razão para tanto é que são muito 

mais evidentes os candidatos a função biológica dos mecanismos produtores ou consumidores 

da representação em casos de representações primitivas do que em casos de representações 

complexas como aquelas que seres humanos são cognitivamente capazes de ter. Por exemplo, 

em que consiste a função biológica do mecanismo consumidor ou produtor da representação 

que “68 + 57 = 125”?  Claro está que recorremos à teleosemântica para solucionar o problema 

da falsa representação e com isto satisfazer o requisito extensional do paradoxo cético de  

KW, mas se demonstrarmos que as teorias teleológicas que iremos avaliar são falhas em 

determinar mesmo o conteúdo de representações primitivas, segue-se que também serão 

falhas na determinação do conteúdo de representações complexas. 
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3.4 O problema da indeterminação funcional 

  O chamado “problema da indeterminação funcional” não consiste em um problema 

unitário para a teleosemântica, mas em três problemas distintos ainda que intimamente 

ligados. Antes de apresentá-los, contudo, é necessário tornar preciso o que estamos 

compreendendo pela noção de indeterminação funcional, excluindo duas dimensões desta 

noção que não são problemáticas para a teleosemântica
121

. Em primeiro lugar, não há 

problema algum no fato de um mecanismo poder ter paralelamente mais de uma função. 

Mecanismos podem ter sido selecionado para ter mais de um efeito e de fato isto é 

absolutamente comum. Considere o seguinte exemplo oriundo da evolução: as penas de uma 

ave podem ter sido selecionadas tanto para facilitar o vôo, regular a temperatura interna e 

ajudar na atração de aves do sexo oposto, o que significa que penas têm ao menos três 

funções. Desta multiplicidade segue-se que é perfeitamente possível que elas possam estar em 

bom funcionamento relativamente a uma função e em mau funcionamento relativamente a 

uma outra: as penas podem estar cumprindo a função de facilitar o vôo mas não a de regular a 

temperatura, por exemplo. O que isto mostra é apenas que nestes casos, a fim de evitar 

ambiguidade, devemos relativizar o juízo quanto ao bom funcionamento do mecanismo a uma 

destas funções.  

  Também não há problema para a teleosemântica na vagueza de atribuição funcional 

oriunda de casos fronteiriços de perda e aquisição de função por parte de um mecanismo. 

Considere o famoso exemplo da função de camuflagem da coloração das mariposas após a 

revolução industrial. Antes da revolução, havia uma população maior de mariposas de 

coloração clara resultante da seleção por camuflagem. Quando uma mutação recorrente 

produzia um escurecimento na coloração de algumas mariposas, estas eram presas fáceis para 

os predadores e por isso a coloração escura não tinha valor adaptativo. Mas com o advento da 

revolução industrial, o ambiente em que as mariposas viviam se tornou mais poluído, o que 

fez com que a situação se invertesse: o que antes era adaptativo, a coloração clara, passou a 

não mais ser e o que antes não era adaptativo, a coloração escura, passou a ser, o que fez com 

que o genótipo responsável pela coloração escura passasse a ser selecionado. O que nos 

interessa neste exemplo é que não houve um instante preciso em que esta inversão ocorreu, ou 

seja, quando a colocação clara perde a função de camuflagem e a coloração escura a adquire, 

o que gera uma indeterminação na atribuição da função de camuflagem durante este intervalo 

de tempo. Mas isto não é problemático, trata-se apenas de um caso fronteiriço e após este 

                                                 
121 Cf. NEANDER, 1995, p. 113 
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breve intervalo a função da camuflagem volta a ser determinada.  

  Casos genuinamente problemáticos de indeterminação funcional são aqueles em que 

para uma dada função de um mecanismo parece haver mais de uma maneira de descrever esta 

função. Isto gera uma indeterminação na atribuição de função a este mecanismo, já que é 

possível atribuí-lo mais de uma função, o que por sua vez gera uma indeterminação nos juízos 

acerca de seu bom ou mau funcionamento, uma vez que, como vimos anteriormente, o status 

de bom ou mau funcionamento de um mecanismo depende da função que ele possuí. 

Iniciaremos nossa abordagem de casos problemáticos como este através do exemplo que deu 

início a este debate, o famoso exemplo das bactérias anaeróbicas de Dretske
122

, para em 

seguida apresentarmos os três problemas  que juntos constituem o que estamos chamando de 

“problema da indeterminação funcional”.  

  Algumas bactérias marinhas possuem ímãs internos (chamados “magnetosomes”) que 

se alinham ao campo magnético da Terra e com isso alinham a própria bactéria a este campo. 

No hemisfério norte, estes ímãs se inclinam em direção ao campo geomagnético do norte, 

fazendo com que a bactéria se mova para baixo, em direção ao fundo do mar. Uma vez que 

ambientes ricos em oxigênio são mortais para este tipo de bactéria, supõe-se que este ímã 

sirva para livrá-la da presença de oxigênio na medida em que a afasta da superfície marítima, 

um ambiente rico em oxigênio. Isto significa que ao levar a bactéria em direção ao norte 

geomagnético e com isto para o fundo do oceano, o ímã contribui para sua sobrevivência já 

que este é um ambiente comparativamente mais livre de oxigênio que a superfície. Já no caso 

de bactérias do hemisfério sul, estes ímãs são invertidos e assim direcionam a bactéria para o 

sul geomagnético, o que a leva para o fundo do mar, tendo portanto o mesmo benefício de 

livrá-la do oxigênio.  

  Caso uma bactéria do hemisfério sul seja transportada para o hemisfério norte, seu ímã 

a levará à autodestruição já que fará com que ela se mova não para baixo em direção ao fundo 

do mar, mas para cima em direção à superfície, já que estará indo em direção ao sul 

geomagnético. Esta autodestruição também ocorre caso ponhamos próximo a bactéria uma 

barra magnética orientada em direção oposta ao campo geomagnético, também a levando para 

a superfície. À primeira vista este parece ser um caso de representação falsa - uma vez que no 

habitat natural da bactéria seu ímã interno a direciona para um ambiente com pouco oxigênio 

e que é disto que a bactéria necessita para sobreviver, parece razoável dizer que a função do 

ímã é mostrar em qual direção há pouco oxigênio, ou seja, direcionar a bactéria para 

                                                 
122 Cf. DRETSKE, 1986, p. 164-8. 
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condições anaeróbicas. Assim, quando na presença de uma barra magnética, este mecanismo 

sensorial falsamente representa o ambiente em que há pouco oxigênio já que estará 

direcionando a bactéria para a superfície. O problema da indeterminação surge quando nos 

questionamos o que garante que esta é a descrição correta da função deste mecanismo. 

Considere o caso específico do ímã da bactéria do hemisfério norte. Por que descrever sua 

função como a de direcionar a bactéria para um ambiente livre de oxigênio? Por que não 

podemos descrevê-la como a de direcionar a bactéria para o norte geomagnético? O que nos 

proíbe de descrevê-la como direcionando a bactéria ao norte magnético (não geomagnético) 

ou até mesmo ao campo magnético prevalecente?  

  A depender de como descrevemos a função deste ímã, em certos casos haverá falsa 

representação e em outros não. Por exemplo, se sua função é direcionar a bactéria para um 

ambiente livre de oxigênio, o sistema estará em mau funcionamento quando leva a bactéria a 

um ambiente rico em oxigênio como a superfície, sendo este portanto um caso de 

representação falsa. Mas se sua função é direcionar a bactéria para o campo magnético 

prevalecente, o sistema estará funcionando perfeitamente bem quando, sob influência da barra 

magnética, leva a bactéria para um ambiente rico em oxigênio como a superfície, sendo este 

agora um caso de representação verdadeira. Certamente deve haver algo de errado neste 

último caso, mas assumindo-se como a função do sistema apontar a direção do campo 

magnético prevalecente, não se pode responsabilizá-lo por este erro. Dretske sugere que neste 

caso o erro talvez esteja na correlação normal do ambiente (entre a direção do campo 

magnético e a direção de condições anaeróbicas) que faz com que o ímã interno sirva para 

direcionar a bactéria ao local em que há pouco oxigênio
123

. Isto nos mostra, 

independentemente do que deva ser responsabilizado pelo erro, que enquanto não seja 

determinada a função do ímã não há como também determinar em que casos há representação 

falsa e em que casos não há. Note também que é possível escolhermos uma função em 

detrimento da outra, mas se assim o fizermos o projeto teleológico de redução naturalista do 

conteúdo vai por água abaixo – se o conteúdo depende de como escolhemos descrever a 

função e o processo de escolha é intencional, então uma determinação do conteúdo que 

dependa deste processo de escolha não será naturalista. 

 

                                                 
123 Um instrumento de medição de combustível não estará executando sua função quando o tanque é enchido 

com água, não com gasolina, o que faz com que ele meça a quantidade de água, não a de gasolina. É 

plausível supor que o erro esteja não no instrumento, mas no ambiente em que ele está inserido. O que 

causou o erro foi um rompimento na correlação normal que faz com que este instrumento funcione como um 

medidor de combustível: a correlação entre a quantidade de líquido e a quantidade de gasolina no tanque, cf. 

DRETSKE, 1986, p. 166. 
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3.4.1 O problema do conteúdo distante 

  Talvez a resposta mais espontânea para o problema que o exemplo das bactérias 

anaeróbica levanta é sustentar que a função do ímã é direcionar a bactéria para ambientes 

livres de oxigênio e não para o campo magnético porque o que garante a sobrevivência da 

bactéria é se dirigir ao ambiente anaeróbico, não ao campo magnético. Contudo, recorrer tão 

somente à necessidade biológica do organismo portador deste mecanismo não determina sua 

função. Dado que um sistema O necessita de F e que o mecanismo M permite a O detectar Fs, 

não se segue que M representa F porque se F e G são correlacionados no ambiente natural de 

O, então há duas maneiras para M detectar Fs: ou M representa a presença de Fs, 

direcionando assim O para o que ele necessita ou M representa a presença de Gs e posto que 

no ambiente natural de O sempre que algo instancia F  também instancia G, segue-se que ao 

direcionar O para Gs, M estará também direcionando O para Fs
124

. Esta objeção é 

particularmente poderosa porque há vários exemplos de ambientes naturais em que há este 

tipo de correlação. No caso da bactéria anaeróbica, sua necessidade é estar em um local livre 

de oxigênio e o mecanismo sensorial que lhe permite detectar este local é seu ímã interno, 

mas esta detecção pode ser feita através das mais diversas funções: apontar para a direção do 

ímã local prevalecente, ou para o campo geomagnético, ou para ambientes livres de oxigênio, 

etc. No habitat natural desta bactéria, o local que instancia estas propriedades é rigorosamente 

o mesmo: o fundo do mar. Da mesma maneira, não se segue do fato que um animal necessita 

de vitamina C e é portador de um mecanismo (seu sistema perceptual) que lhe permite 

detectar a presença de vitamina C que este mecanismo tem a função de apontar a presença de 

vitamina C. Afinal, tal necessidade é também satisfeita caso o animal aponte para alimentos 

ricos em vitamina C como laranja ou limão. Ou seja, o mecanismo sensorial em questão terá o 

mesmo efeito benéfico caso represente vitamina C, limão ou laranja.  

  O que ocorre nestes casos é que se um mecanismo sensorial é capaz de detectar apenas 

uma propriedade do ambiente, segue-se que se este mecanismo direciona o organismo para 

uma propriedade distante (e.g., condições anaeróbicas) ele também irá direcionar o organismo 

para alguma propriedade mais próxima (e.g., campo magnético local). Ademais, se houve 

seleção natural para o mecanismo direcionar o organismo para onde há instância da 

propriedade distante F, também houve seleção natural para o mecanismo direcioná-lo para 

onde há instância de alguma propriedade mais próxima G, posto que, como vimos, o 

direcionamento para Gs acarreta em direcionamento para Fs. Cabe então a teorias teleológicas 

                                                 
124 Cf. DRETSKE, 1986, p. 167. 
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do conteúdo explicar como uma representação pode representar propriedades distantes sem 

estar representando propriedades mais próximas, demonstrando em virtude de que uma 

representação têm a função de detectar instâncias de uma propriedade distante em detrimento 

de uma propriedade mais próxima. Caso não obtenha sucesso nisto, a teoria teleológica em 

questão irá sucumbir a mais um caso do problema da disjunção na medida em que o conteúdo 

representacional que dela resultará será disjuntivo: o mecanismo estará representando não a 

propriedade distante, mas a disjunção de propriedades mais próximas.  

 

3.4.2 O problema da extensionalidade 

   O problema do conteúdo distante não é o único que pode ocasionar a indeterminação 

funcional e com isto a indeterminação do conteúdo para a teleosemântica. Fodor
125

 defende 

que o problema da extensionalidade do processo de seleção natural tem a mesma 

consequência. O foco de seu ataque é a seleção evolucionária, mas Fodor sustenta que o 

mesmo problema se aplica para outra forma de seleção natural, a seleção por 

condicionamento, de modo que não é apenas a viabilidade da teleosemântica evolucionária 

que está em jogo. Primeiramente apresentaremos o problema no que concerne à função 

evolucionária para em seguida estendê-lo para a função ontogênica baseada no processo de 

seleção por condicionamento.  Seguiremos Fodor ao apresentar o problema para as 

teleosemânticas que determinam o conteúdo a partir da função do mecanismo que produz a 

representação, deixando de lado aquelas teleosemânticas que focam na função do mecanismo 

consumidor da representação para determinar o conteúdo
126

.  

  Considere um sapo no seu habitat natural e uma mosca passando em sua vizinhança
127

. 

O mecanismo visual do sapo (a retina) irá detectar a passagem da mosca e reproduzirá um 

estado que a represente que por sua vez fará com que o sapo atire sua língua em direção à 

mosca e a engula. Esta é obviamente uma necessidade biológica visto que a alimentação do 

sapo consiste em moscas. Segundo a cartilha teleológica, a função evolucionária deste 

mecanismo é o efeito que foi responsável pelo aumento da adaptação e reprodução dos 

                                                 
125 Cf. FODOR, 1990, p. 70-73. 

126 Mas isto não quer dizer que o problema não se aplique a este segundo tipo de teleosemântica, uma vez que 

se a tese que está por trás do problema for verdadeira - o caráter extensional dos processos de seleção 

evolucionária e por condicionamento – ambos os tipos de teleosemântica serão falhas. Trataremos desta 

questão mais adiante, quando formos tratar da proposta de Millikan (uma teleosemântica deste segundo 

tipo). 

127 Até agora estávamos seguindo Dretske ao abordar o problema da indeterminação através do exemplo das 

bactérias anaeróbicas. Entretanto, uma vez que Fodor expõe o problema da extensionalidade da seleção 

natural através do exemplo do sapo, abordaremos este problema através deste último exemplo a fim de ser o 

mais fidedigno possível a Fodor. Ademais, a maioria dos debatedores encara o problema da indeterminação 

funcional a partir deste exemplo, o que torna indispensável seu conhecimento para adentrarmos no debate.  
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ancestrais deste sapo, a saber, a produção de representações cujos conteúdos se referiam a 

moscas e que são responsáveis por o sapo atirar a língua em direção a moscas. Como a 

teleosemântica determina o conteúdo da representação a partir da função do mecanismo 

produtor, segue-se que o conteúdo da representação do mecanismo visual do sapo é mosca e 

não mosca ou abelha ou pequenos-pontos-pretos porque a função do mecanismo produtor é 

detectar moscas e não abelhas ou pequenos-pontos-pretos. Representações falsas ocorrerão 

nas circunstâncias em que o mecanismo representa uma abelha na vizinhança como uma 

mosca, falhando portanto em executar o efeito para o qual ele foi selecionado.  

  Até aqui tudo parece estar em ordem. Contudo, um problema se instala quando 

analisamos em pormenores em virtude de que a função do mecanismo visual do sapo é 

detectar moscas e não abelhas ou pequenos-pontos-pretos. Assim como há uma explicação 

teleológica para a função da retina do sapo ser detectar moscas, também há uma explicação 

teleológica igualmente plausível para sua função ser a detectar pequenos-pontos-pretos: uma 

vez que no ambiente em que o mecanismo opera todos (ou quase todo) os pequenos-pontos-

pretos são moscas, segue-se que no habitat natural do sapo o que detectores de moscas 

detectam é rigorosamente o mesmo que detectores de pequenos-pontos-pretos detectam
128

. O 

que ocorre é que a seleção evolucionária não determina de que maneira devemos descrever a 

função do mecanismo. Podemos descrever sua função como a de detectar moscas, do que se 

segue que caso ele detecte uma abelha ele estará em mau funcionamento, assim como 

podemos descrever sua função como a de detectar pequenos-pontos-pretos, do que se segue 

que caso ele detecte uma abelha em vez de uma mosca ele estará em bom funcionamento 

ainda que faça com que o sapo atire a língua em direção à abelha, uma vez que abelhas assim 

como moscas estão na extensão do conjuntos dos pequenos-pontos-pretos. Neste último caso, 

o erro não foi do mecanismo, mas do ambiente em que ele se encontra (talvez porque o sapo 

não esteja em seu habitat natural). 

 Isto nos mostra, sustenta Fodor, que a seleção evolucionária não se importa com de 

que maneira nós descrevemos a função do mecanismo. Tudo o que importa para a evolução é 

quantas moscas o sapo conseguiu engolir em consequência de ter atirado a língua na direção 

especificada pelo mecanismo e este número é exatamente o mesmo se descrevemos a função 

do mecanismo como a de detectar pequenos-pontos-pretos em um ambiente povoado por 

moscas que são, de facto, pequenos-pontos-pretos ou se a descrevermos como sendo a de 

detectar moscas em um ambiente povoado de pequenos-pontos-pretos que são, de facto, 

                                                 
128 FODOR, 1990, p. 72. 
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moscas. A tese de Fodor que fundamenta esta constatação é que recorrer à seleção natural não 

irá decidir entre atribuições de conteúdo extensionalmente equivalentes no ambiente natural 

do organismo, ou seja, no ambiente em que seus ancestrais evoluíram. Mais precisamente, se 

é adaptativo para um organismo O fazer M na presença de Fs e F é uma propriedade 

coextensiva à propriedade G no ambiente natural de O, então é igualmente adaptativo para O 

fazer M na presença de Gs (é neste sentido que doravante iremos nos referir à 

“extensionalidade da seleção”). Se no ambiente natural do sapo todas as moscas são 

pequenos-pontos-pretos e todos os pequenos-pontos-pretos são moscas, então o sapo que 

representou pequenos-pontos-pretos teve o mesmo benefício evolucionário que o sapo que 

representou moscas, não havendo como a seleção evolucionária distinguir um caso do outro, 

sendo a evolução portanto intencionalmente insensível à distinção entre os conteúdos mosca e 

pequeno-ponto-preto. O resultado é que funções evolucionárias são indeterminadas, não 

havendo razão para a partir de  um ponto de vista evolucionário atribuir a função de detectar 

moscas à retina do sapo em detrimento da função de detectar pequenos-pontos-pretos. 

  Agravando ainda mais o problema para a teleosemântica, ocorre que o problema da 

extensionalidade não se limita ao caso de funções evolucionárias. Se no ambiente natural do 

sapo F e G são propriedades co-extensionais então não há como uma seleção por 

condicionamento distinguir respostas para F de respostas para G. Ora, se durante o período de 

condicionamento o mecanismo é treinado para responder positivamente a um objeto que 

sempre instancia F e G e durante este período apenas este objeto instancia estas propriedades, 

então não há como uma seleção por condicionamento distinguir respostas positivas para Fs de 

respostas positivas para Gs ou vice-versa. Suponha que treino um animal, por uma operação 

de condicionamento, para responder positivamente a triângulos verdes. Se tenho sucesso no 

treinamento, o animal estará respondendo positivamente à verdidão ou à triangularidade? A 

única maneira de saber isto é fazer com que haja um rompimento na correlação entre a 

verdidão e a triangularidade, apresentando ao animal um triângulo não-verde ou um objeto 

verde não-triangular e constatar, a partir disto, para qual propriedade o animal generaliza. 

Similarmente, posso treiná-lo para responder positivamente à  triangularidade e não à 

verdidão apenas se for possível apresentá-lo, na situação de treinamento, a objetos verdes mas 

não triangulares e vice-versa, posto que apenas sob estas condições é que respostas à verdidão 

e respostas à triangularidade podem ser diferentemente reforçadas: estimulando uma resposta 

positiva à triangularidade e uma negativa à verdidão. Contudo, observa Fodor
129

, no habitat 

                                                 
129 Cf. FODOR, 1990, p. 74. 
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natural do sapo não há como fazer este reforço diferenciado entre moscas e    pequenos-

pontos-pretos já que nele estas propriedades são co-extensionais, do que se segue que funções 

ontogênicas baseadas na seleção por condicionamento são tão indeterminadas quanto funções 

evolucionárias, o que leva Fodor a concluir que “the same reasoning that shows that Darwin is 

no use to Brentano shows that Skinner is no use to him either” (FODOR, 1990, p. 75). 

 

3.4.3 O problema da complexidade causal 

  Por fim chegamos ao terceiro e último problema de indeterminação funcional, o 

problema da complexidade causal proposto por Karen Neander
130

. Diferentemente dos dois 

problemas anteriores, este se aplica apenas a teorias teleológicas que recorram à função 

evolucionária. De acordo com a teleosemântica evolucionária, a função de um mecanismo é o 

quer que ele tenha feito em organismos ancestrais da espécie que foi adaptativo e causou a 

seleção do genótipo subjacente. A partir desta definição, considere novamente o exemplo da 

bactéria anaeróbica. O que o ímã interno do ancestral desta bactéria fez que foi adaptativo e 

causou a seleção do genótipo subjacente: alinhar-se ao campo magnético ou direcionar a 

bactéria para condições anaeróbicas? Ambos, defende Neander. De fato, ambos foram feitos, 

ambos foram adaptativos e ambos causaram a seleção do genótipo subjacente. Obviamente 

ambos não foram feitos de maneira independente ou separada,  mas antes foi fazendo um que 

o outro foi feito. 

  Para tornar isto mais claro, considere o exemplo dos antílopes de Neander. Suponha 

que um mecanismo numa população de antílopes (I) alterou a estrutura da hemoglobina, que 

causou a (II) a maior absorção de oxigênio, que (III) permitiu aos antílopes sobreviver em 

ambientes mais alto aos quais eles bateram em retirada quando estavam sob ameaça de um 

predador que, por fim, causou a (IV) seleção deste mecanismo. Diante deste cenário, o que 

este mecanismo fez nos antílopes ancestrais que foi adaptativo e causou a seleção do genótipo 

subjacente? Tudo isto. O mesmo mecanismo tem a função de contribuir para a sobrevivência e 

reprodução, permitir ao antílope viver em ambientes mais altos, aumentar a absorção de 

oxigênio e alterar a estrutura da hemoglobina por que tudo isto descreve apropriadamente qual 

foi o efeito deste mecanismo que causou a sua seleção. Sua função é o papel causal complexo 

para o qual ele foi selecionado. O seguinte diagrama pode ajudar a visualizar melhor esta 

cadeia causal, sendo (I) o seu nível mais fundamental. O mecanismo 

 

                                                 
130 Cf. NEANDER, 1995, p. 114-5.  
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(IV) contribuiu para a replicação do genes  

↓  

por  

(III) permitir ao antílope sobreviver em ambientes mais altos  

↓  

por  

 (II) aumentar absorção de oxigênio  

↓  

por  

 (I) alterar a estrutura da hemoglobina. 

 

  No diagrama, ligamos as descrições da função do mecanismo de acordo com uma 

certa relação - o mecanismo faz uma coisa por fazer outra coisa. Para compreender esta 

relação primeiramente deve-se notar que esta não é uma relação simétrica (o mecanismo 

aumentou a absorção de oxigênio por alterar a estrutura da hemoglobina, mas ele não alterou 

a estrutura da hemoglobina por aumentar a absorção de oxigênio). Nem são as descrições 

desta função  coextensionais: “aumentar a absorção de oxigênio” não é coextensional a 

“alterar a estrutura da hemoglobina” já que pode-se aumentar a absorção de oxigênio por 

outros meios (aumentando o tamanho dos pulmões por exemplo). Deste modo, a 

coextensionalidade não pode ser a fonte de todas estas  formas de descrever a função do 

mecanismo serem a primeira vista apropriadas.  

  A relação ilustrada neste diagrama é antes uma relação entre o mecanismo e seu 

propósito
131

. A descrição hierarquicamente mais fundamental da função, a de alterar a 

estrutura da hemoglobina, descreve o que faz o mecanismo, ao passo que as descrições 

seguintes explicam porque ter feito isto foi adaptativo. Note que na medida em que subimos 

do nível hierarquicamente mais fundamental para níveis mais superficiais, ou seja, avançamos 

no sentido (I) → (IV), estamos descrevendo as funções de sistemas mais e mais amplos: (I) 

ocorre no nível celular, (II) no nível do sistema circulatório e respiratório, (III) no nível do 

organismo como um todo. O mesmo ocorre no  exemplo da bactéria anaeróbica: alinhar-se ao 

campo magnético é algo que o ímã faz mais ou menos de maneira independente, ao passo que 

mover a bactéria em direção a condições anaeróbicas é algo que o ímã necessita da ajuda de 

outros componentes da bactéria para fazer.  

                                                 
131 Cf. NEANDER, 1995, p. 116. 
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  Pode-se responder a esta multiplicidade de descrições da função do mecanismo 

sustentando que apenas a descrição hierarquicamente mais fundamental é a função deste 

mecanismo enquanto tal, já que neste nível está a função mais específica ao mecanismo. 

Contudo, também é consistente com a nossa concepção de função evolucionária que a função 

do mecanismo seja uma das funções dos níveis menos fundamentais, como a de ajudar no 

aumento da absorção de oxigênio ou ajudar na sobrevivência do organismo em ambientes 

mais altos.  

  Alguém pode ir então na direção oposta e defender que o mecanismo tem todas estas 

funções, ou seja, tem conjuntamente as funções (I)-(IV). Tudo irá ocorrer bem enquanto estas 

funções são exercidas, mas suponha que o mecanismo cumpra a função de um certo nível e 

descumpra a função de outro nível. Por exemplo, suponha que ele tem sucesso em alterar 

estrutura da hemoglobina mas fracassa no aumento da absorção de oxigênio. Diremos então 

que o mecanismo estará em bom ou mau funcionamento? Não há uma resposta evidente para 

esta questão. O mesmo dilema ocorre no caso da bactéria anaeróbica do norte: se a 

transportarmos para o hemisfério sul seu ímã continuará a exercer sua função mais 

fundamental, alinhar-se ao campo magnético prevalecente, mas não mais exercerá a função de 

direcionar a bactéria para condições anaeróbica. É neste ponto que a pluralidade de 

atribuições de funções distintas pode ser problemática para a teleosemântica
132

, pois 

poderemos ser obrigados a dizer que o mecanismo em um dado instante temporal está 

simultaneamente em bom e em mau funcionamento
133

. A fim de evitar isto necessita-se de um 

critério robusto determinando em qual(is) nível(eis) se encontra a função do mecanismo. Aqui 

parece haver quatro critérios disponíveis.  

  O primeiro critério determina que o mecanismo está em bom funcionamento quando a 

função menos fundamental na hierarquia é exercida: o mecanismo está em bom 

funcionamento se contribui para a replicação do gene
134

. Já o segundo critério dá preferência à 

função mais específica do mecanismo: basta que ele altere a estrutura da hemoglobina para 

que ele esteja em bom funcionamento, independentemente das funções superiores estarem ou 

não sendo exercidas. O terceiro critério é sustentar que a função se encontra em uma das 

camadas intermediárias, a saber, (II) ou (III). Por fim, o quarto critério é uma sobreposição de 

                                                 
132 Cf. NEANDER, 1995, p. 119. 

133 Note que este é um caso diferente daquele visto anteriormente no qual um mecanismo tem paralelamente 

mais de uma função (e.g., as penas de uma ave têm a função de equilibrar a temperatura interna e a de 

facilitar o vôo), pois neste caso há uma ordem causal entre as funções, não sendo portanto funções paralelas. 

134 Uma vez que a execução desta função depende da execução de todas funções menos fundamentais, só 

haverá bom funcionamento quando todas as funções estão sendo exercidas - basta que uma destas funções 

não seja cumprida para que o mecanismo esteja em mau funcionamento. 
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níveis. Este é o critério adequado quando sustenta-se que a função é a conjunção de dois ou 

mais níveis na hierarquia, por exemplo, (I) e (II), ou até mesmo sustenta-se que a função é 

uma conjunção de todos os níveis. O mecanismo estará então em bom funcionamento quando 

estas funções sobrepostas estão sendo exercidas - no primeiro exemplo, se as funções (I) e (II) 

são exercidas; no segundo exemplo, se as funções (I)-(IV) são exercidas. A concepção de 

função evolucionária que aqui estamos lidando não favorece nenhum destes critério, o que 

significa dizer que cabe ao teleosemanticista argumentar a favor de um ou outro critério para 

justificar sua escolha de qual seja a função deste mecanismo. Caso não tenha êxito, seremos 

obrigados a reconhecer que a atribuição de funções evolucionárias é indeterminada e  que não 

é possível determinar o conteúdo representacional em termos destas funções. 

 

3.5 A Teleosemântica informacional de Dretske 

 O objetivo desta seção é avaliar a teleosemântica informacional de Dretske tal como 

desenvolvida em seu clássico artigo “Misrepresentation”
135

. O ponto de partida da teoria 

semântica de Dretske é a noção de informação
136

. A fumaça sinaliza a presença do fogo. Os 

pontilhados vermelhos no rosto de uma criança sinalizam que ela tem sarampo. A expansão do 

mercúrio sinaliza o aumento da temperatura. Todos estes são casos em que uma coisa carrega 

informação a respeito de outra. Sendo B a fonte da informação e A o receptor da informação, 

dizemos que A carrega informação quanto a B. A fumaça carrega informação sobre o fogo e a 

expansão do mercúrio carrega informação sobre o aumento da temperatura. Quando A carrega 

informação sobre B dizemos que A Indica
137

 B ou que A é um signo natural de B: os 

pontilhados vermelhos no rosto da criança Indicam o sarampo, eles constituem um signo 

natural do sarampo. 

 Dretske define a Informação carregada por um signo da seguinte maneira: 

 

Def. Informação. Se R e C são tipos e r e c ocorrências deste tipo, r carrega informação sobre 

c  se a probabilidade de c ser o caso, dado que r é o caso, é de 1.  

 

A informação é uma relação entre a fonte e o receptor da informação de tal natureza que o 

receptor carrega informação sobre a fonte apenas se não é possível que o receptor seja o caso 

                                                 
135 Cf. DRETSKE, 1986. 

136 A mais completa exposição de Dretske da sua teoria da informação está na primeira parte de seu livro 

“Knowledge and the Flow of Information”. Uma exposição resumida pode ser encontrada em 

“Misrepresentation” e “Information-Theoretic Semantics” (cf. DRETSKE 1981, 1986, 2009). 

137 Para evitar confusão do termo técnico “indicação” introduzido por Dretske com a compreensão ordinária do 

termo “indicação”, usaremos “Indicação” (com “I” maiúsculo) para se referir ao primeiro. 
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mas a fonte não seja o caso. Se A carrega informação sobre B então do fato de A ser o caso 

implica necessariamente o fato de B ser o caso. Se os pontilhados vermelhos no rosto da 

criança constituem um signo natural do sarampo, então a probabilidade da criança ter 

sarampo, dado que há pontilhados vermelhos em seu rosto, é de 1. Dretske nos alerta que não 

é suficiente que esta probabilidade condicional seja menor que 1. Não é suficiente, por 

exemplo, que a probabilidade seja de apenas 0,99. O que ocorre é que a relação de carregar 

informação é transitiva: se A carrega informação sobre B e B carrega informação sobre C, 

então A carrega informação sobre C. Mas tal transitividade não seria preservada caso a 

probabilidade condicional envolvida nesta relação seja menor que 1
138

. 

 Segue-se da definição acima de informação que se o signo natural está presente, então 

o estado de coisas por ele sinalizado também está presente. É impossível que o signo natural 

esteja presente e o que ele sinaliza também não esteja - ou A não é um signo natural de B ou A 

é um signo natural de B e sempre que A é o caso B também será o caso. Como diz Dretske, ou 

o signo sinaliza corretamente ou ele simplesmente não é um signo natural. Os pontilhados 

vermelhos no rosto da criança podem ser um signo natural do sarampo, mas eles são um signo 

natural do sarampo apenas se a criança tem sarampo. Se há pontilhados vermelhos no rosto da 

criança mas ela não tem sarampo, então tais pontilhados simplesmente não são um signo 

natural do sarampo, não carregam informação sobre o sarampo (talvez a criança tenha estes 

pontos vermelhos porque tenha comido muitas guloseimas). Em suma, um signo natural 

requer a existência daquilo que ele Indica. 

 Dretske adota um realismo robusto quanto à natureza da informação. A relação de 

carregar informação entre o signo natural e o estado de coisas sinalizado independe de 

qualquer sujeito cognitivo reconhecê-la ou identificá-la. Independe até mesmo da existência 

de qualquer sujeito cognitivo que porventura possa reconhecer ou identificar que um signo 

natural carrega informação sobre algo. A expansão do mercúrio carrega informação sobre o 

aumento da temperatura independente de um sujeito reconhecer isto e até mesmo da 

existência de algum sujeito capaz de reconhecer isto - a expensão do mercúrio já carregava 

informação sobre o aumento da temperatura antes de haver seres humanos na Terra capazes de 

reconhecer isto.  

 A informação depende da existência de um sistema de relações estáveis entre o 

receptor e a fonte da informação. Não é suficiente que um objeto B na fonte sempre se mova 

quando um evento A ocorre no receptor para que A carregue a informação do movimento de 

                                                 
138 Cf. DRETSKE, 2009. 
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B. Para A carregar esta informação, A deve depender do movimento de B de uma maneira 

segura. As circunstâncias devem ser tais que apenas o movimento de B resultará na ocorrência 

de A. Dretske observa que se nessas circunstâncias alguma outra coisa pode resultar em A, 

então A não carrega informação sobre o movimento de B. Considere o seguinte exemplo. 

Suponha que você seja a única pessoa que já ligou  para o meu telefone, disto se segue que o 

toque do telefone Indica que você está me ligando? Não, uma vez que nestas circunstâncias é 

possível que outra pessoa ligue para meu telefone. O que é relevante para haver carregamento 

de informação não é se alguma outra pessoa já me ligou, mas se  outra pessoa poderia ter me 

ligado (nem que seja por ter discado o número errado, por exemplo). Se alguma outra pessoa 

pode me ligar, então o fato do telefone estar tocando não Indica que você está me ligando, 

apenas é um sinal de que provavelmente você está me ligando. 

 O poder do signo natural de carregar informação é frequentemente subscrito por leis 

ou relações causais. Por exemplo, é uma lei da termodinâmica que o aumento da temperatura 

causa a expansão do metal e por isto a expansão do metal carrega informação sobre o 

aumento da temperatura. Há também uma relação causal entre o sol estar no leste e a sombra 

de uma pessoa estar no oeste que explica porque a sombra no oeste carrega informação sobre 

a posição do sol. Nestes casos, a informação é uma relação causal ou nomológica capaz de 

apoiar verdades contrafactuais como a de que se não houvesse tido aumento da temperatura, o 

metal não se expandiria. Contudo, para haver a relação de informação não é preciso que ela 

seja subscrita por leis ou relações causais. É possível, por exemplo, que A carregue 

informação sobre B porque ambos têm uma causa comum. Também é possível que a relação 

de informação seja subscrita por uma mera regularidade local e não por uma lei, mas nem por 

isso a informação será uma relação menos segura. Dretske dá o exemplo da campainha
139

. O 

toque da campainha carrega informação de que alguém está na porta de minha casa tocando a 

campainha. Não há nenhuma lei que subscreva isto e é possível que esquilos (ou algum outro 

animal) venham a tocar a campainha, o que faria com que seu toque não mais carregue a 

informação que alguém está na porta. Entretanto, há uma regularidade local que assegura que 

apenas pessoas tocam a campainha, não esquilos ou qualquer outra coisa, o que justifica a 

asserção contrafactual que a campainha não estaria tocando caso alguém estivesse na porta de 

minha casa e que portanto o toque da campainha é um signo natural da presença de alguém na 

porta de minha casa. Em circunstâncias normais o toque da campainha Indica a presença de 

alguém na porta, ou seja, circunstâncias em que não há curto-circuito na fiação, em que não 

                                                 
139 Cf. DRETSKE, 1986, p. 158. 
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há esquilos capazes de tocar a campainha, etc. O toque da campainha carregará informação 

sobre alguém estar na porta da casa enquanto persistir esta regularidade.   

 A semântica informacional consiste no projeto de determinar a natureza do conteúdo 

representacional a partir daquelas situações em que a representação carrega informação a 

respeito de um estado de coisas no ambiente circundante, ou seja, aquelas situações em que a 

representação é um signo fidedigno deste estado de coisas. A partir deste ponto de partida 

comum a todas as semânticas informacionais, como é possível desenvolver uma teoria 

semântica? A ideia mais imediata talvez seja seja a de compreender a representação mental 

como um signo natural: assim como a fumaça é um signo natural do fogo, a representação 

mental do fogo é um signo natural do fogo. Equaciona-se a capacidade de representar com a 

capacidade de carregar informação. Esta seria a semântica informacional mais pura possível, 

afinal ela determina o conteúdo representacional recorrendo apenas à noção de informação: o 

conteúdo da representação consiste naquele estado de coisas do qual ela carrega informação. 

Mas seria esta versão pura da semântica informacional uma teoria semântica satisfatória?  

 Observe que a semântica informacional pura consiste em um refinamento da teoria 

causal crua do conteúdo porque esta última determina o conteúdo representacional tão 

somente a partir da noção geral de causação (o conteúdo da representação é aquilo que causa 

sua ocorrência), enquanto a semântica informacional pura recorre a uma sofisticada teoria de 

informação para determinar o conteúdo. Entretanto, ambas padecem do mesmo problema. 

Como visto, a teoria causal crua sucumbe ao problema da falsa representação por excluir 

qualquer possibilidade de falsa representação, ela implica que todas as representações são 

verdadeiras posto que representam o que quer que as tenham causado. O problema da falsa 

representação também impossibilita a semântica informacional pura porque um signo natural 

não pode sinalizar um estado de coisas que não seja o caso. Como visto, o signo natural 

requer a existência da condição que ele sinaliza e se esta condição não ocorre segue-se que 

este signo não carrega informação desta condição. Representações podem ser falsas ao 

representar um estado de coisas que não seja o caso, mas signos naturais não podem ser 

falsos. Tanto na teoria causal crua do conteúdo como na semântica informacional pura há 

sempre covariação entre a ocorrência da representação e o estado de coisas que ela representa 

- no caso da primeira, a representação covaria com o que quer que a cause e no caso da 

segunda a representação covaria com o que quer que ela Indique. A informação é uma relação 

de tal ordem que dado que A é um signo natural de B, então a ocorrência de A implica a 

ocorrência de B. “A é um signo natural de B” implica “se A, então B”, mas “A representa B” 

não implica “se A, então B”. Esta relação de necessidade entre a ocorrência do signo natural e 
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a existência do estado de coisas por ele sinalizado impossibilita que a representação seja um 

signo natural. O conteúdo representacional não pode portanto ser identificado com o conteúdo 

informacional
140

.  

 A fim de solucionar o problema da falsa representação, o semanticista informacional 

deve  determinar o conteúdo representacional em termos do conteúdo informacional mas sem 

tornar o conteúdo representacional uma espécie do conteúdo informacional. O conteúdo 

representacional deve ser determinado de tal maneira que ele seja distinto do conteúdo 

informacional, sendo esta distinção o que justifica porque representações podem ser falsas, ao 

contrário de signos naturais. Apenas traçando esta distinção é possível à semântica 

informacional não sucumbir ao problema da falsa representação. Ciente disto, Dretske, em sua 

primeira teoria da semântica informacional, recorre à distinção entre condições ideais e 

condições não-ideais para distinguir o conteúdo representacional do conteúdo informacional. 

A primeira teoria semântica informacional de Dretske não é uma teoria teleológica por não 

recorrer à noção de função biológica para determinar o conteúdo representacional. Nosso 

objetivo é tratar da teleosemântica informacional de Dretske mas como esta sua primeira 

formulação da semântica informacional têm vários pontos em comum com sua 

teleosemântica, entre os quais o fato de ambas serem formas de um disposicionalismo 

sofisticado, faremos inicialmente uma breve apresentação da primeira semântica 

informacional de Dretske para em seguida avaliarmos sua teleosemântica. 

 

3.5.1 A primeira semântica informacional de Dretske 

 Em “Knowledge and the Flow of Information”, Dretske propõe sua primeira resposta 

ao problema da falsa representação a partir da distinção ente situação de aprendizado e 

situação de não aprendizado
141

. Suponha que em uma situação de aprendizado um organismo 

está sendo ensinado a representar Fs. Nesta situação o organismo é exposto a uma variedade 

de signos, entre os quais se encontram tanto signos que carregam a informação que certos 

objetos são F como signos que carregam informação que outros objetos são não-F. No 

organismo se desenvolve então uma representação de tipo R que é sensível a signos naturais 

que carregam a informação que um objeto é F. A estrutura semântica de R se desenvolve 

durante o período de aprendizagem, ela é moldada durante este período de modo a que ao seu 

                                                 
140 Drestke ilustra esta distinção entre conteúdo representacional e conteúdo informacional a partir da distinção 

proposta por Grice entre significado natural (natural sense) e significado não-natural (nonnatural sense). 

Signos possuem significado natural quando significam P apenas se P é o caso, enquanto signos possuem 

significado não-natural quando significam P ainda que P não seja o caso (cf. GRICE, 1957, p. 377-8).  

141 Cf. DRETSKE, 1981, p. 193-7. 
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término o conteúdo da representação seja F. Dretske sustenta que o que explica o 

desenvolvimento da estrutura semântica da representação durante a situação de aprendizagem 

é que o organismo foi exposto a uma série de signos que carregam informação de Fs ou não-

Fs e que o organismo foi condicionado a responder apenas a signos naturais de Fs,  não a 

signos naturais de não-Fs. Ao ser condicionado a responder desta forma, o organismo torna-se 

capaz de discriminar Fs de não-Fs e ao término da situação de aprendizagem a estrutura 

semântica de R terá sido completamente desenvolvida, sendo seu conteúdo representacional 

precisamente F. Após o fim do período de aprendizagem, quando o organismo estiver em 

situações de não aprendizado, as ocorrências de R continuarão com o mesmo conteúdo 

representacional F. Em suma, R adquire seu conteúdo representacional do tipo de informação 

que levou ao desenvolvimento da representação na situação de aprendizagem, a saber, F. O 

projeto de Dretske é a partir disto explicar a possibilidade da falsa representação. 

 Na situação de não aprendizado o conteúdo representacional das ocorrências de R é F 

independentemente destas ocorrências terem ou não F também como conteúdo informacional. 

Caso seja F a informação que causou a produção de uma ocorrência de R, então o conteúdo 

representacional coincide com o conteúdo informacional e a representação em questão é 

verdadeira, ao passo que se não for F a informação que causou produção de uma ocorrência 

de R, então o conteúdo representacional não coincide com o conteúdo informacional e a 

representação é falsa. Assim, após o término da situação de aprendizagem o conteúdo 

representacional é distinto do conteúdo informacional, o que possibilita a falsidade da 

representação. Estes são distintos porque o conteúdo representacional de R foi adquirido 

durante a situação de aprendizagem e permanecerá o mesmo após o seu término, enquanto o 

conteúdo informacional de uma ocorrência de R depende da informação que causou a 

produção desta ocorrência e tal informação pode ou não ser F. 

 Dretske caracteriza a situação de aprendizagem como uma situação ideal na qual a 

informação que algo é F ou não F é perfeitamente disponível para o aprendiz com o propósito 

de moldar suas respostas discriminatórias. Nesta situação o fato que Fs são F e que não Fs são 

não-Fs é perceptualmente “óbvio ou evidente”
142

. O tipo de representação que está sendo 

desenvolvida é sensível a um tipo de informação que ao término da situação de aprendizagem 

constituirá seu conteúdo representacional. Podemos ilustrar isto a partir do exemplo da 

vermelhidão.  

 Suponha que em uma situação de aprendizagem o organismo está sendo ensinado a 

                                                 
142 Cf. DRETSKE, 1981, p. 194. 
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representar o vermelho. Durante este período, o organismo é exposto a signos naturais de 

objetos vermelhos e a signos naturais de objetos não-vermelhos, sendo então condicionado a 

responder apenas a signos naturais da vermelhidão. Esta situação de aprendizagem é a 

situação ideal para adquirir a representação da vermelhidão. Ou seja, é uma situação bem 

iluminada, em que os objetos vermelhos e não-vermelhos estão suficientemente próximos do 

organismo a fim de haver percepção nítida das cores, o aprendiz está em plena posse de suas 

faculdades mentais, etc. A situação de aprendizado é uma situação não apenas em que o 

organismo está diante de objetos vermelhos (e não vermelhos), mas na qual ele também 

recebe plenamente a informação que ele está diante de objetos vermelhos (e a informação que 

ele está diante de objetos não-vermelhos). O aprendiz será  condicionado a responder apenas 

aos objetos vermelhos e o término da situação de aprendizagem será quando o aprendiz 

responder perfeitamente à vermelhidão. Dretske sustenta que neste momento a ocorrência da 

representação do vermelho carrega informação quanto à vermelhidão de modo que é 

impossível que a representação do vermelho ocorra sem que o aprendiz esteja diante de um 

objeto vermelho, ou seja, a representação é um signo natural do que ela representa e é sempre 

verdadeira. Entretanto, nas situações de não aprendizado, ocorrências da representação do 

vermelho podem ser causadas por signos naturais desprovidos da informação da vermelhidão. 

Torna-se possível que a representação do vermelho ocorra no aprendiz sem que ele esteja 

diante de algo vermelho, ou seja, torna-se possível que a representação seja falsa. 

  A primeira semântica informacional de Dretske é uma forma de disposicionalismo 

sofisticado porque na situação ideal que Dretske caracteriza como situação de aprendizado há 

covariação entre a ocorrência da representação e a ocorrência estado de coisas representado. A 

representação covaria com aquilo que ela representa de maneira que na situação de 

aprendizagem todas as ocorrências da representação são verdadeiras. O instrutor garante por 

condicionamento esta covariação. Obviamente este é o caso apenas no fim do treinamento, 

quando o instrutor constata que o aprendiz adquiriu a representação. Signos naturais não 

podem ser falsos e na situação de aprendizado a representação é um signo natural do que ela 

representa, de modo que a representação não pode portanto ser falsa. Entretanto, após o 

término da situação de aprendizado,  a representação não covaria com o que ela representa e é 

possível ao aprendiz ter uma representação do vermelho mesmo não estando diante de um 

objeto vermelho. A representação não mais é um signo natural do que ela representa. 

Representações falsas são possíveis então em situações não ideais que Dretske caracteriza 

como situações de não aprendizado. 

 Esta primeira formulação da semântica informacional de Dretske suscita um série de 
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problemas, mas está para além dos nossos objetivos refutá-la. No que se segue apenas 

elencaremos alguns destes problemas que para muitos a tornam uma teoria semântica 

insustentável. Primeiramente, em que consiste precisamente uma situação de aprendizado? O 

que garante que em um dado momento o organismo está em uma situação de aprendizado e 

que em outro momento o organismo não está em uma situação de aprendizado? Ou seja, em 

que consiste precisamente a distinção entre a situação em que o aprendiz ainda está em 

processo de desenvolvimento de aquisição da representação e a situação na qual o organismo 

já desenvolveu completamente a aquisição da representação?
143

 Uma possibilidade seria 

especificar a situação de aprendizado de R como aquela situação em que R covaria com Fs. 

Mas esta especificação seria circular, afinal já pressupõe que o conteúdo representacional de R 

é F quando o papel da especificação da situação de aprendizado na semântica informacional 

de Dretske é justamente determinar o conteúdo representacional. Também não adianta, como 

Dretske o faz, especificar que a situação de aprendizado da representação do vermelho é 

aquela situação em que o ambiente é bem iluminado, os objetos estão próximos ao aprendiz a 

fim de que ele tenha uma nítida percepção das cores... porque a especificação destas 

condições também pressupõe aquilo que está sendo representado, i.e., a vermelhidão. Em 

geral, o problema é como fazer uma especificação naturalista da situação de aprendizado, ou 

seja, uma especificação em termos puramente naturais sem recorrer a qualquer noção 

semântica ou intencional. Assim, a situação de aprendizado não pode ser especificada como a 

situação em que apenas representações verdadeiras ocorrem no aprendiz ou como a situação 

em que a representação é causada apenas por aquilo que ela representa.  

 O que também torna problemático a especificação naturalista da situação de 

aprendizado é que as condições ideais para o aprendizado de uma representação podem ser 

diferente das condições ideais para o aprendizado de outra representação
144

. O que conta 

como uma condição ideal para o aprendizado de uma representação pode depender do 

conteúdo da representação (a boa iluminação é uma condições ideal para o aprendizado da 

representação do vermelho, ao passo que a má iluminação é uma condição ideal para o 

aprendizado da representação de uma estrela no céu). 

 Em segundo lugar, Dretske pressupõe uma distinção radical entre a situação de 

aprendizado e a situação de não aprendizado. Não se trata de uma distinção de grau entre estas 

duas situações, mas de uma distinção de gênero. Entretanto, Fodor argumenta que não há uma 

distinção nítida  entre a situação de aprendizado e a de não aprendizado, não há uma maneira 

                                                 
143 Cf. LOEWER, 1987, p. 300. 

144 Cf. LOEWER, 1987, p. 301. 
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de por princípio traçar a distinção entre o que acontece antes do fim do período de 

aprendizado e o que acontece depois. Não há um instante temporal em que o uso de um 

símbolo mental pelo aprendiz para de ser moldado pelo instrutor e em que o aprendiz passa a 

fazer um uso “a sério” deste símbolo
145

. Outro problema é que é perfeitamente possível que o 

organismo aprender a representar um objeto ainda que nunca alcance uma capacidade de 

discriminação perfeita acerca deste objeto
146

. 

 Por fim, Dretske sustenta que na situação de aprendizagem é impossível que o 

aprendiz tenha representações falsas enquanto que na situação de não aprendizagem a 

representação falsa é possível. Suponha que na situação de aprendizado o aprendiz é treinado 

para representar cavalo e que numa situação de pós-aprendizado uma vaca lamacenta é capaz 

de causar uma ocorrência desta representação no aprendiz. Este seria um caso de 

representação falsa: o aprendiz estaria representando uma vaca como um cavalo. Mas disto 

não se segue contrafactualmente que uma vaca lamacenta também poderia causar uma 

ocorrência desta representação no aprendiz durante o período de aprendizado? O que 

impediria isto de ocorrer durante o período de aprendizagem? Caso seja este o caso, o 

conteúdo da representação que ocorre no aprendiz não seria cavalo, mas cavalo ou vaca 

lamacenta. Dretske poderia então replicar que o instrutor iria corrigir este erro na situação de 

aprendizagem, mas o que garante que o instrutor não é passível de cometer erros? Dretske não 

oferece nenhuma perspectiva de solucionar isto. 

 Fodor chama atenção para o risco de regresso ao infinito desta possível réplica: as 

intenções pedagógicas do instrutor estariam entre os  elementos que  determinariam o 

conteúdo da representação, o que significa que estaríamos determinando o conteúdo da 

representação do aprendiz a partir do conteúdo das intenções do instrutor
147

. Por fim, note que 

recorrer às intenções do instrutor para determinar o conteúdo da representação do aprendiz 

teria como resultado que a semântica de Dretske não seria naturalista: a especificação do 

conteúdo da representação não mais seria feita em termos puramente naturais
148

. 

 Talvez em virtude destes problemas que assolam sua primeira resposta ao problema da 

falsa representação, Dretske posteriormente a rejeitou e em “Misrepresentation”
149 

propõe 

uma reviravolta teleológica na semântica informacional a fim de solucionar o problema da 

                                                 
145 Cf. FODOR, 1984, p. 41. 

146 Cf. CUMMINS, 1990, p. 68. 

147 Cf. FODOR, 1984, p. 42. 

148 Mas seria o instrutor um professor? Dretske fala também em "feedback" (cf. DRETSKE, 1981, p. 193), 

talvez um mecanismo dotado de um feedback necessário para corrigir os erros do aprendiz já seria suficiente 

(cf. GODFREY-SMITH, p. 1989, p. 540). Não avaliaremos, entretanto, a plausibilidade desta resposta à 

objeção de Fodor.  

149 Cf. DRETSKE, 1986. 
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falsa representação, recorrendo à noção de função ontogênica para determinar o conteúdo 

representacional. O resultado é a teleosemântica informacional. 

 

3.5.2 A teleosemântica informacional de Dretske 

 O ponto de partida da teleosemântica informacional de Dretske é a noção de função de 

Indicação. Como visto, A Indica B caso A carregue informação a respeito de B. A função de 

Indicação consiste portanto na função de carregar informação a respeito de algo. Dretske 

propõe que a representação tem a função de Indicar o estado de coisas que ela representa, ou 

seja, que a representação tem a função de carregar informação do estado de coisas 

representado. A tese fundamental de Dretske é que uma representação R tem F como conteúdo 

representacional se R tem a função de Indicar F
150

. O conteúdo representacional é 

determinado então da seguinte maneira: 

 

Determinação do conteúdo representacional. O conteúdo representacional de R é F se (1) 

Indicar F é a função de Indicação de R e (2) F é o que as ocorrências da representação devem 

Indicar a fim de que esta função de Indicação seja executada
151

.  

 

A representação falsa é possível quando a representação não executa sua função de Indicação. 

A ideia é que como nem sempre as coisas executam suas funções, R pode ter a função de 

Indicar F ainda que R não Indique F. Mas se R está em bom funcionamento, se R executa sua 

função de Indicação, R é um signo natural de F e é portanto uma representação verdadeira. O 

projeto teleológico de Dretske consiste em derivar funcionalmente o conteúdo 

representacional do conteúdo informacional e o status de representação de um estado mental 

depende deste estado ter a função de Indicação. 

 Na primeira versão semântica informacional de Drestke, o que determina o conteúdo 

de uma representação é o que a representação Indica em uma situação de aprendizado. Já na 

teleosemântica informacional, o que determina o conteúdo representacional é aquilo que a 

representação Indica quando executa sua função de Indicação. Assim, a teleosemântica 

informacional tem a vantagem de não padecer de alguns problemas que assolam a primeira 

versão da semântica informacional como o problema de traçar uma distinção nítida entre as 

situações de aprendizagem e não aprendizagem. 

 Note que a teleosemântica informacional também é uma forma de disposicionalismo 

                                                 
150 Cf. DRETSKE, 1986, p. 161. 

151 Cf. DRETSKE, 1986, p. 163. 
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sofisticado. Na situação em que a representação executa sua função de Indicação há uma 

covariação entre a ocorrência da representação e a presença do estado de coisas representado 

porque a representação é então um um signo natural do que ela representa, do que se segue 

que quando em bom funcionamento a representação é sempre verdadeira. Já na situação em 

que a representação não executa sua função de Indicação, a covariação pode não ocorrer e a 

representação pode ser falsa. A situação ideal é agora caracterizada por Dretske em termos 

teleológicos, trata-se da situação em que a representação executa sua função de Indicação ou, 

equivalentemente, daquela situação  em que as condições são ideais para a execução de sua 

função de Indicação. Caso Dretske tenha êxito em fazer uma especificação naturalista da 

função de Indicação, ele também terá êxito em fazer uma especificação naturalista da situação 

ideal. Assim, a teleosemântica informacional parece ser uma forma bem mais promissora de 

disposicionalismo sofisticado. 

 Em nossa apresentação da noção de função biológica, nos restringirmos à concepção 

etiológica de função, aquela que compreende a função de um item como o efeito para o qual 

este tipo de item foi selecionado. Tal concepção de função biológica é naturalista porque a 

seleção em questão é uma seleção natural. Em “Misrepresentation”, entretanto, Dretske não 

subscreve a uma concepção específica de função biológica. Ele parece assumir uma noção 

intuitiva do que seja a função de um item, a descrevendo como aquilo que o item “deve” 

fazer, como aquilo que é o  “propósito” do item
152

. Não obstante, seu uso da noção de função 

de Indicação em “Misrepresentation” é plenamente compatível com a concepção etiológica de 

função: sempre que ele especifica as condições sob as quais um item adquire sua função de 

Indicação, tais condições são especificadas em termos históricos e faz referência ao que este 

item foi selecionado para fazer, seja em termos de seleção evolucionária como em termos de 

seleção ontogênica
153

. 

  A seleção evolucionária é a primeira hipótese de tipo de seleção avaliada por Dretske 

para determinar a função de Indicação. Contudo, o problema da indeterminação funcional põe 

em risco  que a função de Indicação seja subscrita pela seleção evolucionária. Se tivermos 

motivos igualmente plausíveis para a atribuição de duas ou mais funções de Indicação a uma 

representação, segue-se que teremos motivos igualmente plausíveis para a atribuição de dois 

ou mais conteúdos distintos a esta representação, o que provoca a indeterminação do conteúdo 

                                                 
152 Cf. DRETSKE, 1986, p. 163. Dretske confirma esta impressão de não querer se comprometer com uma 

concepção particular de função biológica – etiológica ou sistêmica – em um escrito posterior (cf. 

DRETSKE, 1990, p. 209) 

153 Cf. DRETSKE, 1986, p. 163-4; 170-1. Seguimos Karen Neander nesta interpretação (cf. NEANDER, 1996, 

p. 260). Posteriormente, em “Naturalizing the Mind”, Dretske assumiria a concepção etiológica de função 

(cf. DRETSKE, 1995, p. 7, n. 4).  
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representacional. Em “Misrepresentation”, Dretske trata do problema da indeterminação 

funcional em geral, mas foca especificamente no problema do conteúdo distante. 

 Como visto na seção anterior, o problema do conteúdo distante surge porque dado que 

o organismo O necessita adaptativamente de Fs e que O é dotado de um mecanismo capaz de 

detectar instâncias de F não se segue que este mecanismo tem a função de detectar a presença 

de Fs. Afinal, tal benefício adaptativo pode também ser alcançado caso F e G sejam 

propriedades localmente coextensivas para O e o mecanismo tenha a função de detectar 

instâncias da propriedade próxima G e não a função de detectar instâncias da propriedade 

distante F. Aplicando isto ao caso da função de Indicação, temos que o benefício adaptativo 

de direcionar o organismo à presença de Fs pode ser alcançado tanto com o mecanismo tendo 

a função de Indicar instâncias da propriedade distante F como com o mecanismo tendo a 

função de Indicar  instâncias da propriedade próxima G desde que F e G sejam propriedades 

localmente coextensivas. Para solucionar o problema do conteúdo distante, Dretske deve 

explicar como o mecanismo pode ter a função de Indicar instâncias da propriedade distante F 

sem ter a função de Indicar instâncias da propriedade próxima G. 

 À luz da função de Indicação, reconsidere o exemplo da bactéria anaeróbica. Talvez o 

que seja mais intuitivo seja sustentar que o ímã interno da bactéria tem a função de Indicar 

ambientes livres de oxigênio e não a função de Indicar o campo magnético prevalecente, uma 

vez que o que é adaptativo para a bactéria é se dirigir ao ambiente livre de oxigênio, não ao 

campo magnético prevalecente. Mas uma vez que o ambiente do campo magnético 

prevalecente e o ambiente anaeróbico são localmente coextensivos, será igualmente 

adaptativo para o ímã Indicar instâncias da propriedade distante de condições anaeróbicas 

como Indicar instâncias da propriedade próxima de campo magnético prevalecente.  

 O que Dretske necessita é de uma maneira de determinar em que consiste a função do 

mecanismo, um critério robusto capaz de determinar a função de Indicação de um mecanismo 

sensorial que não favoreça arbitrariamente uma atribuição funcional em detrimento da outra. 

Dretske argumenta, entretanto, que tal critério é indisponível no caso de organismos tão 

simples como a bactéria anaeróbica
154

. Ele argumenta que é forçado descrever a função do 

ímã como a de Indicar condições anaeróbicas porque disto se segue que o mecanismo não 

estaria executando sua função quando sob condições anormais (e.g., quando há uma barra 

magnética próxima à bactéria), afinal de contas o ímã é um mecanismo sensível a estímulos 

magnéticos, não a estímulos químicos. Por outro lado, ao descrever a função do ímã como a 

                                                 
154 Cf. DRETSKE, 1986, p. 167-8. 
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de Indicar o campo magnético prevalecente, nós não teríamos mais um exemplo de um 

organismo com capacidade de falsa representação. Ao colocarmos uma barra magnética 

próxima a superfície do mar, a bactéria não estaria tendo uma representação falsa quando, sob 

influência de seu ímã, se dirige à superfície marítima rica em oxigênio. O alinhamento do ímã 

interno Indicaria então o que seria a sua função de Indicar, a saber, a direção do campo 

magnético prevalecente. O erro não estaria mais no ímã, mas nas condições anormais do 

ambiente provocadas pela barra magnética. Ao descrever a função do ímã como a de Indicar o 

campo magnético prevalecente, torna-se impossível enganar a bactéria, torna-se impossível 

que ela tenha uma falsa representação, pois o conteúdo da representação seria apenas campo 

magnético prevalecente e como o alinhamento do ímã é um signo natural do campo 

magnético prevalecente, a representação seria sempre verdadeira. A conclusão que Dretske 

tira deste dilema é que a função de Indicação do ímã interno é mesmo indeterminada. 

 Entretanto, Dretske sustenta ser possível determinar a função de um mecanismo 

sensorial no caso de organismos com capacidades representacionais mais complexas que a da 

bactéria. A capacidade de falsa representação requer uma certa complexidade na capacidade 

de processamento de informação do organismo, é necessário ultrapassar um certo limiar de 

complexidade. Dretske sustenta que a fim de ultrapassá-lo, o organismo deve satisfazer duas 

condições: (1) multiplicidade de acesso informacional e (2) aprendizado associativo. Apenas 

satisfazendo essas duas condições é que o organismo torna-se dotado da capacidade de falsa 

representação e, consequentemente, da capacidade de ter representações genuínas. 

Iniciaremos pela primeira destas duas condições. 

 Suponha que um organismo tenha duas maneiras de detectar a presença de uma 

substância tóxica F. Isto pode ocorrer tanto porque o organismo é dotado de dois mecanismo 

sensoriais, cada um à sua maneira sensível a F (ou a signos naturais de F), ou porque um 

único mecanismo sensorial explora diferentes signos naturais de F
155

. Temos então dois 

estados internos I1 e I2, cada um produzido por distintas cadeias causais e ambos constituem 

signos naturais da presença de F. Por fim, suponha que tendo uma necessidade de fugir da 

substância tóxica F, estes estados internos se conectam a um terceiro estado R que causa um 

padrão de comportamento de fuga. R é evidentemente um signo natural de F. Seja também ƒ1 

e ƒ2 propriedades típicas de F e s1 e s2 estímulos próximos.  

                                                 
155 Um exemplo do primeiro tipo seria um organismo capaz de detectar um leão tanto pelo rugido como pela 

juba, enquanto um exemplo do segundo tipo seria um organismo capaz de detectar o carvalho tanto pelo 

padrão de sua folha como pelo padrão e textura de seu córtex. 
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Se agora colocarmos próximo ao organismo um pseudo-F (algo análogo à barra magnética no 

caso da bactéria) que exiba algumas das propriedades do F genuíno (e.g, ƒ1), nós causamos 

uma cadeia de eventos (s1, I1, R e comportamento de fuga) que normalmente ocorre na 

presença de Fs e é apropriado apenas na presença de Fs. Neste caso, entretanto, não podemos 

sustentar que R represente alguma propriedade próxima (e.g., s1 ou ƒ1). Diferentemente do 

que ocorre no caso da bactéria, R representa apenas a propriedade distante F. Ainda que s1 via 

I1 cause a ocorrência de R, R não é um signo natural de s1 (ou ƒ1) e portanto não pode 

representar s1 (ou ƒ1). Dretske faz uma analogia deste caso com uma lâmpada conectada a 

dois interruptores via dois fios paralelos e que apenas um desses interruptores causa o 

ligamento da lâmpada. A lâmpada estar acesa não é um signo natural que o primeiro 

interruptor foi acionado ainda que efetivamente tenha sido este o interruptor que foi acionado 

porque não há uma correlação regular entre a lâmpada estar acesa e o primeiro interruptor ter 

sido acionado (50% das vezes o interruptor número 2 é que foi acionado). Dretske recorre à 

condição da multiplicidade de acesso informacional a fim de excluir a possibilidade de R 

representar alguma propriedade mais próxima que F, garantindo assim que R representa 

apenas a propriedade distante F. Esta condição implica que R pode Indicar F sem Indicar 

nenhuma das propriedades próximas, R não pode representar ƒ1, ƒ2, s1 ou s2 porque R não é 

um signo natural de nenhum destes. Mesmo na situação ideal em que R executa sua função de 

Indicação é possível que R não Indique ƒ1, ƒ2, s1 ou s2, mas na situação ideal R sempre indica 

F. Note que o problema do conteúdo distante no que concerne ao exemplo da bactéria é 

encontrar uma maneira da orientação do ímãs representar que o ambiente livre de oxigênio 

está numa direção sem arbitrariamente excluir a possibilidade desta orientação representar que 

o campo magnético prevalecente está nesta direção. Não é possível determinar a função de 

Indicação da representação da bactéria porque ela possui apenas uma rota de acesso 

informacional ao que está representando. Mas o organismo acima possui mais de uma rota 

para detectar F, de maneira que neste caso é possível demonstrar que R representa apenas a 
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propriedade distante F porque R é um signo natural de F quando R executa sua função de 

Indicação, ao passo que R não é um signo natural de nenhuma das propriedades próximas 

quando executa sua função de Indicação. 

 Teria finalmente Dretske demonstrado que a função de R é Indicar F? Infelizmente 

não. A lâmpada acesa não é um signo natural que um interruptor em particular foi acionado, 

mas ela certamente é um signo natural que um dos dois interruptores foi acionado, ou seja, a 

lâmpada acesa é um signo natural que o primeiro ou o segundo interruptor foi acionado. 

Analogamente, pode-se objetar que a função de R não é Indicar F, mas Indicar ƒ1 ou ƒ2 ou 

Indicar s1 ou s2. O conteúdo representacional de R seria o conteúdo disjuntivo de propriedades 

próximas ƒ1 ou ƒ2 (ou s1 ou s2), não o conteúdo F. Note que não importa a quantidade de rotas 

de acesso informacional que este sistema sensorial dispõe, haverá sempre a possibilidade de 

descrever a função de R como sendo a de Indicar a propriedade formada pela disjunção das 

propriedades próximas (e.g., Indicar ƒ1 ou ƒ2 ou ƒ3...). A fim de refutar esta objeção, Dretske 

impõe a condição do aprendizado associativo. 

 Suponha que este organismo seja capaz de alguma forma de aprendizado associativo. 

Ou seja, suponha que através de uma exposição repetitiva a um estímulo condicionante na 

presença de F uma mudança ocorre em seu sistema sensorial: agora é possível que R seja 

causada apenas pela ocorrência deste estímulo condicionante. Dretske sustenta não haver 

limite para a quantidade de estímulos que via condicionamento podem ter o efeito de causar a 

ocorrência de R e assim causar o comportamento de fuga. Qualquer estímulo pode se tornar 

um estímulo condicionante. 

 O que temos agora é um organismo suficientemente complexo que é capaz não apenas 

de transformar uma variedade de entradas sensoriais (s1, s2 , s3...) em um estado R que provoca 

o comportamento de fuga (condição da multiplicidade de acesso informacional), mas que via 

condicionamento é também capaz de modificar esta variedade de entradas sensoriais 

(condição do aprendizado associativo). Se nos restringirmos a entradas sensoriais (s1, s2 , s3...), 

temos que R constitui um signo natural no instante temporal t1 (e.g., s1 ou s2), R constitui 

outro signo natural em t2 (e.g., s1 ou s2 ou, via aprendizado, s3), R constitui um terceiro signo 

natural em t3 (e.g., s1 ou s2 ou s3 ou s4) e assim por diante. 

 A capacidade de aprendizado associativo implica que exatamente do que R será um 

signo natural depende da história individual de aprendizado do organismo, a determinação do 

que R é um signo natural é relativa a quais estímulos condicionantes este organismo em 

particular aprendeu. R não é um signo natural temporalmente invariante da disjunção das 

entradas sensoriais s1 ou s2 ou s3... e também não é um signo natural temporalmente invariante 
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de ƒ1 ou ƒ2 ou ƒ3... Em suma, R não é um signo natural temporalmente invariante da disjunção 

das propriedades próximas. Contudo, R é um signo natural temporalmente invariante de F. 

Não importa quantos novos estímulos condicionados sejam aprendidos, R continuará a ser um 

signo natural de F. Isto ocorre porque por hipótese qualquer novo estímulo ao qual organismo 

é condicionado constitui um signo natural de F.  

 A partir disto Dretske conclui que R tem a função de Indicar F. O aprendizado 

associativo é um processo no qual os estímulos próximos que Indicam a presença de F são por 

sua vez Indicados por R.  A única função de Indicação temporalmente invariante que R possui 

ao longo do processo de aprendizado é a de Indicar F, o que implica que o conteúdo 

representacional de R é F. O conteúdo representacional de R não é a propriedade disjuntiva de 

estímulos próximos s1 ou ou s2 ou s3 … ou sx  ainda que em algum estágio de desenvolvimento 

do organismo R irá constituir signo natural para algum valor x. Quando um dos estímulos 

aprendidos ocorre em uma circunstância na qual tal estímulo não é um signo natural de F, ou 

seja, numa situação não ideal em que sx não foi causado por um F, ainda assim R representa F 

já que a função de R é Indicar F. Esta é a função de Indicação de R independentemente de R 

ter ou não sucesso em executá-la, estando portanto a possibilidade de falsidade preservada. 

Assim, um organismo provido de múltiplos acessos informacionais a um objeto e com 

recursos para expandir suas rotas de acesso informacional a tal objeto tem capacidade de 

representá-lo falsamente e portanto capacidade de ter uma representação genuína deste objeto. 

 A teleosemântica informacional é de fato uma teoria semântica mais promissora que a  

primeira versão da semântica informacional. Ao recorrer à noção de função de Indicação, ela 

tem boas perspectivas de superar alguns problemas que assolam a primeira versão da 

semântica informacional como o problema da distinção entre situações de aprendizado e 

situações de não aprendizado, bem como o problema da especificação naturalista da situação 

ideal. O objetivo da próxima seção é avaliar a resposta de Dretske ao problema do conteúdo 

distante. Concluiremos que não obstante sua engenhosidade, esta resposta falha em solucionar 

este problema, do que se segue que a teleosemântica informacional também sucumbe ao 

problema da falsa representação. 

 

3.5.3 Crítica à teleosemântica informacional 

 O primeiro problema com a resposta de Dretske ao problema do conteúdo distante é 

que dela se segue que a capacidade de falsa representação é impossível sem aprendizado 

associativo. Antes do aprendizado, o organismo é simplesmente desprovido da capacidade de 

ter falsas representações e portanto desprovido da capacidade de ter representações genuínas. 
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Disto se segue que é impossível que o organismo tenha representações inatas, apenas signos 

naturais seriam inatos. Ora, isto também implica que a seleção evolucionária  por si só não é 

suficiente para determinar o conteúdo representacional, alguma forma de seleção ontogênica 

como a de aprendizado associativo é necessária para determinar o conteúdo. Note que isto é 

um consequência direta da condição do aprendizado associativo que Dretske impõe ao 

organismo a fim de determinar a função de Indicação de sua representação e assim responder 

o problema do conteúdo distante. Em virtude desta condição, a capacidade de falsa 

representação só é possível se o sistema tem a capacidade de adquirir novas rotas de acesso 

informacional ao estado de coisas representado. Assim, seria impossível haver representação 

na ausência de aprendizado. Contudo, isto é uma consequência realmente difícil de aceitar 

porque a fim de que um organismo tenha a capacidade de aprender é necessário que ele já 

tenha alguma representação antes do início do período de aprendizado, de outra maneira como 

ele poderia vir a aprender novas associações?
156

 

 O segundo problema com a teleosemântica informacional é que o argumento de 

Dretske que R tem a função de Indicar F porque a única função de Indicação temporalmente 

invariante que R possui é Indicar F depende fundamentalmente da convergência dos distintos 

estados internos I1, I2, I3, ..., In ao estado mental comum R. Mas por que estados internos 

distintos I1, I2, I3, ..., In convergem a um estado comum R que por sua vez provoca o 

comportamento de fuga?
157

 No exemplo de Dretske, F é a propriedade de ser venenoso e o 

conteúdo representacional de R é F, por isto uma ocorrência de R causa no organismo um 

padrão de comportamento de fuga. Suponha então que F seja um líquido venenoso e que as 

duas rotas de acessos informacionais do organismo a Fs seja pela visão (s1) e pelo paladar 

(s2). O organismo detecta Fs portanto vendo ou saboreando o líquido venenoso. Contudo, 

mesmo concedendo que s1  e s2 irão resultar nos distintos estados I1 e I2, dificilmente eles irão 

resultar no mesmo comportamento de saída. Ora, ao ver o líquido venenoso e ter a ocorrência 

de R, o organismo pode ter mais de um comportamento de saída: fuga, observar  o líquido por 

mera curiosidade, permanecer parado diante dele, etc. Já ao saborear o líquido venenoso e ter 

a ocorrência de R, o organismo pode ter outros comportamentos de saída: cuspir o líquido, 

tomar água, induzir o próprio vômito, etc. Isto mostra que não há um único comportamento de 

saída tal como Dretske parece pressupor.  

                                                 
156 Em “Explaining Behavior”, um escrito posterior a “Misrepresentation”, Dretske viria a repudiar esta 

consequência e aceitar que há representações genuínas inatas que são prévias à situação de aprendizado e 

cujos conteúdos são determinados tão somente a partir da seleção evolucionária, não recorrendo a qualquer 

forma de seleção ontogênica, cf. DRETSKE, 1998.  

157 Cf. STURDEE, 1997, p. 92-3. 
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 Mas talvez Dretske responda que  um padrão de comportamento não consiste em 

apenas um comportamento de saída, mas em uma série de comportamentos de saída possíveis, 

entre os quais se encontram os de fugir, cuspir, tomar água, induzir o vômito, etc. O problema 

que se coloca então é o seguinte: o que garante que há uma convergência dos estados I1 e I2 na 

representação R para só depois haver o comportamento de saída? O que impede I1 e I2 de 

resultarem diretamente no padrão do comportamento de saída sem convergirem em R? Dito 

de outra forma, por que deve haver um estado mental intermediário – a representação R – 

entre os estados e o comportamento de saída a fim de que o organismo incorra neste padrão 

do comportamento de saída? Dretske não justifica sua suposição que deve haver um estado 

mental intermediário R capaz de mediar I1 e I2 e o padrão de comportamento a fim de que o 

organismo efetivamente tenha um padrão de comportamento de saída. Ele não explica porque 

diferentes estados internos que têm origem em diferentes modalidades de percepção (visão e 

paladar) podem resultar numa única representação
158

. 

 Por fim, há um terceiro problema: Dretske em nenhum momento demonstra que é 

ilimitada a quantidade de tipos de estímulos condicionantes aos quais o organismo pode ser 

condicionado a associar a R. Ele simplesmente assume que este é o caso e não se preocupa em 

justificar. Este é um problema menos grave que os anteriores, mas ainda assim ele merece ser 

citado.  

 Os três problemas acima põem em risco a viabilidade da resposta de Dretske ao 

problema do conteúdo distante. Entretanto, talvez por si só eles não possam demonstrar a 

insustentabilidade desta resposta. O que necessitamos é de uma objeção mais forte. No que se 

segue, desenvolveremos uma objeção formulada por Barry Loewer
159

 que julgarmos ter esta 

força ao atacar a viabilidade naturalista desta resposta. Unindo esta objeção aos problemas 

acima, julgamos estar justificada a conclusão que a resposta de Dretske ao problema do 

conteúdo distante não se sustenta.  

 Para determinar qual a função de Indicação de R não é suficiente considerar apenas as 

ocorrências de R que efetivamente ocorreram na vida do organismo, devemos considerar 

também as ocorrências contrafactuais de R, ou seja aquelas ocorrências que poderiam ter 

ocorrido mas não ocorreram. A razão para tanto é que as ocorrências atuais de R estão 

associadas a um conjunto finito de estímulos, já que é impossível que em sua vida o 

organismo tenha aprendido a associar um número de infinito de estímulos a R. Se 

                                                 
158 Esta objeção a resposta de Dretske ao problema do conteúdo distante foi formulada por David Sturdee (cf. 

STURDEE, 1997, p. 93). 

159 Cf. LOEWER, 1987, p. 306-7. 
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determinarmos a função de Indicação de R a partir de um conjunto finito de estímulos 

associados a R, a objeção da disjunção retorna com toda força: a função de R não é Indicar F, 

mas Indicar a propriedade disjuntiva formada pelos estímulos que o organismo aprendeu a 

associar a R ao longo de sua vida. O condicionamento termina com a morte do organismo e a 

partir deste ponto nenhuma nova rota de acesso informacional pode ser aprendida, de modo 

que basta identificar retrospectivamente a disjunção fechada de estímulos próximos que 

atualmente foram associados pelo organismo a F ao longo de toda sua vida para objetar que a 

função de R não é Indicar F, mas Indicar esta disjunção fechada. Ilustremos isto com um 

exemplo. 

 Suponha que  o organismo tenha ao longo de toda sua vida associado os seguintes 

estímulos próximos a F: s1, s2, s3 e s4. A partir disto, basta objetar a Dretske que a função de 

Indicação de R não é Indicar F, mas Indicar s1 ou s2 ou s3 ou s4. A função de Indicação de R 

seria Indicar a proposição disjuntiva que algum dos estímulos s1-s4  ocorreu. Não adianta 

Dretske replicar que F é a única propriedade temporalmente invariante que sob condições 

ideais R continuou a Indicar ao longo do processo de aprendizagem, afinal a propriedade s1 ou 

s2 ou s3 ou s4 também continuou a ser Indicada por R ao longo do processo de aprendizagem 

do organismo posto que s1, s2, s3 e s4 foram os únicas estímulos que ele associou a F em toda 

sua vida. Se R Indica F, segue-se R também Indica s1 ou s2 ou s3 ou s4. O problema do 

conteúdo distante permaneceria assim intocado. 

 Diante disto, a única saída para Dretske é sustentar que para determinar a função de 

Indicação de R deve-se considerar todos os estímulos possíveis aos quais o organismo poderia 

vir a associar a R em sua vida . Seu conteúdo representacional pode ser determinado da 

seguinte forma: 

 

(CR) O conteúdo representacional de R é F se e somente se, sob condições ideais, R Indica F 

em todas as ocorrências possíveis (OP) de R e o organismo necessita de informação acerca de 

Fs. 

 

A partir de (CR) não podemos objetar que a função de R é Indicar que uma certa disjunção 

fechada de estímulos próximos ocorreu porque sob condições ideais há ocorrências possíveis 

de R nas quais R não foi causada por nenhum destes estímulos próximos. Mas posto que a 

teleosemântica informacional se propõe a ser uma semântica naturalista, cabe a Dretske fazer 

uma especificação naturalista de quais ocorrências possíveis de R foram caudas por Fs, ou 

seja, fazer uma especificação não-semântica e não-intencional de quais ocorrências possíveis 
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de R foram causadas por Fs. Contudo, não temos  perspectiva de como tal especificação pode 

ser feita. Vejamos porque. 

 Seja (OP) o conjunto de todas as ocorrências possíveis de R em condições ideais, ou 

seja, todas as ocorrências possíveis de R que foram causadas por Fs. Sabemos que é 

certamente possível que em situações não ideais um não-F cause um estímulo próximo que 

por sua vez cause a ocorrência de R. Seja (OD) o conjunto de todas as ocorrências possíveis 

de R que foram causadas por um não-F. Se alguma ocorrência possível de R que foi causada 

por um não-F estiver incluída em (OP), segue-se que (CR) não atribuirá a R o conteúdo F, 

afinal F não mais seria Indicado por R em todas as ocorrências possíveis de R. O problema 

que se coloca então é o seguinte: como distinguir  de maneira naturalista as ocorrências 

possíveis de R que têm F como conteúdo daquelas ocorrências possíveis de R que não têm F 

como conteúdo? Ou seja, como traçar a distinção entre as ocorrências possíveis de R que 

representam Fs daquelas ocorrências possíveis de R que não representam Fs sem recorrer a 

qualquer noção semântica ou intencional? Note que não é possível especificar aquelas 

ocorrências possíveis de R em (OP) como aquelas ocorrências possíveis de R que representam 

Fs, nem mesmo especificar aquelas ocorrências possíveis de R em (OP) como aquelas 

ocorrências possíveis que foram causadas por Fs uma vez que em ambos os casos estamos 

pressupondo o que R representa. 

 Suponha que o organismo em toda sua vida tenha associado os estímulos s1, s2 e s3 a R. 

Alguém poderia objetar então que a função de R não é Indicar F, mas Indicar s1 ou s2 ou s3. A 

réplica de Dretske seria que o organismo poderia ser condicionado a associar sa a F de modo 

que R não mais teria a função de Indicar s1 ou s2 ou s3 já que esta função não mais seria 

temporalmente invariante. Entretanto, sabemos que há um estímulo sb que foi causado por um 

não-F mas que ainda assim pode causar uma ocorrência de R. Como Dretske pode garantir 

que sa não é sb? Como distinguir de maneira naturalista sa de sb ? 

 O desafio a teleosemântica informacional consiste então em como fazer uma 

especificação naturalista das ocorrências possíveis de R em (OP). Dretske, infelizmente, não 

oferece nenhum indício de como isto poderia ser feito e nem temos perspectiva de como fazer 

feito. Deste modo, a teleosemântica informacional nos deixa com o seguinte dilema: por um 

lado, ao determinar o conteúdo representacional de R recorrendo às possíveis ocorrências de R 

via (CR) ela paga o alto preço de não mais ser uma semântica naturalista; por outro lado, caso 

recorra tão somente às ocorrências atuais de R ao longo da vida no organismo ela não será 

capaz de determinar o conteúdo representacional na medida em que sucumbirá ao problema 

do conteúdo distante. De um modo ou de outro a teleosemântica informacional falha em 
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oferecer uma solução para o problema do conteúdo distante e portanto falha em solucionar o 

problema da falsa representação
160

.  

 No próximo e último capítulo avaliaremos uma teleosemântica que se distingue 

fundamentalmente da teleosemântica informacional de Dretske por determinar o conteúdo 

representacional a partir da noção de função evolucionária e por não não ser uma teoria causal 

do conteúdo: a teleosemântica evolucionária de Millikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Em escritos posteriores, Dretske reformularia a teleosemântica informacional tal como apresentada em 

“Misrepresentation”, mudando diversas posições (cf. DRETSKE, 1988, 1995). 
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Capítulo 4. O Requisito Extensional (II): A Teleosemântica Evolucionária de Millikan 

 

 A teoria de Ruth Garreth Millikan é certamente a versão mais conhecida da 

teleosemântica e reconhecidamente sua maior representante. De fato, uma avaliação das 

teorias teleológicas do conteúdo que desconsidere a teoria de Millikan será fatalmente uma 

avaliação incompleta na medida em que deixará de lado aquela que talvez seja sua proposta  

mais apurada e desenvolvida. A teoria é extensa e complexa, tendo sido refinada ao longo de 

décadas pela autora desde a publicação de “Language, Thought, and other Biological 

Categories” (MILLIKAN, 1984). No que se segue procuraremos fazer uma exposição mais 

fidedigna possível à teleosemântica de Millikan e focar nos seus aspectos mais relevantes para 

a compreensão de sua resposta ao problema da indeterminação funcional
161

. Iniciaremos com 

a teoria das funções próprias, o ponto de partida desta teleosemântica. 

 

4.1 A teorias das funções próprias 

  A teoria das funções próprias (proper functions) recorre à história do mecanismo para 

determinar sua função. Sua definição básica é a seguinte
162

: para um item A ter F como uma 

“função própria”, é necessário que uma destas condições seja satisfeita: (1) A originou-se 

como a reprodução de algum(ns) item(ns) prévio(s) que, em parte devido a posse das 

propriedades reproduzidas, efetivamente executou F no passado e A existe existe porque (um 

porque histórico-causal) houve esta(s) execução(ões); (2) A originou-se como o produto de 

algum dispositivo prévio que, dada certas circunstâncias, executou F como sua função própria 

e que sob estas circunstâncias normalmente causa a execução de F por meio da produção de 

um item como A. Millikan denomina as funções do tipo (1) acima “funções próprias diretas”, 

e as do tipo (2), “funções próprias derivadas”, já que estas últimas são funções derivadas das 

funções dos dispositivos que as produziram. Vejamos primeiro em que consiste funções 

próprias diretas, já que este é o tipo mais fundamental de função própria, para em seguida 

tratarmos de funções próprias derivadas. 

  Antes de destrincharmos esta definição, um breve comentário sobre o status da noção 

de função própria é necessário. Millikan não se propõe a através desta definição capturar a 

maneira como falamos da função de um item em nosso uso corrente ou de fazer uma análise 

                                                 
161 Além de “Language, Thought and Other Biological Categories”, também tomamos outros textos de Millikan 

como base desta exposição, especialmente “Biosemantics”, “Truth Rules, Hoverflies, and the Kripke-

Wittgenstein Paradox”, “Speaking up for Darwin” e “Varieties of Meaning”(cf. MILLIKAN, 1989b, 1990, 

1991, 2004). 

162 Cf. MILLIKAN, 1989a, p. 13. 
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conceitual que especifique as condições necessárias e suficientes para a atribuição de uma 

função a um item. Também não se trata de uma definição do que a biologia compreende por 

função biológica. Millikan encara esta definição de função própria como uma definição 

teórica
163

 compreendida da seguinte maneira.  

  Uma definição teórica é aquele tipo de definição comumente encontrada na ciência 

natural, ocorrendo em casos como a definição de água como H2O. O objetivo de Millikan é 

que esta seja uma definição da função de um determinado item no sentido de descrever o 

fenômeno que está por trás de vários tipos de casos nos quais atribuímos função às coisas, 

fenômeno este que geralmente dá conta dos vários tipos de analogia em que as aplicações de 

“função” se assenta. Ela sustenta que ter uma função em um número surpreendente de casos 

de fato corresponde a ter uma função própria, entre os quais se encontra o caso de itens como 

organismos, sistemas biológicos, comportamentos propositivos, artefatos, expressões 

linguísticas etc. Todos estes itens têm funções próprias que correspondem à função que 

ordinariamente nós atribuímos a eles e que é em virtude de ter funções próprias que a esses 

itens se aplicam o que nós ordinariamente chamamos de função. Mas disto não se segue que 

não há casos logicamente possíveis em que ordinariamente diríamos que um item tem função 

mas que de acordo com a definição acima ele não teria função própria, nem que não há casos 

logicamente possíveis em que um item tem função própria mas que ordinariamente não 

diríamos que ele tem função
164

. Assim compreendia, a noção de função própria cumpre um 

papel de reunir sob uma mesma categoria vários casos de itens providos de função, podendo 

ser usada na construção de teorias explanatórias acerca destes itens. Sua plausibilidade, 

portanto, deve ser avaliada de acordo com seu poder explanatório - é nesses termos que 

Millikan a defende
165

 e é nestes termos em que a avaliaremos.  

  A função própria de um item é determinada por sua história selecional, em 

contraposição a uma definição que recorra as disposições ou propriedades atuais do item para 

determinar sua função. Ela também não deve ser encarada como uma espécie de função 

evolucionária, pois como veremos a seleção evolucionária não é sua única fonte – a noção 

função própria também abrange funções de itens como comportamentos, costumes e artefatos. 

Mas para compreender como a definição dada acima determina a função própria de um item, 

necessita-se caracterizar as noções de reprodução e condições Normais, bem como analisar 

                                                 
163 Cf. MILLIKAN, 1989a, p. 17. 

164 Millikan defende que a técnica de testar uma definição recorrendo a situações contrafactuais ou 

contraexemplos ficcionais não é aplicável a casos de definições teóricas. Por exemplo, certamente há 

mundos logicamente possíveis em que um dado item tem função mas não função própria ou vice-versa.  

165 Cf. MILLIKAN, 1989a, p. 14; Em LTOBC, Millikan segue a mesma linha ao caracterizar “função própria” 

como um termo técnico (Cf. MILLIKAN, 1984, p. 18). 
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em que consiste este “porque histórico-causal” que explica a existência de A devido a(s) 

execução(ões) de F por parte dos ancestrais de A. Iniciaremos pela noção de reprodução.  

  Millikan formula sua definição de reprodução a fim de explicar porque em certos 

casos dois itens devem ser semelhantes em certo(s) aspecto(s). Por exemplo, caso este aspecto 

seja a cor, se o item reprodutor tem uma dada cor então o item reproduzido deve ter esta 

mesma cor. Sua definição de reprodução
166 

é a seguinte: um item A é uma reprodução de um 

item B se e somente se as três condições abaixo são satisfeitas:  

  (1) A tem certas propriedades determinadas p¹, p², p³, etc., em comum com B; 

Uma propriedade é determinada relativa a alguma propriedade determinável sob a qual cai 

tanto ela como as propriedades contrárias a ela. Assim, vermelho (bem como seus contrários 

verde, amarelo...) é uma propriedade determinada relativa a ter cor; azul-marinho (bem como 

seus contrários azul-turquesa, azul-bebê...) é uma propriedade determinada relativa a azul ou a 

ter cor. 

  (2) O fato de A e B terem as propriedades p¹, p², p³, etc. em comum é explicado por 

uma(s)  lei(s) natural(is) em vigor in situ;  

Por uma lei em vigor in situ entende-se uma lei que pode ser derivada de leis naturais 

universais ao fazer referência às condições circundantes, neste caso as condições circundantes 

da reprodução de A; 

  (3) Para cada propriedade p¹, p², p³ etc., as leis in situ que explicam porque A é 

semelhante a  B a respeito de p são leis que correlacionam uma série especificável de 

determinados a um  determinável sob o qual cai p, de modo que qualquer que seja o 

determinado que caracterize  B deve também caracterizar A, sendo a direção da causalidade 

de B para A. 

A lei in situ implica que caso B fosse diferente a respeito de seu caráter determinado p no 

interior de uma série especificável de variação, teríamos que A seria correspondentemente 

diferente. Claro está que A pode ter mais de uma causa, mas para A ser uma reprodução de B é 

necessário apenas que haja alguma maneira de descrever a história causal de A, com algumas 

condições constantes, tal que seja explicado porque A deve ser semelhante a B, qualquer que 

seja o caráter de A, dentro de uma certa série de variação de propriedade. São diversos os 

exemplos de reprodução na natureza e no cotidiano
167

: sons reproduzidos por uma gravação, 

cópias de documentos, pegadas e sombras são reproduções, assim como genes, alguns 

artefatos e comportamentos resultantes de imitação. 

                                                 
166 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 19-20. 

167 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 21. 
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 As propriedades p¹, p², p³... por referência a qual A é uma reprodução de B são 

denominadas “propriedades reprodutivamente estabelecidas” de A, sendo B o “modelo” de A. 

Um item com função própria tem esta função como um membro de um tipo especial de 

família que Millikan denomina “família reprodutivamente estabelecida” (FRE, doravante). 

Itens similares uns aos outros formam uma FRE, no caso mais simples, quando houve 

reprodução. Millikan distingue dois tipos de FRE, a de primeira ordem e a de ordem superior, 

mas apenas membros de FREs de primeira ordem é que são reproduções uns dos outros. Eis 

sua definição
168

:  

 Qualquer conjunto de entidades tendo as mesmas ou similares propriedades

 reprodutivamente estabelecidas derivadas por reprodução repetitiva da mesma

 propriedade do mesmo(s) modelo(s) formam uma FRE de primeira ordem. 

Note que de acordo com esta definição os membros de uma FRE de primeira ordem não 

necessitam ter sido produzidos de uma mesma maneira. Por exemplo, ocorrências da palavra 

“cão” que foram reproduzidos por fotocopiadoras ou pelas mãos de alguém são todos 

membros da mesma FRE de primeira ordem. Para que certos itens sejam membros de uma 

mesma FRE de primeira ordem é necessário que eles tenham reproduzidos uns aos outros 

diretamente. Esta condição é satisfeita nestes casos, assim como nas ocorrências de genes 

específicos. A partir desta definição de FRE de primeira ordem, conjuntamente com a noção 

de explicação Normal, pode-se definir em que consiste uma FRE de ordem superior. Vejamos 

primeiro o que são explicações Normais. 

 Uma explicação Normal consiste em uma explicação de como uma FRE tem 

historicamente executado uma determinada função própria
169

. Se esta FRE tem F como 

função própria, uma explicação Normal para a execução de F consiste em uma explicação 

preponderante daqueles casos nos quais F foi historicamente executada. As condições que 

devem ser citadas na explicação Normal da execução de F são as condições Normais para a 

execução da função, a saber, aquelas condições explanatórias preponderantes sob as quais F 

foi historicamente executada. Considere o caso do coração, cuja função própria é bombear 

sangue. A explicação Normal para como o coração historicamente bombeou sangue deve 

contar como o coração é produzido, como ele funciona internamente e mencionar condições 

como a da regularidade de impulsos elétricos enviados ao coração, o recebimento de oxigênio, 

a existência de vasos sanguíneos, etc. Entretanto, não há uma única explicação Normal para 

como um item exerce sua função porque há explicações Normais mais e menos aproximadas, 

                                                 
168 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 23. 

169 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 33-4. 
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sendo esta a explicação mais aproximada de como o coração bombeia sangue
170

. A explicação 

mais aproximada não pode se referir a fonte dos impulsos elétricos ou do oxigênio enviados 

ao coração, o que é permitido a explicações menos aproximadas. Condições Normais são 

precisamente aquelas condições que devem ser mencionadas na explicação Normal mais 

aproximada de como um item exerce sua função. No casos de evolução natural, as condições 

Normais são aquelas em que o mecanismo que executa a função está biologicamente 

adaptado. 

  É fundamental notar que condição Normal não é uma noção estatística, não sendo as 

condições mais comuns ou habituais sob as quais os membros de uma FRE tem existido 

(justamente para evitar esta confusão, Millikan as denomina “Normais” com “N” maiúsculo), 

afinal as duas noções não são equivalentes: as condições historicamente mais comuns em que 

os membros de uma FRE têm existido podem não coincidir com as condições sob as quais 

eles têm historicamente executado suas funções próprias. Para ilustrar isto, considere 

novamente o caso dos espermatozoides. Raros são aqueles que historicamente têm conseguido 

realizar suas funções próprias (exceção feita a funções próprias mais imediatas como a de 

nadar), uma vez que raros são os espermatozoides que executam funções próprias menos 

imediatas como a de fecundar um óvulo.  

 Uma FRE será de ordem superior caso corresponda a um destes dois casos
171

: 

 (1) Qualquer conjunto de itens produzidos por membros da mesma FRE quando é uma 

 função própria da FRE produzir estes itens e eles são todos produzidos de acordo com

 explicações Normais. 

 (2) Qualquer conjunto de itens produzidos pelo mesmo dispositivo sendo uma das 

funções  próprias deste mecanismo fazer com que itens posteriores sejam combinados 

com itens anteriores e estes itens são semelhantes de acordo com uma explicação Normal 

para a  execução desta função. 

Corações não são membros de uma FRE de primeira ordem porque um coração não pode ser 

reproduzido diretamente de outro coração. Mas embora o coração de uma criança saudável 

não seja uma reprodução dos corações de seus pais, ele foi produzido sob condições Normais 

de acordo com as funções próprias dos genes da criança que por sua vez foram diretamente 

reproduzidos dos genes de seus pais. Assim, o coração da criança e os corações de seus pais 

são membros da mesma FRE de ordem superior de caso (1). Já comportamentos aprendidos 

                                                 
170 Millikan menciona também a possibilidade de explicações Normais alternativas (Cf. MILLIKAN, 1984, p. 

33). 

171 Millikan propõe um terceiro caso que consistiria em uma mistura destes dois, mas dele não trataremos aqui. 
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por treinamento ou por procedimentos de tentativa e erro são FREs de ordem superior do caso 

(2), assumindo-se que é a função própria dos mecanismos que produzem estes 

comportamentos ter o mesmo comportamento que anteriormente foi recompensado ou obteve 

sucesso. 

  Após todas estas definições, vejamos em que consiste um ancestral de um membro de 

uma FRE para em seguida passarmos finalmente à definição completa de função própria
172

: 

 (1) Qualquer membro de uma FRE de primeira ordem do qual um membro atual m foi 

 derivado por reprodução ou reproduções sucessivas é um ancestral de m. 

  (2) Qualquer membro anterior de uma FRE de ordem superior que foi produzido por 

um  ancestral do dispositivo atual que produziu um membro presente m é um ancestral de 

m.
173

 

 (3) Qualquer membro anterior de uma FRE de ordem superior que um membro 

presente é  similar em conformidade com uma função própria de um produtor que 

produziu ambos é  um ancestral de m. 

Observe como as três condições acima correspondem respectivamente a definição FRE de 

primeira ordem, ao primeiro caso de FRE de ordem superior e ao segundo caso de FRE de 

ordem superior. 

  A intuição por trás da noção de função própria é que uma função F é uma função 

própria do item x se x tem o caráter C em virtude de ele poder executar F por ter C, ou seja, 

porque houve ancestrais de x que puderam executar F em virtude de terem tido o caráter C é 

que a função própria de x é F. Mas como assegurar esta relação de causalidade? O que nos 

assegura que x foi produzido porque F foi executado por ter tido C e não que x foi produzido 

porque F foi executado por ter tido outra coisa (o caráter D, por exemplo)? Como assegurar a 

relação causal entre ter tido o caráter C e a possibilidade de no passado executar a função F? 

A resposta de Millikan é que há uma relação causal na direção de B para A quando houve uma 

correlação positiva entre Bs e As e o fato desta correlação ter existido figura na explicação da 

proliferação de Bs, do que se segue que Bs existem em parte porque Bs causaram As.  

  Dizer que há uma correlação positiva entre B e A é dizer que há uma proporção maior 

de As que não-As que são Bs e, consequentemente, vice-versa. A correlação ocorre 

relativamente a alguma amostra de coisas e essa amostra evidentemente deve conter coisas 

que não são Bs (assim como coisas que não são As). Caso o exemplo acima seja a de um 

                                                 
172 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 27. 

173 Ou seja, se DP é um dispositivo passado do dispositivo atual DA, DP produziu m' e DA produziu m, então m' 

é um ancestral de m. 
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organismo, o que nos garante que x foi produzido porque F foi executado via C e não via D é 

que há uma correlação positiva entre a produção de x e a execução de F via C na história 

evolucionária da espécie de x mas não há tal correlação entre a produção de x e a execução de 

F via D. Explicações fazendo referência a correlações de certo tipo são dadas para explicar 

porque certos traços dos organismos sobreviveram e outros não. Millikan fala em correlação 

positiva para ilustrar porque certos traços foram escolhidos na história evolucionária de uma 

espécie em detrimento de outros. Agora podemos finalmente dar a definição completa de 

função própria.  

  Para o membro m de uma FRE de nome R de caráter reprodutivamente estabelecido C, 

m tem F como sua função própria direta se e somente se
174

: 

  (1) Alguns ancestrais de m executaram F 

 (2) Em parte por ter existido, entre os ancestrais de m, uma conexão causal direta entre 

ter o  caráter C e a execução de F, C é correlacionado positivamente com F sobre um 

conjunto de  itens S que tem entre seus membros os ancestrais de m e outras coisas que não 

são C. 

 (3) Uma das explicações legítimas que podem ser dadas para m existir faz referência 

ao fato   de C ser positivamente correlacionado com F sobre S, seja por causar 

diretamente a reprodução de m ou explicar porque R se proliferou e, assim, porque m existe. 

Note que desta definição se segue que caso um membro de uma FER tenha uma função 

própria, todos os membros dos quais este membro é um ancestral também terão esta função 

própria.  

 De acordo com esta definição, o tipo de função que ordinariamente atribuímos a 

organismos biológicos como corações e fígados são funções próprias (desde que sejam 

verdadeiras as histórias evolucionárias que assumimos sobre estes organismos). Também têm 

funções próprias certos artefatos. Comportamentos resultantes de treinamento ou 

aprendizados por tentativa e erro que envolvam correlações de uma recompensa para um 

comportamento têm como funções próprias produzir esta recompensa.  

   Não é uma condição necessária para que um mecanismo tenha uma função própria 

direta que ele efetivamente cumpra esta função. Por exemplo, são raros os espermatozoides 

que efetivamente cumprem sua função própria de fecundar o óvulo. Não é necessário nem 

mesmo que o mecanismo seja capaz de executar sua função própria, afinal é possível que ele 

seja mal formado. Isto ocorre porque partindo-se desta definição o que determina a função 

                                                 
174 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 27. 
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própria do mecanismo não são suas propriedades ou disposições de executá-la ou de ser capaz 

de executá-la, mas a história do mecanismo. Nas palavras de Millikan, “the definition of 

proper function looks to history rather than merely to present properties or dispositions to 

determine function.” (MILLIKAN, 1989a, p. 14). 

  Funções próprias diretas podem ser relacionais. Um mecanismo possui uma função 

própria relacional se sua função é fazer ou produzir uma coisa que tenha uma relação 

específica com outra coisa. O exemplo clássico de função própria relacional é o mecanismo 

do camaleão de variar a cor da pele de acordo com a cor da superfície sobre a qual o camaleão 

está sentado. Este mecanismo foi obviamente selecionado ao longo da história evolucionária 

por ter o efeito de tornar o camaleão invisível para os predadores, contribuindo portanto para 

a sobrevivência e proliferação da espécie. Assim, a função relacional do mecanismo é a de 

produzir uma determinada cor para o camaleão que tenha a relação “mesma cor que” com 

superfície sobre o qual o camaleão está sentado.   

   Quando um mecanismo A tem uma função relacional ele deve produzir algo que tenha 

uma certa relação com outra coisa B, do que dizemos que B está assim situado com relação a 

A. Se há algo que corresponda a B, ou seja, se há algo que está assim situado em relação a A, 

então A adquire uma função própria adaptada. B é então o adaptador atual para A. Uma 

função adaptada não passa de uma uma função relacional adaptada a um dado contexto. Por 

exemplo, caso o camaleão esteja sentado sobre uma superfície verde e marrom, é uma função 

própria adaptada do mecanismo produzir a cor verde e marrom para a pele do camaleão. O 

que quer que A produza quando executa sua função adaptada é um mecanismo adaptado. 

Neste caso, o mecanismo adaptado é a cor da pele verde e marrom e o adaptador para A é a 

cor da superfície.  

  Uma função adaptada, ao contrário de uma função relacional, não pode ser uma 

função própria direta de um mecanismo. A configuração “o camaleão tem a relação de 'mesma 

cor que' para com a superfície sobre a qual ele está sentado” é membro de uma FRE de ordem 

superior, mas a cor de pele verde e marrom não é membro de nenhuma FRE, já que é possível 

que esta cor de pele seja  nova de modo que em nenhum momento prévio da história do 

mecanismo de variação tal cor tenha sido produzida. Mas se esta cor não é membro de 

nenhuma FRE, então ela não pode ter função própria direta. Antes, o que ela possui é uma 

função própria derivada. A função própria de um mecanismo adaptado é derivada da função 

própria do mecanismo que o produziu (exceção feita à própria produção desse mecanismo 

adaptado). Assim, o mecanismo adaptado do camaleão (i.e., a cor de pele verde e marrom) 

tem a função própria derivada de evitar que o camaleão seja detectado por preadores porque o 
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mecanismo do camaleão que produziu esta cor de pele especifica (i.e., o mecanismo de 

mudança de cor de pele) tem a função própria direta de evitar que o camaleão seja detectado 

por preadores. 

  No início desta seção apresentamos uma definição de função própria derivada. 

Acomodando esta definição para o exemplo do camaleão, temos o seguinte. Uma cor de pele 

especifica tem a função própria derivada F de evitar que o camaleão seja detectado por 

preadores caso esta cor originou-se como o produto do mecanismo de variação de cor de pele 

que, dada certas circunstâncias, executou F como sua função própria e que sob estas 

circunstâncias Normalmente causa a execução de F por meio da produção de uma cor de pele 

especifica. Mas como pode haver uma explicação Normal para como o mecanismo adaptado 

executou sua função derivada F dado que por um lado uma explicação Normal é uma 

explicação de como um mecanismo historicamente executou uma função e que por outro lado 

um mecanismo adaptado pode nunca ter sido produzido antes? Como uma função adaptada é 

uma função relacional adaptada a um dado contexto, se a função relacional é executada 

Normalmente então a função adaptada também é executada Normalmente
175

, ao passo que 

quando o mecanismo produtor não executa sua função relacional Normalmente o mecanismo 

adaptado será mal formado (ou seja, mal adaptado) e com isto não será capaz de executar sua 

função adaptada. Uma explicação Normal para a execução de uma função adaptada é uma 

explicação geral de como um mecanismo produz ou faz coisas que têm certas relações com 

seus adaptadores. No caso do camaleão, uma explicação Normal de como o mecanismo de 

variação de cor produz uma cor específica é uma explicação de como o mecanismo produz 

esta cor de acordo com a cor da superfície atual sobre a qual o camaleão está sentado.  

  Esta apresentação detalhada da noção de função própria é necessária para 

compreender a teleosemântica de Millikan porque nela não apenas o mecanismo produtor de 

representação possui função própria, a representação ela mesma também possui. Mas 

enquanto a primeira é uma função  direta, a segunda é derivada. Passemos então a sua teoria 

do conteúdo para ver como isto é possível. 

 

4.2 A Teoria do Conteúdo 

 Para Millikan, o que determina a categoria biológica de um item é sua função própria. 

Um item pertence a categoria biológica do coração se ele tem a função própria desta 

categoria, a saber, bombear sangue. Em sua teleosemântica, representações também formam 

                                                 
175 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 42-44; 1989a, p. 14. 
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uma categoria biológica e por conseguinte para um item ser ou não uma representação 

depende se ele tem ou não a função própria desta categoria (daí o provocativo título de seu 

livro “Language, Thought and Other Biological Categories”). Mas enquanto no caso do 

coração a única seleção envolvida é a evolucionária, no caso de representações seleções 

ontogênicas também estão envolvidas, notadamente seleções por aprendizado. Note que como 

a noção de função própria abarca tanto funções filogênicas como funções ontogênicas, esta 

pluralidade de seleções envolvidas não é problemática para Millikan. Ademais, o poder de sua 

teoria das funções próprias faz com que não apenas representações inatas possam ter funções 

próprias, mas também representações aprendidas ou adquiridas ao longo do desenvolvimento 

do indivíduo, bem como que representações novas produzidas pela primeira vez na história da 

espécie também tenham funções próprias. 

  A teleosemântica de Millikan é pluralista no que concerne a sua etiologia, mas isto não 

quer dizer que todas as funções envolvidas sejam igualmente fundamentais na determinação 

do conteúdo representacional. De fato, para ela a função evolucionária é a mais fundamental e 

por isso trata-se de uma teleosemântica evolucionária. Sem o design que a seleção 

evolucionária forneceu aos sistemas representacionais dos organismos biológicos, as outras 

formas de seleção não teriam sequer espaço de atuação. Mas como nosso objetivo é avaliar a 

plausibilidade das diversas teleosemânticas a partir do problema da indeterminação funcional, 

deixaremos de lato estas seleções ontogênicas e nos concentraremos na questão de como, 

segundo Millikan, funções próprias determinam o conteúdo daquelas representações cuja 

única forma de seleção relevante para a determinação de seu conteúdo é a seleção 

evolucionária
176

. 

  Considere uma representação de um organismo acerca de um objeto no seu campo 

perceptual. Tal representação foi produzida por algum mecanismo deste organismo, o 

produtor da representação. Teorias causais do conteúdo defendem que devemos determinar 

seu conteúdo  focando naquilo que causou a produção desta representação, ou seja, naquilo 

em virtude do qual tal mecanismo produziu uma representação com um dado conteúdo e não 

com outro. A abordagem de Millikan vai na contramão desta proposta, sustentando que o erro 

comum a todas estas teorias (incluindo suas versões teleológicas) que está na origem de seus 

fracassos diante do problema da disjunção e da falsa representação é focar somente no 

mecanismo produtor da representação para determinar o conteúdo. O mesmo erro está na 

                                                 
176 Para uma exposição aprofundada da atuação de processos de seleção não evolucionária na determinação do 

conteúdo de certas representações, cf. MILLIKAN, 1984. Para uma exposição mais sucinta, cf. MILLIKAN, 

1990. 
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origem do problema da indeterminação funcional que põe em perigo o projeto teleosemântico. 

Millikan sustenta então que a única saída para determinar o conteúdo representacional é focar 

nos mecanismos que usam ou consomem a representação. Como veremos, embora ambos os 

mecanismos sejam relevantes para determinar o conteúdo, é o mecanismo consumidor que 

possui o papel preponderante. É este também que faz com que um dado item seja uma 

representação, ou seja, que conferem ao mesmo o status de representação
177

. 

  Um sistema representacional é dividido em duas partes ou aspectos: o produtor e o 

consumidor da representação. O primeiro produz a representação para que o segundo a 

consuma. Para compreender esta distinção, vejamos primeiro um caso em que ela é mais 

explícita possível, aquele caso em que os mecanismos consumidor e reprodutor pertencem a 

organismos distintos geralmente pertencentes à mesma espécie. Considere o caso da dança 

das abelhas. Há um mecanismo da abelha que tem a função de produzir, após a descoberta de 

uma fonte de néctar, uma dança especifica que aponta para as outas abelhas o local do néctar. 

Estas abelhas espectadoras irão então voar nesta direção para pegar o néctar e levá-lo para a 

colmeia. A dança da abelha representa, portanto, o local do néctar. Neste caso é evidente que o 

produtor da representação é o mecanismo produtor da dança presente na abelha dançante, ao 

passo que o consumidor é o mecanismo da abelha espectadora que usa a dança para direcionar 

o vôo da abelha ao local, ajudando portanto na coleta de néctar. Mas talvez estes mecanismos 

pertençam a um mesmo organismo, sendo talvez duas partes ou aspectos do mesmo. Este é o 

caso do nosso exemplo do sapo. Aqui o mecanismo produtor é o sistema visual do sapo que 

produz uma representação da mosca quando ela voa em seu campo visual, enquanto que o 

consumido são os sistema motor e digestivo que, após serem avisados da presença da mosca 

no ambiente, faz com que o sapo atire a língua em sua direção e a ingere.  

  Para Millikan, há dois tipos de representações, indicativas e imperativas. As primeiras 

são aquelas representações que devem ser determinadas pelos fatos e descrevem ao 

mecanismo consumidor que é o caso. Já as imperativas são as representações que devem 

determinar os fatos, ditando ao consumidor o que ele deve fazer. Estes dois tipos não são 

mutuamente excludentes, sendo possível a uma representação simultaneamente pertencer a 

ambos. Por exemplo, a dança da abelha é uma representação simultaneamente indicativa e 

imperativa posto que descreve o que é o caso às abelhas espectadoras (i.e., o local da fonte de 

néctar) e também dita o que elas devem fazer (i.e., voar em direção à fonte de néctar). O tipo 

                                                 
177 Em “Biosemantics”, Millikan chegou a afirmar que “It is the devices that use representations which 

determine these to be representations and, at the same time (contra Fodor) determine their content ” 

(MILLIKAN, 1989b, p. 284). 
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que aqui nos interessa é o das representações indicativas, de modo que a teorias que 

apresentaremos se aplica apenas a estas  representações
178

.  

  Ilustraremos a teoria do conteúdo de Millikan a partir do exemplo da dança das 

abelhas. Antes, contudo, algumas observações quanto às funções próprias do mecanismos 

produtores e consumidores desta dança são necessárias. O produtor da dança tem como 

função própria imediata produzir uma dança que tem uma certa relação com o local do néctar, 

de modo que uma variação no local do néctar corresponde a uma variação na forma da dança. 

Esta função é portanto relacional. Uma função menos imediata deste mecanismo é produzir, 

como resultado da dança, o voo das abelhas espectadoras em direção à fonte de néctar. Já a 

função própria do consumidor da dança é a função relacional de produzir uma direção de voo 

correspondente à dança e portanto correspondente ao local do néctar. Note que a dança da 

abelha é um adaptador imediato para a direção do voo da abelha espectadora, mas a linha do 

voo é também adaptada ao adaptador da dança da abelha – i.e., o local do néctar – já que é 

uma função do mecanismo produtor produzir uma dança que tenha uma certa relação com o 

local do néctar. Como o adaptador original de um mecanismo é a coisa mais remota ao qual 

ele é adaptado, temos que o adaptador original da linha de vôo da abelha espectadora é o local 

do néctar.  

  Millikan impõe quatro requerimentos que um item deve satisfazer para ser uma 

representação
179

. Primeiramente iremos apresentá-los para em seguida analisar 

minuciosamente alguns dos elementos neles envolvidos. No que se segue “Normalmente” é 

uma abreviação de “quando executa suas funções próprias de acordo com uma explicação 

Normal”. 

  (1) Requerimento da FRE. Uma representação é membro de uma dada família 

 reprodutivamente estabelecida (FRE) com funções próprias diretas. 

  Para compreender em que sentido uma representação como a dança específica de uma 

abelha pode pertencer a uma FRE dotada de função própria, é necessário distinguir funções 

próprias variantes e invariantes. As funções próprias derivadas de um mecanismo adaptado 

                                                 
178 Para a teoria do conteúdo paralela de Millikan acerca de representações imperativas, cf. MILLIKAN, 1984, 

1986. No que se segue, sempre que falarmos de representação estaremos nos referindo à representação 

indicativa. 

179 Em Language, Thought and Other Biological Categories, estas quatro condições são aquelas que um item 

deve satisfazer para ser o que Millikan denomina “ícone intencional” (Cf. MILLIKAN, 1984, p. 97-9). Nesta 

obra ela utiliza “representação” em um sentido estrito, de modo que representações primitivas como a do 

local do néctar por parte da dança da abelha não seriam genuinamente representações, mas ícones 

intencionais. Entretanto, em Biosemantics (1989b) e Varieties of Meaning (2004) ela utiliza “representação” 

de maneira mais abrangente de modo a incluir também representações primitivas. É neste último sentido que 

utilizamos “representação”. 
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podem ser funções invariantes do próprio mecanismo que o produziu ou podem ser funções 

adaptadas tendo como adaptador o mesmo adaptador este mecanismo adaptado, sendo 

funções variantes neste último caso. No primeiro caso, a função derivada do mecanismo 

adaptado não é derivada de um adaptador, ao passo que no segundo caso ela é uma função 

derivada adaptada, sendo estritamente derivada do mecanismo produtor e do adaptador. Por 

exemplo, suponha que uma dança específica de uma abelha aponta para o sudeste como o 

local em que há néctar. Esta dança tem como função invariante a de mostrar, em geral, às 

abelhas espectadoras o local em que há néctar e como função derivada adaptada (e variante) 

levar às abelhas espectadoras ao sudeste pois é neste local em que atualmente há néctar. O voo 

da abelha espectadora em direção ao sudeste tem como função própria derivada invariante 

levar ao néctar em geral, como função própria variante levar ao néctar naquele local 

específico, etc. 

  O mesmo mecanismo adaptado com funções próprias derivadas na medida em que 

exibe um caráter concreto pode também ser membro de uma FRE com funções próprias 

diretas na medida em que exibe um caráter abstrato
180

. Uma dança específica da abelha têm 

função próprias que são derivadas do mecanismo que a produziu e de seu adaptador (o néctar 

em um local específico do ambiente), mas considerada meramente como uma dança que está 

de acordo com as regras sintáticas gerais para as danças das abelhas, esta dança é membro de 

uma FRE de ordem superior com funções próprias diretas. Sua função própria direta mais 

imediata é a função relacional de mover as abelhas espectadoras em uma certa direção 

correspondente de algum modo à forma concreta em que a dança é feita qualquer que seja esta 

forma. Diante disto, temos que o que é invariável na execução da dança é sua forma sintática 

geral, o caráter Normal de funcionamento da FRE das danças das abelhas, ao passo que o 

variável é o conteúdo de ir nesta ou naquela direção a depender do local atual do néctar, ao 

qual esta forma sintática invariante é imediatamente adaptada. 

  (2) Requerimento da cooperação. Uma representação Normalmente está entre dois 

 mecanismos cooperantes, um  mecanismo produtor e um mecanismo consumidor, que 

foram  moldados pela evolução para se ajustar um ao outro, sendo a presença e a cooperação 

de  um mecanismo uma condição Normal para a execução das funções próprias do outro. 

Os mecanismos produtores e consumidores da dança são membros de FREs que foram 

moldadas pela evolução para cooperar um com o outro na execução de funções invariantes 

comuns (e.g., obter mel, etc.). A presença e cooperação de um mecanismo é uma condição 

                                                 
180 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 42. 
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Normal para a execução das funções próprias do outro. No exemplo da abelha, a presença e 

cooperação do produtor da dança é uma condição Normal para a execução das funções 

próprias do consumidor da dança porque caso o produtor esteja ausente ou em mau 

funcionamento, o consumidor não orientará bem as abelhas espectadoras a respeito da direção 

em que elas devem voar para obter mel. 

  (3) Requerimento da adaptação Normalmente uma representação tem a função de 

adaptar  o mecanismo consumidor a condições sob as quais as funções próprias deste 

mecanismo  possam ser executadas. 

O atual local do néctar é o adaptador original ao qual a dança adapta o mecanismo 

consumidor das abelhas espectadoras. Ao ser avisado através da dança sobre o local atual do 

néctar, o mecanismo consumidor adapta correspondentemente a direção do voo da abelha 

espectadora e a leva ao néctar. 

 (4) Requerimento do mapeamento. A explicação Normal de como uma 

representação  adapta
181

 o mecanismo consumidor de modo a que ele possa executar suas 

funções próprias  faz referência ao fato da representação fazer um mapeamento sobre algo 

de acordo com uma  função de mapeamento a ser abaixo descrita. 

Representações são mecanismos que devem fazer um dado mapeamento sobre objeto(s) no 

mundo a fim cumprir suas funções próprias, ou seja, Normalmente elas mapeiam de uma certa 

forma sobre este(s) objeto(s) quando executam suas funções próprias. Explicaremos 

posteriormente em que consiste precisamente um mapeamento de uma representação sobre 

um objeto, mas intuitivamente é claro que, em algum sentido de “mapeamento”, a dança da 

abelha que causa a descoberta do néctar por parte da abelha espectadora de acordo com uma 

explicação Normal mapeia de acordo com certas regras sobre uma configuração real de 

objetos tais como o néctar, o sol e a colmeia. 

  O requerimento da cooperação determina que a presença e cooperação entre si dos  

produtores e consumidores da representação é uma condição Normal para que cada um possa 

executar suas funções próprias. Para compreender o porquê deste requerimento é necessário 

compreender as razões de Millikan para, indo de encontro a teleosemântica informacional, 

não recorrer apenas ao papel do produtor para conferir o status de representação a um item. 

Sua solução do problema da indeterminação funcional é uma destas razões, mas não a única. 

Vejamos outras. 

 Como a produção de uma representação pode ter um efeito evolutivamente benéfico 

                                                 
181 “adaptar” é um termo técnico que deve ser compreendido tal como definido na seção anterior. 
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para o organismo? Considere um calo resultante do uso de uma roupa apertada que tem o 

efeito benéfico de proteger a pele de danos futuros. Diríamos que este calo representa o local 

em que a roupa estava? De um ponto de vista teleológico certamente não. Compare este caso 

com a dança que a abelha e vejamos o que faz com que a dança, mas não o calo, constitua 

uma representação. Primeiramente o mecanismo produtor do calo não foi selecionado para 

produzir representações do local da roupa, ao passo que o mecanismo produtor da dança foi 

selecionado justamente para produzir representações do local do néctar. Ou seja, o calo é 

destituído de qualquer função representacional uma vez que sua história de seleção mostra 

que ele foi selecionado para proteger a pele, sendo portanto sua função de proteção. Note que 

a produção de uma suposta representação do local da roupa seria um efeito colateral, não um 

efeito benéfico, da produção do calo, do que se segue que a conclusão que o calo constituiria 

uma representação é incompatível com uma teleosemântica etiológica como a que aqui 

estamos tratando. Mas essa não é a única razão para o calo não constituir uma representação. 

  A produção da dança é um meio de avisar às abelhas companheiras o local do néctar 

para que elas possam levá-lo à colmeia e assim contribuir para a proliferação da espécie, mas 

o que consumiria o aviso do local da roupa no caso da produção do calo? Nenhum, 

simplesmente não há um mecanismo consumidor. A lição que Millikan tira disto é que uma 

representação é produzida com o propósito de ser uma representação para algum consumidor, 

afinal não há sentido em um organismo produzir uma representação se nada irá reconhecê-la 

enquanto tal e consumi-la
182

. Mecanismos produtores foram moldados pela evolução para 

cooperar com os mecanismos consumidores que por sua vez foram moldados pela evolução 

para cooperar com os primeiro. O que um mecanismo faz ajuda o outro e vice-versa. A 

representação é justamente o item que Normalmente está entre estes dois mecanismos. 

  A função do produtor é tão somente produzir o que seus consumidores necessitam. 

Mas como a representação produzida será interpretada ou consumida? Em que consiste 

interpretar ou consumir corretamente uma representação? A resposta de Millikan é que a 

representação será usada para guiar seus consumidores na execução de suas funções próprias 

e tal execução será bem sucedida apenas se estiver de acordo com o que está sendo 

representado
183

, ou seja, apenas se estiver de acordo com a representação e esta corresponda 

ao estado de coisas representado. Normalmente a execução das funções próprias dos 

consumidores será bem sucedida apenas porque o efeito da representação é adaptá-la ao 

estado de coisas representado (note que é justamente isto o que dita o requerimento da 

                                                 
182 Cf. MILLIKAN, 2004, p. 73. 

183 Cf. MILLIKAN, 2004, p. 76. 
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adaptação). Mas disto decorre que a execução Normal das funções dos consumidores da 

representação exige um isomorfismo entre a representação e o representado: variações no 

estado de coisas representado devem corresponder à variações na representação. Dado que as 

funções dos consumidores foram moldadas para variar com a representação, há então uma 

determinada função de mapeamento de acordo com a qual a representação deve corresponder 

ao mundo para que os mecanismos que a consumam possam ter êxito na execução de suas 

funções próprias. A função de mapeamento de uma representação nada mais é que a maneira 

pela qual ela mapeia sobre o que está sendo representado. 

 A partir desta caracterização fica fácil constatar qual a função própria do mecanismo 

produtor. Se sua função é apenas produzir o que o consumidor necessita para executar 

Normalmente suas funções próprias e uma vez que tudo o que ele necessita para isto é que a 

representação produzida corresponda ao estado de coisa representado de acordo com uma 

certa função de mapeamento, então a função do mecanismo produtor é tão somente produzir 

uma representação que corresponda ao estado de coisa representado de acordo com tal função 

de mapeamento.  

  O consumidor é simplesmente um mecanismo que explora o mapeamento entre a 

representação e o representado para executar Normalmente suas funções próprias, do que 

decorre que é uma condição Normal para a execução destas funções a presença e cooperação 

do produtor. Obviamente ele pode ainda executá-las caso o produtor esteja ausente ou caso a 

representação não esteja de acordo com a função de mapeamento, mas neste caso a execução 

das funções próprias do consumidor seria acidental. Já para o produtor executar sua função ele 

necessita da presença e cooperação do consumidor uma vez que o que determina a função de 

mapeamento envolvida na representação produzida são as necessidades do consumidor
184

, de 

maneira que caso este último esteja ausente ou não coopere nenhuma função de mapeamento 

será determinada e o mecanismo produtor não poderá produzir a uma representação de acordo 

com esta função. 

  Tendo determinado em que consiste a função própria do mecanismo produtor, estamos 

finalmente aptos a determinar em que consiste a função própria da representação. A função do 

produtor é a função direta de produzir uma representação que corresponda ao que está sendo 

representado de acordo com certa função de mapeamento. A produção da representação é o 

meio ao qual o mecanismo produtor recorre para adaptar o mecanismo consumidor a 

condições sob as quais suas funções próprias possam ser executadas. Sendo esta a função 

                                                 
184 Cf. MILLIKAN, 1989b, p. 286. 
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direta do produtor, então a função própria derivada da representação será adaptar o 

mecanismo consumidor a condições sob as quais suas funções próprias possam ser executadas 

e a maneira em que a representação faz isto é correspondendo a um dado estado de coisas de 

acordo com uma função de mapeamento. Note que é justamente isto o que nos diz o 

requerimento da adaptação. Recorrendo novamente ao exemplo do camaleão, assim como 

uma cor de pele específica do camaleão tem a função derivada de evitar que ele seja detectado 

por preadores em virtude de o mecanismo que produziu esta cor de pele ter a função direta de 

evitar que o camaleão seja detectado por preadores, uma representação específica do local do 

néctar tem a função derivada de adaptar os mecanismos consumidores a condições sob as 

quais suas funções próprias possam ser executadas em virtude de o mecanismo produtor da 

representação ter a função direta de adaptar o mecanismo consumidor a condições sob as 

quais suas funções próprias possam ser executadas. Tal representação não passa de um 

mecanismo adaptado ao local em que o néctar se encontra em um dado ambiente.  

  Até agora nos restringimos a analisar os critérios de Millikan para um item ser uma 

representação. Vimos que para um item membro de uma FRE com funções próprias ser uma 

representação, deve haver Normalmente uma cooperação entre o mecanismo que o produziu e 

o mecanismo que o consumiu (requerimento da cooperação), o item em questão Normalmente 

deve adaptar o mecanismo consumidor às condições sob as quais as funções próprias deste 

mecanismos possam ser executadas (requerimento da adaptação) e a explicação Normal de 

como esta adaptação ocorre faz referência ao fato deste item fazer um mapeamento de acordo 

com uma função de mapeamento específica (requerimento do mapeamento). Entretanto, estes 

requerimentos por si só não determinam o que está sendo representado, i.e., não determinam o 

conteúdo representacional. Para tanto é necessário ir além destes requerimentos e é neste 

momento que a teoria do conteúdo de Millikan em sentido estrito pode finalmente vir à tona. 

 Representações são mecanismos que Normalmente devem fazer um dado mapeamento 

sobre o mundo a fim de cumprir suas funções próprias. Suponha que um dado item P seja 

uma representação. Posto que há inúmeros mapeamentos possíveis de P sobre o mundo, como 

podemos  distinguir um mapeamento dos demais de modo a determinar o conteúdo de P? O 

que necessitamos é de um critério para escolher, por princípio, uma função de mapeamento 

em detrimento das demais. Tal critério passa, claro, pela história evolucionária da espécie. Eis 

o critério: 

  Determinação do conteúdo. O item P é uma representação do que quer que ele 

mapeie que  deve ser mencionado na explicação Normal mais aproximada da execução das 
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funções  próprias de seus mecanismos consumidores tal como adaptados a P
185

. 

Ou seja, P é uma representação de algo no mundo ao qual P adapta seu mecanismo 

consumidor. Dito de outra forma, que a representação e o representado estejam de acordo 

entre si é uma condição Normal para a execução das funções próprias dos consumidores da 

representação.  

  Como havíamos dito anteriormente, uma condição Normal para a execução de uma 

função própria é uma condição que deve ser mencionada na explicação Normal mais 

aproximada da execução desta função. A explicação Normal mais aproximada da execução 

das funções próprias do mecanismo consumidor de um item não faz referência a qualquer 

evento que ocorra antes de sua produção. Na cadeia de eventos que ocorre entre o início da 

produção do item até o término de seu consumo, tal explicação parte do ponto em que as 

atividades do consumidor têm início e explica como este historicamente executou suas 

funções próprias. Assim, a explicação Normal mais aproximada de como os consumidores de 

P executam suas funções não pode fazer referência a como P foi produzido. Ao dar a 

explicação Normal mais aproximada de como os consumidores de P executam a totalidade de 

suas funções próprias, necessita-se mencionar apenas o fato de alguma variável no ambiente 

circundante ser mapeada por P, não o fato de como P foi produzido. Por exemplo, a 

explicação Normal mais aproximada de como os consumidores da dança da abelha executam 

suas funções próprias faz referência ao fato do néctar estar a certa distância do sol e da 

colmeia, mas não faz qualquer referência a como tal dança foi produzida. 

  De acordo com este critério, o conteúdo de uma representação não é determinado pela 

função própria do mecanismo consumidor ou pela função própria da representação, mas por 

aquilo ao qual a representação deve corresponder a fim de que seus consumidores possam 

executar Normalmente suas funções próprias, independentemente de que funções próprias 

sejam estas. O conteúdo depende apenas de haver uma certa condição Normal para a 

execução das funções próprias dos consumidores da representação, a saber, a condição que 

ocorra um mapeamento da representação sobre o mundo de acordo com uma certa função de 

mapeamento. Disto se segue que o conteúdo não se assenta sobre a univocidade da função dos 

consumidores da representação, mas na igualdade das condições Normais para a execução 

destas funções. Esta peculiaridade da teoria do conteúdo de Millikan, como veremos, terá um 

papel fundamental na sua resposta aos problemas de indeterminação funcional. 

  Uma questão, entretanto, surge ao refletirmos sobre esta abordagem. Não há apenas 

                                                 
185 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 100.  
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uma única condição Normal para a execução das funções do mecanismo consumidor. A 

condição Normal de haver uma certa correspondência entre a representação e o representado é 

uma condição Normal entre tantas outras. Por exemplo, é uma condição Normal para que as 

abelhas espectadoras da dança possam obter néctar que haja uma correspondência entre a 

coreografia da dança e o local do néctar, mas é igualmente uma condição Normal para a 

execução desta função a presença de oxigênio no ambiente de modo a que estas abelhas 

possam respirar e assim voar em direção ao néctar. Mas ora, porque então o conteúdo da 

dança depende da condição Normal de haver uma correspondência entre a dança e o local do 

néctar como havíamos dito e não da condição Normal da presença de oxigênio no ambiente? 

A resposta é simples e direta: o mecanismo produtor da dança foi moldado pela evolução 

natural para produzir uma dança que mapeie sobre o local do néctar, não sobre a presença de 

oxigênio. O tempo e local da dança varia não com a presença ou ausência de oxigênio, mas 

com o tempo e local do néctar, mais precisamente com o tempo e local do néctar tal como 

relacionado com o sol e a colmeia. Mas para compreender em que consiste os aspectos 

variantes e invariantes de uma representação, é necessário ver em que consiste precisamente o 

tipo geral de função de mapeamento de acordo com a qual uma representação mapeia sobre o 

mundo.  

  Quando uma representação de um dado estados de coisas é verdadeira, a representação 

é   relacionada a este estados de coisa da seguinte maneira
186

: (I) O estado de coisas é uma 

condição Normal para a execução das funções próprias diretas da representação; (II) Há 

operações sobre a representação que têm uma correspondência um para um com operações 

sobre o estado de coisas; (III) Qualquer transformação da representação resultante de uma 

destas operações tem como uma condição Normal para a execução das funções próprias 

diretas da representação uma transformação correspondente no estado de coisas. A tese por 

trás desta concepção do mapeamento de uma representação sobre o estado de coisas remete ao 

Tractatus de Wittgenstein por sustentar que o que corresponde em primeira instância a 

transformações na representação são transformações no estado de coisas, não transformações 

nos elementos do estado de coisas
187

. O que quer que seja considerado como sujeito a um 

conjunto de transformações é articulado. A representação é articulada não em elementos, mas 

em aspectos variantes e invariantes. O que não muda ao longo de todas as transformações 

possíveis sobre uma representação é seu aspecto invariante, enquanto seu aspecto variante é 

aquilo que é modificável ao longo do conjunto de transformações.  

                                                 
186 Cf. MILLIKAN, 1984, p. 107.  

187 Para uma defesa desta tese, cf. MILLIKAN, 1984, p.  102-107. 
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  Transformações na dança da abelha (por exemplo, girar o ângulo do eixo da dança em 

20º no sentido horário) correspondem a transformações um para um na relação entre sol, 

colmeia e néctar que está sendo mapeada. A dança representa o local do néctar através da 

representação da relação entre o sol, o néctar e o ambiente, transformações na dança 

correspondem a transformações biunívocas no local do néctar relativo ao sol e a colmeia. É 

difícil precisar exatamente o que é invariante na coreografia da dança, mas o que é invariante 

no estado de coisas representado são os relata da relação que está sendo mapeada, a saber, o 

sol, o néctar e a colmeia. Assim, não é possível uma transformação na dança que corresponda 

a uma substituição do sol pela lua no que está sendo representado de modo que a dança 

resultante mapeia agora não mais a relação sol-néctar-colmeia, mas a relação lua-néctar-

colmeia. Entretanto, podem ocorrer transformações quanto a distância entre o sol, o néctar e a 

colmeia, o que demonstra que este é um aspecto variante do estado de coisas representado. 

Note que como a função de mapeamento de acordo com a qual a dança mapeia sobre o mundo 

não faz qualquer referência a presença de oxigênio, segue-se que a presença de oxigênio  não 

está sendo representada pela dança.  

  Note que como o tipo de seleção que aqui estamos lidando é a seleção evolucionária, 

as condições Normais para a execução das funções próprias dos consumidores da 

representação são aquelas em que estes consumidores estão biologicamente adaptados. Para 

determinar o conteúdo de uma representação devemos portanto olhar para aquelas condições 

na história da espécie em que os consumidores desta representação contribuíram para a 

adaptação da espécie. Tendo feito isto, devemos então descobrir qual mapeamento entre a 

representação e o mundo foi requerido para que esta contribuição pudesse ocorrer, ou seja, 

qual mapeamento nestas ocasiões permitiu tal contribuição para a adaptação da espécie. O 

conteúdo da representação será aquele estado de coisas no mundo que foi mapeado nestas 

ocasiões. Assim, considere uma batida na água da cauda de um castor e que faz com que os 

outros castores fujam do local ao perceberem a batida. A batida na água representa perigo 

porque na história dos castores que consumiram esta representação apenas quando esta batida 

efetivamente mapeou sobre um predador presente que os castores, ao fugir do local, 

contribuíram para a adaptação da espécie já que esta fuga os livrou de serem capturados. 

  Tendo exposto a teoria do conteúdo de Millikan, estamos finalmente aptos a analisar e 

avaliar sua resposta ao problema da indeterminação funcional. Antes, contudo, faz-se 

necessário um breve comentário sobre a relação entre Millikan e o disposicionalismo 

sofisticado. Como vimos anteriormente, qualquer forma de disposicionalismo sofisticado é 

comprometida com duas teses: (1) o conteúdo de uma representação é determinado a partir 
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das causas da ocorrência da representação; (2) o conteúdo da representação é aquilo que causa 

sua ocorrência sob condições ideais, condições em que há covariação entre a ocorrência da 

representação e a presença de seu referente. À luz do que foi anteriormente exposto é fácil 

constatar o porquê de Millikan rejeitar ambas as teses. 

  No vocabulário de Millikan, a primeira tese sustenta que o conteúdo é determinado a 

partir das causas da produção da representação por parte do mecanismo produtor. Mas para 

Millikan, como vimos, o conteúdo é determinado por uma certa condição Normal para a 

execução das funções dos mecanismos consumidores desta representação. A ênfase se 

encontra não no produtor  mas no consumidor da representação. É claro que para Millikan o 

consumidor é relevante para a determinação do conteúdo na medida em que produtores e 

consumidores foram moldados pela evolução para cooperarem um com o outro e que portanto 

a execução das funções próprias de um mecanismo ajudam na execução das funções próprias 

do outro, mas quem possui um papel preponderante na determinação do conteúdo é o 

mecanismo consumidor, mais precisamente uma certa condição Normal para a execução de 

suas funções próprias. O contraste entre as duas abordagens se torna ainda maior quando 

notamos que no disposicionalismo sofisticado o  consumidor da representação é 

completamente irrelevante para a determinação do conteúdo: nesta abordagem tudo o que é 

relevante para a determinação do conteúdo é a produção da representação e as condições sob 

as quais isto ocorre.  

  Se Millikan não endossa a primeira tese, segue-se que ela também não endossa a 

segunda uma vez que a segunda implica a primeira. Mas esta não é a única razão para 

Millikan rejeitar a segunda tese. Para Millikan, uma representação P pode representar um 

objeto O ainda que não existam condições ideais para a ocorrência de P. É suficiente que a 

ocorrência de P coincida com a presença de O de maneira suficientemente frequente a fim de 

que o organismo tenha algum benefício evolucionário. Neste ponto alguém poderia objetar 

que quando há ocorrência de P e ausência de O, a ocorrência de P pode trazer algum prejuízo 

para o organismo, afinal o organismo estaria representando a presença de um objeto no 

ambiente circundante quando na verdade tal objeto se encontra ausente. Mas mesmo quando 

há prejuízo, o critério de Millikan é que há benefício evolucionário para o organismo quando 

no saldo total o benefício resultante da ocorrência da representação que coincida com a 

presença do referente é superior ao prejuízo resultante da ocorrência da representação que não 

coincide com a presença do referente
188

. Se este for o caso, no balanço geral haverá benefício 

                                                 
188 Cf. MILLIKAN, 1993, p. 256. 
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para o organismo e a evolução tratará de selecionar tal efeito.  

  Vejamos um exemplo em que a ocorrência de uma representação nem sempre coincide 

com a presença de seu referente mas que ainda assim tal ocorrência traz benefício 

evolucionário. Considere a representação de perigo. Uma vez que em termos evolucionários é 

melhor errar do lado da precaução e representar a presença de perigo quando não há perigo 

algum do que errar no lado da imprecaução e não representar a presença de perigo quando 

efetivamente há perigo, é mais benéfico exagerar que atenuar na produção desta 

representação
189

. Millikan observa que se a ocorrência de crenças verdadeiras é benéfica e a 

ocorrência de crenças falsas não é mais prejudicial que não produzir crença alguma, então é 

vantajoso produzir muitas crenças (crenças falsas, inclusive) do que produzir poucas, de modo 

que o mecanismo produtor de crenças pode ter sido selecionado pela evolução para tolerar 

uma grande proporção de crenças falsas
190

. 

 

4.3 A distinção seleção-de/seleção para e o problema da extensionalidade 

  Fodor sustenta que a seleção evolucionária é extensional porque se é adaptativo para 

um organismo O fazer M na presença de Fs e F é uma propriedade coextensiva à propriedade 

G no ambiente natural de O, então é igualmente adaptativo para O fazer M na presença de Gs, 

sendo o ambiente natural de O aquele ambiente em que seus ancestrais evoluíram. Uma outra 

forma de dizer que F e G são propriedades coextensivas no ambiente natural de O é dizer que 

F e G são propriedades localmente coextensivas. A resposta padrão para este problema a qual 

Millikan adere recorre à famosa distinção concebida por Sober entre a seleção-para (selection-

for) um traço e a seleção-de (selection of) um traço
191

. Vejamos em que ela consiste.  

  A adaptação de um dado traço consiste na adaptação média dos organismos providos 

deste traço. É comum na natureza que certos traços estejam sempre correlacionados a outros 

traços. Por exemplo, todos os homens com queixo também têm maxilares e vice-versa. Dois 

traços podem ser nomologicamente coextensivos, como é o caso do queixo e maxilar, ou 

podem ser logicamente coextensivos, como é o caso da triangularidade e trilateralidade. Isto 

significa que o valor adaptativo de dois traços coextensivos é o mesmo, pois a adaptação 

média dos organismos com um traço é a mesma de organismos com o outro traço, uma vez 

que todos os organismos que têm o primeiro traço também têm o segundo e vice-versa. 

                                                 
189 Cf. MILLIKAN, 1989b, p. 283. 

190 Cf. MILLIKAN, 1989b, p. 289. 

191 Cf. SOBER, 1984, p. 99-100; MILLIKAN, 1991. Millikan não é a única a recorrer a esta distinção para 

responder ao problema da extensionalidade, outros autores também o fazem (cf. NEANDER, 1995; 

STERELNY, 1991). 
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Assim, caso a adaptação de um traço consista na adaptação média dos organismos dele 

providos segue-se que se dois traços sempre ocorrem conjuntamente então eles têm o mesmo 

valor adaptativo. Ou seja, se for o caso que um organismo possui um traço A se e somente se 

ele possui um traço B, então A e B possuem o mesmo valor adaptativo. Contudo, ao tratarmos 

A e B como igualmente adaptativos podemos incorrer no erro de ignorar o fato que um deles 

pode ter tido grande importância no processo de seleção enquanto o outro foi simplesmente 

neutro. No caso do queixo e maxilar, embora estes traços sempre ocorram conjuntamente em 

um ser humano, o que contribuiu para o aumento da adaptação de seres humanos foi o 

maxilar, não o queixo. O que causou a seleção destes traços coextensivos não foi o queixo, 

um traço neutro, mas o maxilar.   

 Sober conclui a partir disto que o que necessitamos é de uma distinção capaz de 

capturar a diferença de papel causal entre dois traços coextensivos na história de seleção de 

uma espécie, o que o leva a propor a distinção entre a seleção-de um traço e a seleção-para um 

traço. Na história da evolução humana houve seleção-de queixos, mas não seleção-para 

queixos – houve seleção-para maxilares e seleção-de maxilares. Dizer que houve seleção-para 

um traço significa dizer que as forças da seleção possuíam este traço como alvo. Vejamos o 

exemplo do brinquedo infantil que Sober utiliza para ilustrar esta distinção entre “seleção-de” 

e “seleção-para”. 

  Considere um brinquedo que consiste em um cilindro transparente dividido em vários 

níveis horizontais. Tal divisão ocorre através de uma película nas quais há buracos de mesmo 

diâmetro, sendo o tamanho dos buracos de um dado nível maior do que o dos buracos do nível 

imediatamente mais baixo e assim sucessivamente, de modo que os maiores buracos estão no 

nível mais alto do cilindro e os menores buracos estão em seu nível mais baixo. Considere 

também que o cilindro contenha bolas de diferentes cores e tamanhos e que a cada tamanho 

de bola corresponda uma única cor – as maiores bolas são vermelhas, as menores bolas são 

verdes, etc. Quando a criança coloca todas as bolas na parte superior do cilindro e o sacode, as 

maiores bolas ficarão no nível mais alto, as bolas intermediárias ficarão nos níveis 

intermediários e as bolas menores ficarão no nível mais baixo (o fundo do cilindro). Ou seja, 

quando o cilindro é sacudido, as bolas serão distribuídas aos seus respectivos níveis. Ora, o 

que temos aqui é um processo de seleção: as bolas são selecionadas de acordo com seu 

tamanho e apenas as menores bolas chegam ao fundo. Quanto menor for a bola, mais ela se 

aproximará do fundo. 

  Parece então natural concluir que as bolas são selecionadas de acordo com seus 

tamanhos. Mas porque não poderíamos dizer que as bolas são selecionadas por sua cor? 
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Afinal, apenas bolas verdes chegarão ao fundo do cilindro. Para tirarmos esta dúvida basta 

constatar a maneira com que o brinquedo executa a seleção. Como a seleção é feita através 

dos tamanhos dos buracos em cada nível, fica claro que o traço relevante das bolas que faz 

com que elas cheguem ao fundo é seu tamanho, não sua cor. O que causa o favorecimento de 

uma bola neste processo de seleção é mais precisamente sua pequenez. Caso cada nível 

tivesse um detector de cor de modo que, de acordo com o espectro das cores, quanto mais 

perto do verde a cor da bola chegasse mais perto ela chegaria ao fundo, então o traço que 

estaria sendo favorecido seria a verdidão. O que ocorre é que embora a verdidão e a pequenez 

sejam traços coextensivos neste grupo de bolas, há apenas seleção-para a pequenez, não 

seleção-para a verdidão. Há, contudo, seleção-de pequenez e seleção-de verdidão. O conceito 

de seleção-para é mais estreito que o conceito de seleção-de: todo traço que teve seleção-para 

também teve seleção-de, mas nem todo traço que teve seleção-de teve seleção-para. Seleção-

de não implica seleção-para, mas seleção-para implica seleção-de. 

  Seleção-de pertence aos efeitos de um processo de seleção, enquanto seleção-para 

descreve as causas de um processo de seleção
192

. Dizer que há seleção-para um dado traço 

significa dizer que ter este traço causa favorecimento do organismo que o detêm no processo 

de seleção. No caso da evolução, significa dizer que ter este traço causa sucesso de 

sobrevivência e proliferação. Seleção- para é um conceito causal, o que é selecionado-para 

depende dos mecanismos causais da seleção, em particular dos traços que devem ser 

mencionados em uma explicação de como certos organismos foram favorecidos pela seleção e 

outros não. Já dizer que há seleção-de um traço é meramente dizer que o resultado da seleção 

foi um aumento no número de ocorrências deste traço em dada população. A causa deste 

aumento pode ter sido porque este traço também foi selecionado-para ou porque ele é 

coextensivo a um outro traço que foi selecionado-para. A distinção entre seleção-de e seleção-

para é uma distinção entre causação e correlação. 

  A partir desta distinção, analisemos o exemplo do sapo. Seguindo Fodor, assumiremos 

que as propriedades de ser uma mosca e ser um pequeno-ponto-preto são localmente 

coextensivas. Isto posto, será igualmente adaptativo para o sapo tanto ter a representação de 

moscas como a representação de pequenos-pontos-pretos? É dado que adaptativo para o sapo 

é se alimentar de moscas e que ele alcança este objetivo através de uma representação que 

aponta para a presença de uma mosca quando esta passa em seu campo visual, fazendo com 

que ele atire então sua língua nesta direção e por fim a engula. O desafio de Fodor consiste em 

                                                 
192 Cf. SOBER, 1984, p. 100. 
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demonstrar que apesar de as propriedades de mosca e pequeno-ponto-preto serem localmente 

coextensivas para o sapo, é mais adaptativo para ele representar moscas e não pequenos-

pontos-pretos, o que implica demonstrar que a evolução favoreceu o traço de atirar a língua 

em direção a moscas e não em direção a pequenos-pontos-pretos. Assim, o problema inicial 

acerca de que conteúdo representacional é mais adaptativo para o sapo possuir remete ao 

problema de qual dentre estes dois traços é mais adaptativo para ele possuir: atirar a língua em 

direção a moscas ou em direção a pequenos-pontos-pretos. 

  Como foi visto, tratar dois traços coextensivos como igualmente adaptativos é um erro 

quando no processo de seleção um traço foi neutro e o outro contribuiu causalmente para o 

aumento da sobrevivência e proliferação da espécie. Isto significa que se demonstrarmos que 

entre os traços coextensivos de atirar a língua em direção a moscas e atirá-la em direção a 

pequenos-pontos-pretos um foi neutro enquanto o outro exerceu tal papel causal poderemos 

então determinar qual o conteúdo da representação do sapo. Ou seja, se demonstrarmos que 

um destes traços teve seleção-de e o outro teve seleção-para, podemos determinar o conteúdo 

representacional do sapo. Como no caso do brinquedo, demonstramos isto olhando para a 

maneira com que a seleção é feita. 

  Sabemos que moscas são capazes de alimentar sapos, mas não de pequenos-pontos-

pretos que não sejam moscas (e.g., abelhas). Considere então a situação contrafactual de no 

ambiente natural do sapo as propriedades de mosca e pequeno-ponto-preto não serem 

coextensivas. Suponha, por exemplo, que há pequenos-pontos-pretos que não sejam moscas. 

Em tal situação, sempre que o sapo atirar sua língua em direção a moscas ele irá obter um 

alimento, ao passo que nem sempre que ele atirar sua língua em direção a pequenos-pontos-

pretos ele irá obter um alimento. Assim sendo, claro está que em tal situação o que mais 

contribui para a adaptação do sapo é o traço de atirar a língua em direção a moscas e não o 

traço de atirá-la em direção a pequenos-pontos-pretos, uma vez que apenas atirando a língua 

em direção a moscas ele estará sempre obtendo um alimento, enquanto que atirando a língua 

em direção a pequenos-pontos-pretos isto nem sempre ocorrerá posto que há pequenos-

pontos-pretos que não são moscas. Mas se nesta situação o que é mais adaptativo para o sapo 

é atirar a língua em direção a moscas, então o que é mais adaptativo para ele representar são  

moscas e não pequenos-pontos-pretos, uma vez que é a representação que aponta em que 

direção o sapo deve atirar sua língua. Caso o conteúdo de sua representação seja mosca, 

sempre que ele atirar sua língua na direção apontada pela representação ele estará obtendo 

uma mosca que é seu alimento. Entretanto, caso o conteúdo de sua representação seja 

pequeno-ponto-preto e o pequeno-ponto-preto que voa em seu campo visual não seja uma 
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mosca, então nem sempre ele obterá um alimento, do que se segue que não é adaptativo para 

ele atirar a língua na direção apontada por esta representação - na melhor das hipóteses isto 

seria perda de tempo e energia para o sapo e na pior das hipóteses isto poderia levá-lo à morte 

(e.g., caso ele engula um pequeno-ponto-preto venenoso). 

  Através da suposição contrafactual das propriedades de mosca e pequeno-ponto-preto 

não serem coextensivas no ambiente natural do sapo demonstamos que na história 

evolucionária dos sapos houve seleção-para o traço de atirar a língua em direção a moscas e 

apenas seleção-de atirar a língua em direção a pequenos-pontos-pretos. É o traço de atirar a 

língua em direção a moscas que desempenha o papel causal na evolução, enquanto atirar a 

língua em direção a pequenos-pontos-pretos é meramente correlacionado ao primeiro traço. 

Disto se segue que a representação de mosca é mais adaptativa para o sapo que a 

representação de pequeno-ponto-preto e que portanto seu conteúdo é mosca, não pequeno-

ponto-preto.  

 Recorrer à distinção seleção-de/seleção-para tornou-se a resposta padrão para o 

problema da extensionalidade desde que Fodor o formulou como uma objeção para a 

teleosemântica evolucionária. Fodor, contudo, não aceita que a partir da seleção evolucionária 

seja possível fazer esta distinção, sustentando portanto que de nada adianta recorrer a ela para 

solucionar o problema da extensionalidade, vindo argumentando exaustivamente neste sentido 

desde que esta resposta foi proposta para o problema
193

. No que se segue argumentaremos que 

não obstante a engenhosidade e sagacidade das críticas de Fodor, a solução para o problema 

da extensionalidade faz uso da distinção entre seleção-de e seleção-para traços no interior do 

processo de seleção evolucionária
194

. 

  Antes de apresentarmos as críticas diretas de Fodor à aplicação da distinção seleção-

de/seleção-para no processo de seleção evolucionária, é necessário apresentar suas críticas ao 

nosso próprio uso do brinquedo de Sober para explicar a existência desta distinção na seleção 

evolucionária. O que fundamenta a intuição que no processo de seleção que ocorre no 

brinquedo há seleção-para o tamanho e apenas seleção-de cor é que constatamos que para 

uma bola ser selecionada ela deve passar pelos buracos existentes em cada nível do cilindro – 

este é o fato relevante acerca da estrutura endógena do brinquedo. Fodor objeta que há uma 

                                                 
193 Cf. FODOR, 1996, 2007; FODOR & PIATELLI-PALMARINI, 2010.  

194 Apesar do livro “What Darwin got wrong?” (2010) ser de autoria conjunta de Fodor e de Piatelli-Palmarini, 

continuaremos a nos referir apenas a Fodor uma vez que a esmagadora maioria das teses, argumentos e 

objeções que veremos a seguir já foram desenvolvidos anteriormente em artigos de autoria exclusiva de 

Fodor (Cf. FODOR 1996, 2007, 2008). 
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diferença fundamental entre a seleção feita no brinquedo e a seleção feita na evolução
195

: o 

contraste entre o caráter endógeno da seleção feita no brinquedo e o caráter exógeno da 

seleção evolucionária. Fodor observa que as leis requeridas para fundamentar a evolução 

devem expressar generalizações quanto a quais variáveis ecológicas determinam a adaptação 

relativa dos traços da criatura (sua adaptação a um dado ambiente). Ou seja, a ideia é que são 

leis ecológicas – leis que se aplicam em virtude das relações exógenas da criatura para com o 

ambiente – que fundamentam os contrafactuais quanto a qual traço da criatura foi 

selecionado-para. Mas, segundo Fodor, leis ecológicas nada nos dizem sobre as características 

endógenas do processo de seleção (exceto que elas geram variações fenotípicas 

aleatoriamente). As intuições levantadas pelo brinquedo de Sober nos diz como traçar a 

distinção seleção-de/seleção-para apenas quando o mecanismo que medeia a seleção já é 

especificado. Mas não diz como traçá-la quando sabemos que traços covariam com a 

adaptação mas desconhecemos o mecanismo causal medeia a covariação. Em suma, já é dado 

no brinquedo de Sober o mecanismo que conecta traços com o resultado da seleção, mas tal 

mecanismo não é dado no caso da evolução.  

  Tal contraste entre a estrutura endógena do brinquedo e o caráter exógeno da seleção 

natural, entretanto, não se sustenta. Para especificar o mecanismo que medeia a seleção de 

uma bola no brinquedo deve-se focar não nas propriedades intrínsecas à bola ou nas 

propriedades intrínsecas ao brinquedo, mas antes na relação entre uma propriedade intrínseca 

à bola e uma propriedade intrínseca ao brinquedo, a saber, a relação entre o tamanho da bola e 

os tamanhos dos buracos existentes em cada nível do brinquedo
196

. Se a bola não é maior que 

nenhum dos buracos existentes no brinquedo então ela será selecionada, em caso contrário ela 

não será selecionada. Tanto no caso da bola no brinquedo como no caso de um organismo em 

seu ambiente, a seleção depende de fatos relacionais – fatos quanto a relação entre a bola e o 

brinquedo e fatos quanto a relação entre o organismo e seu ambiente.  

  A segunda objeção de Fodor põe em causa até mesmo nossa tese que o brinquedo 

seleciona as bolas pelo tamanho, sustentando que não é possível determinar se houve seleção-

para o tamanho ou seleção-para a cor. Ao formularmos anteriormente este exemplo, 

assumimos que as bolas selecionadas pelo brinquedo são apenas aquelas que chegam ao fundo 

do cilindro. Mas porque não podemos inverter isto e assumir que as bolas que permanecem no 

topo do cilindro é que foram selecionadas e aquelas que chegam ao fundo foram 

desfavorecidas pela seleção? Neste caso, haveria seleção-para a grandeza, não seleção-para a 

                                                 
195 Cf. FODOR & PIATELLI-PALMARINI, 2010, p. 128. 

196 Cf. SOBER, 2010, p. 604. 
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pequenez. Fodor sustenta que ainda que o mecanismo do brinquedo responsável pela seleção 

seja completamente especificado, é completamente arbitrário dizer que há seleção-para a 

grandeza ou que há seleção-para a pequenez
197

. Se há seleção-para a grandeza ou seleção-para 

a pequenez não é portanto algo intrínseco ao brinquedo, mas depende das intenções de quem 

o utiliza para selecionar bolas. Uma analogia com o ouro e a farinha tornará isto claro. 

Quando você peneira a farinha, seu objetivo é selecionar os menores objetos e jogar fora 

aqueles que ficam na peneira, o que o interessa são os objetos que passam pela peneira. Já 

quando você garimpa o ouro, seu objetivo é selecionar os maiores objetos, aqueles que ficam 

na bateia, o que o interessa são os objetos que ficam na bateia. Analogamente, para determinar 

se no brinquedo há seleção-para bolas grandes ou seleção-para bolas pequenas deve-se 

recorrer às intenções daquele que usa este brinquedo: seu objetivo é selecionar as bolas 

grandes (as que ficam no topo) ou as bolas pequenas (as que ficam no fundo)?  

 Para Fodor não é intrínseco ao brinquedo nem mesmo se houve seleção-para o 

tamanho ou seleção-para a cor
198

. Como todas as bolas verdes estão no fundo, pode-se dizer 

que houve seleção-para a cor, mas como todas as bolas que estão no fundo são as pequenas, 

pode-se igualmente dizer que houve seleção-para o tamanho. Seleção-para a cor é 

indistinguível da seleção-para o tamanho porque o brinquedo não é um sistema intencional, só 

é possível fazer esta distinção recorrendo às intenções do usuário: seu objetivo é selecionar as 

bolas pela cor ou pelo tamanho? 

 Fodor tem razão ao sustentar que é arbitrário determinar que no brinquedo houve 

seleção-para a grandeza ou seleção-para a pequenez. O que fizemos ao formular o exemplo 

foi estipular que as bolas selecionadas são aquelas que chegam ao fundo do cilindro, mas 

poderíamos ter igualmente estipulado que as bolas selecionadas são aquelas que permanecem 

no topo
199

. Foi necessário estipular isto de início justamente porque não é intrínseco ao 

brinquedo selecionar as bolas pela grandeza ou pela pequenez. O erro de Fodor é inferir disto 

que também não é intrínseco ao brinquedo selecionar-para o tamanho e tudo o que nos 

interessa para explicar a diferença entre seleção-de e seleção-para na seleção evolucionária a 

partir do exemplo de Sober é justamente que o brinquedo executa uma seleção-para o 

tamanho mas apenas uma seleção-de cor. 

  É determinado que há seleção-para o tamanho porque o mecanismo causal responsável 

pela seleção das bolas são os buracos existentes em cada nível do cilindro. Caso em cada nível 

                                                 
197 Cf. FODOR & IATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 129. 

198 Cf. FODOR & IATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 129-30. 

199 O próprio Sober nunca sustentou o contrário. Ao formular seu exemplo ele diz justamente que “the name of 

the game is getting to the bottom” (cf. SOBER, 1984, p. 99). 



160 

 

 

existisse um detector de cor de modo que de acordo com o espectro das cores apenas as bolas 

verdes poderiam chegar ao fundo do cilindro, então haveria seleção-para a cor. O fato em 

virtude do qual há seleção-para o tamanho é que a propriedade relevante que uma bola deve 

ter para passar pelos buracos que estão em cada nível é um certo tamanho, caso o diâmetro da 

bola seja maior que o diâmetro do buraco então certamente ela não irá atravessá-lo. Deve-se, 

contudo, notar que embora  o brinquedo seleciona-para o tamanho, ainda assim há um grau de 

indeterminação quanto a qual propriedade da bola é causalmente responsável por sua seleção. 

Vejamos porque. 

  Suponha que as menores bolas, aquelas que chegam ao fundo do brinquedo, possuem 

raio de um centímetro e que qualquer bola cujos raio seja superior a um centímetro nunca 

poderão chegar ao fundo. Através de implicações geométricas poderíamos fazer uma 

especificação ainda mais detalhada das bolas capazes de chegar ao fundo: tais bolas possuem 

diâmetro de dois centímetros, circunferência de 2π, volume de 4π/3, etc. Da especificação que 

as bolas que chegam ao fundo do brinquedo possuem raio de um centímetro segue-se que 

várias propriedades geométricas são correlacionadas nestas bolas. Isto posto, houve seleção-

para qual destas propriedades? Ora, esta é uma questão indeterminada. Alguém pode 

selecionar bolas a partir do raio ou a partir do volume, mas o brinquedo simplesmente não 

pode
200

. Não há como ele selecionar bolas a partir de propriedades geométricas tão específicas 

como estas, mas independentemente disto o brinquedo  seleciona bolas pelo tamanho. Não há 

um fato em virtude do qual no brinquedo haja seleção-para o raio ou seleção-para o volume, 

mas há um fato em virtude do qual nele haja seleção-para o tamanho e apenas uma mera 

seleção-de cor.  

  Concluímos então que é justificado nosso uso do brinquedo de Sober para explicar a 

distinção entre a seleção-de um traço e seleção-para um traço no processo de seleção 

evolucionária. Mas esta não é a única crítica de Fodor ao uso da distinção de Sober para 

solucionar o problema da extensionalidade. Antes, sua principal crítica é uma crítica direta à 

seleção evolucionária: há algo de especial quanto a ela que impossibilita que nela seja traçada 

tal distinção, ainda que em outros tipos de processos de seleção esta distinção possa ser 

perfeitamente traçada. Vejamos em que ela consiste.  

 O problema da extensionalidade ocorre sempre que é necessário distinguir no interior 

de uma teoria os papeis causais de propriedades coextensivas: uma propriedade pode ser 

causalmente eficiente e a outra causalmente neutra. Em todas as instâncias do problema há 

                                                 
200 Cf. BLOCK & KITCHER, 2010. 
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explicações rivais quanto ao porquê dos objetos Xs serem P (sendo F e G propriedades 

localmente coextensivas): Xs são P porque instanciam F ou Xs são P porque instanciam G? 

Como apenas uma explicação pode ser verdadeira, segue-se que ou Xs instanciarem F explica 

Xs serem P e a instanciação de G por Xs é meramente correlata à instanciação de F ou Xs 

instanciarem G explica Xs serem P e Xs instanciarem F é correlato a instanciação de G. Para 

solucionar este problema, necessita-se de uma noção intensional e para tanto lança-se mão da 

noção de seleção-para. Esta é uma noção intensional porque pode ter havido seleção-para F e 

não seleção-para G ainda que F e G sejam localmente coextensivas. O que determina então se 

houve seleção-para F ou seleção-para G?  

 Como F e G são localmente coextensivas, fatos quanto ao mundo atual não podem 

determinar se houve seleção-para F ou seleção-para G, mas fatos quanto a mundos possíveis 

podem. Se em um dado mundo possível F e G não são propriedades localmente coextensivas 

e  neste mundo é verdade que os Xs que instanciam F são P mas os Xs que instanciam G não 

são P, então ceteris paribus o que explica o fato de X ser P no mundo atual é o fato de X 

instanciar F, não o fato de X instanciar G. Isto posto, o problema que se coloca é se é possível 

por parte da teoria da seleção evolucionária recorrer a fatos contrafactuais a fim de determinar 

entre dois traços localmente coextensivos qual foi selecionado-para. Vejamos porque Fodor 

sustenta que não. 

  Determina-se que entre dois traços localmente coextensivos T e T' apenas T contribuiu 

para a adaptação do organismo e T' é adaptativamente neutro recorrendo à verdade 

contrafactual que T seria correlato à adaptação ainda que não fosse localmente coextensivo a 

T', mas T' não seria correlato à adaptação caso não fosse localmente coextensivo a T. A 

correlação entre T' e a adaptação ocorre através de uma cadeia de causa e efeito que passa por 

T e termina com a adaptação da criatura, de modo que caso T fosse removido desta cadeia, a 

correlação entre T e a adaptação desapareceria. A seleção evolucionária pode distinguir entre 

T e T' desde que seja sensível a contrafactuais a respeito de se a remoção de um traço afeta na 

correlação à adaptação do outro.  Fodor nega justamente que a seleção evolucionária possa ser 

sensível a contrafactuais. Para ele, a seleção não pode ser contingente a resultados 

contrafactuais
201

. Como a seleção poderia ser sensível as consequências da remoção 

contrafactual de T mas não T' se de fato nem T nem T' é efetivamente removido no mundo 

atual?  

  Para sustentar esta tese Fodor argumenta que a seleção evolucionária é um processo 

                                                 
201 Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 112. 



162 

 

 

local
202

: apenas variáveis ecológicas às quais uma população causalmente interage podem 

exercer pressão na evolução desta população. Nada pode afetar o processo de seleção exceto 

transações causais entre a população e sua ecologia atual. O que efetivamente ocorreu na 

história desta população pode afetar sua evolução, enquanto que o que poderia ter ocorrido 

mas não ocorreu ipso facto não pode afetar sua evolução. Tal como eventos aos quais uma 

população é geograficamente isolada não podem exercer pressão em sua seleção, eventos 

contrafactuais também não podem. O resultado de eventos meramente contrafactuais não 

podem exercer pressão evolucionária. Predadores meramente possíveis não podem afetar a 

evolução da população, mas predadores atuais podem. O número de coelhos na região A não 

pode ser afetado pelo número de raposas em uma região geograficamente isolada B, mas pode 

ser afetado pelo número de raposas em A. 

 Temos então que para Fodor a seleção evolucionária é insensível a contrafactuais. Mas 

ele defende que há casos de processo de seleção em que isto não ocorre, a saber, naqueles em 

que há um designer responsável pela seleção. Considere o seguinte exemplo. Maria sempre 

fica ofegante quando alguém a agrada de modo que os traços de ser agradado e o de ofegar 

são coextensivos para Maria. João confecciona então uma flor de plástico para agradá-la e 

quando Maria a recebe fica ofegante por ter sido agradada. O fato em virtude do qual a flor foi 

selecionada para agradar Maria e não para deixá-la ofegante é que João a confeccionou com a 

intenção de agradá-la, não com a intenção de deixá-la ofegante. O critério que dispomos 

portanto para determinar entre dois traços coextensivos aquele que foi selecionado-para é a 

intenção do designer responsável pelo processo de seleção
203

. Mas qual o designer 

responsável pela evolução? Ora, sabemos que a evolução é um processo de seleção destituído 

de qualquer designer. Esta é a diferença fundamental entre estes dois tipos de seleção e o que 

faz com que em um processo de seleção em que há um designer responsável seja possível 

distinguir traços selecionados-para de traços selecionados-de ao passo que na seleção 

evolucionária isto não é possível. 

 Nos processos de seleção como o da flor confeccionada por João há um designer 

responsável pela seleção e designers podem representar algo que poderia ter acontecido mas 

não aconteceu (eventos contrafactuais) e as consequências da ocorrência deste algo (efeitos 

contrafactuais). Por exemplo, João antes de confeccionar a flor poderia pensar coisas como 

“se esta flor deixasse Maria ofegante mas a desagradasse eu não a confeccionaria desta 

forma” e “se esta flor agradasse Marias mas não a deixasse ofegante, eu ainda assim a 

                                                 
202 Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 113. 

203 Cf. FODOR, 1997, p. 252-3; Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 115 
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confeccionaria desta forma”. Assim, processos de seleção providos de designers são sensíveis 

a verdades contrafactuais porque designers são seres inteligentes e intencionais, de modo que 

podem conjecturar situações contrafactuais e escolher os efeitos que intencionam que 

aconteçam (agradar Maria mas não deixá-la ofegante) e os que intencionam que não 

aconteçam (deixar Maria ofegante mas não agradá-la).  

 Em resumo, eis a objeção de Fodor contra o apelo a verdades contrafactuais por parte 

da teoria da seleção evolucionária a fim de determinar entre dois traços localmente 

coextensivos aquele que teve seleção-para
204

: (1) Para poder determinar entre dois traços 

localmente coextensivos aquele que foi selecionado-para devemos determinar qual deles teve 

um papel causalmente eficiente. (2) Para determinar isto é necessário recorrer a distinções 

entre situações contrafactuais. (3) Apenas designers são sensíveis a distinções entre situações 

contrafactuais. (4) Não há um designer responsável pela seleção evolucionária. (5) Logo, a 

seleção evolucionária não é sensível a distinções entre situações contrafactuais. Do que se 

conclui que (6) não é possível para a seleção evolucionária determinar entre dois traços 

localmente coextensivos qual foi selecionado-para. Como podemos responder a Fodor? Tal 

resposta deve demonstrar como a seleção evolucionária pode ser sensível a contrafactuais e 

demonstrar a veracidade dos mesmos sem recorrer às intenções de qualquer designer. Isto 

posto, mãos à obra. 

  Leis sobre seleção-para podem demonstrar a verdade dos contrafactuais relevantes 

para a determinação de qual entre dois traços coextensivos T e T' foi selecionado-para sem 

recorrer às intenções de qualquer designer. Suponha que haja uma lei que determina que em 

certas circunstâncias T é selecionado-para em detrimento de T'. Se isto é uma lei, então ela é 

válida em todos os estados de coisas nomologicamente possíveis, o que significa dizer que ela 

determina o resultado de qualquer competição nomologicamente possível entre T e T', 

incluindo aquelas  meramente contrafactuais. Se há portanto leis sobre seleção-para em vigor 

quando ocorre a seleção de um traço, então a seleção evolucionária é sensível a 

contrafactuais. Fodor, contudo, não aceita que leis de seleção-para possam apoiar 

contrafactuais por ser cético quanto a existência das mesmas 

  É trivial que leis aspiram à generalidade. Nos casos paradigmáticos, uma lei sobre Fs 

deve se aplicar a instâncias de F enquanto tais. Inversamente, se uma generalização se aplica 

não a F mas apenas a F em tais e tais circunstâncias, é improvável que tal generalização seja 

uma lei ou caso ela seja mesmo uma lei, é improvável que seja uma lei quanto a F enquanto 

                                                 
204 Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 116. 
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tal. Fodor encara estas observações como triviais. A partir delas, ele desenvolve a seguinte 

objeção à existência de leis sobre seleção-para
205

: uma vez que o vencedor da competição 

entre os traços T e T' é massivamente sensível ao contexto, segue-se que não pode haver leis 

quanto a seleção-para T ou T'. Equivalentemente, é massivamente sensível ao contexto se um 

traço contribui ou não para a adaptação de um organismo. A adaptatividade de um traço é 

relativa a uma dada ecologia
206

. Por exemplo, a adaptatividade da cor de pele verde para um 

organismo depende se seu ambiente também ser verde. Ter então a mesma cor do ambiente é 

adaptativo para o organismo? Talvez não, a camuflagem pode ser benéfica por dificultar a 

captura por algum predador mas pode ser prejudicial caso dificulte o acasalamento. Outro 

exemplo concerne o tamanho do organismo. É adaptativo ser grande? Não necessariamente, a 

grandeza pode facilitar o trabalho de seus predadores. É adaptativo ser pequeno? Talvez não, 

seus predadores podem ser grandes e assim ter vantagem na caça. 

  Entretanto, esta objeção de Fodor não é plausível. Sabemos que a força gravitacional 

que age sobre a Terra depende da massa do sol, da lua, dos planetas, etc. mas disto não se 

segue que não haja uma lei da gravidade, segue-se apenas que esta lei tal como aplicada à 

Terra necessita levar em consideração a massa destes corpos
207

. Poder-se-ia objetar a esta 

analogia sustentando que o que está em jogo na determinação da força gravitacional agindo 

sobre a Terra é apenas a massa destes corpos e suas distâncias para a Terra enquanto que no 

caso da lei de seleção vários são os fatores relevantes na determinação de qual traço será 

selecionado-para. Mas ora, isto não faz diferença. O fato de um efeito ter inúmeras causas 

complexas que interagem entre si não implica a inexistência de leis sobre esta complexa 

relação de causa e efeito. A lei quanto a seleção-para um traço pode ser mais complexa que a 

lei quanto a força gravitacional agindo sobre a Terra porque nesta última leva-se em 

consideração a massa e a distância de certos corpos enquanto na primeira pode ser necessário 

levar em consideração inúmeras características do ambiente em que a seleção ocorre, mas 

disto não se segue que não pode haver uma lei quanto a seleção-para este traço. Em suma, 

sensibilidade contextual por si só não implica inexistência de lei.  

  Isto posto, há leis quanto a seleção-para? O problema da existência ou inexistência de 

leis na biologia em geral e na biologia evolucionária em particular é complexo. A depender de 

quais características você considera que uma generalização deve satisfazer para que constitua 

                                                 
205 Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 123. 

206 Fodor observa que alguns biólogos têm sustentado que certos traços que seriam selecionados-para em 

qualquer ecologia (obviamente raros seriam os traços que satisfariam esta condição), mas deixaremos isto de 

lado. 

207 Cf. SOBER, 2010, p. 598. 
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uma lei, você terá uma resposta diferente para este problema, havendo um grande debate a 

este respeito entre os filósofos da biologia. Contudo, não necessitamos adentrar neste debate 

para responder a Fodor. O que está em jogo aqui é o problema de saber o que apoia os 

contrafactuais necessários para assegurar a distinção entre a seleção-de um traço e a seleção-

para um traço. Seguindo Sober
208

, defenderemos que os modelos dinâmicos de seleção 

evolucionária biólogos desenvolvidos pela biologia evolucionária cumprem este papel, 

independentemente do problema ulterior sobre se tais modelos constituem ou não leis 

biológicas. 

  Modelos são generalizações não acidentais capazes de apoiar contrafactuais e a 

biologia evolucionária nos fornece diversos modelos de seleção-para um dado traço. Façamos 

uma exposição simplificada do seguinte modelo de Fisher
209

. Considere uma população de 

uma espécie de certo tipo em que o custo de criação pelos pais de um filho é o mesmo do de 

criação de um filha e em que há duas estratégias de reprodução: reproduzir apenas filhas ou 

reproduzir apenas filhos. Caso nesta população haja proporcionalmente uma preponderância 

no número de machos em relação ao número de fêmeas, haverá seleção-para a reprodução de 

apenas filhas. Já caso nesta população haja preponderância de fêmeas, haverá seleção-para a 

reprodução de apenas filhos. Note que este modelo, tal como uma lei, é uma generalização 

que não se refere a locais, tempos ou indivíduos específicos e que é capaz de apoiar 

contrafactuais. A teoria da seleção evolucionária é cheia de modelos como este: modelos 

como o de Fisher, modelos para a evolução de altruísmo e egoísmo, modelos de cooperação 

etc
210

. Todos descrevem circunstâncias que dão origem a fatos quanto a seleção-para um traço 

(e.g, a origem da seleção-para a reprodução de apenas filhos é o fato de haver uma 

preponderância de fêmeas naquela população). Talvez a formulação precisa destes modelos 

requeira cláusulas ceteris paribus, mas isto em nada afetaria a capacidade deles de apoiarem 

contrafactuais. 

  Fodor ainda oferece uma outra objeção para combater a possibilidade da existência de 

leis de seleção-para que embora também parte da sensibilidade contextual da adaptatividade 

de um traço, enfoca na exigência de que uma lei sobre Fs deve se aplicar a instâncias de F 

enquanto tais. Fodor defende que isto não é possível no caso de leis de adaptação: devido à 

extrema sensibilidade contextual da adaptatividade de um traço, não pode haver uma lei da 

                                                 
208 Cf. SOBER, 2008, 2010; 

209 Cf. FISHER, 1930; SOBER, 2008, 2010. 

210 Para uma explicação detalhada de alguns destes modelos, cf. SOBER & WILSON, 1998; SOBER, 2008;  
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adaptação enquanto tal
211

. Ele defende isto a partir de uma analogia entre a riqueza de alguém 

e a adaptação de um traço. Alguém pode ser rico pelas mais diversas causas: herança, avareza, 

sorte, falsidade, roubo, etc. O que pode levar alguém a ser rico é algo dependente do contexto: 

para alguém tornar-se rico pela herança deve ser possível que naquela sociedade após a morte 

dos pais seus bens sejam efetivamente transferidos aos filhos (caso o estado não confisque a 

herança, por exemplo); alguém pode ficar rico por roubo apenas se neste contexto existe algo 

a ser roubado que tornará rico aquele que o roube; alguém pode ficar rico por ter sorte na 

loteria apenas se houver alguma loteria, etc. A extrema sensibilidade contextual das causas da 

riqueza torna muito improvável que possa haver uma teoria do tornar-se rico enquanto tal. Em 

particular, é muito improvável que haja generalizações aptas a serem leis que especifiquem as 

várias situações em que uma pessoa pode tornar-se rico e as propriedades em virtude das 

quais uma pessoa ficará rico nestas situações. Em suma, em virtude da sensibilidade 

contextual das causas da riqueza e destas causas serem muito heterogêneas, segue-se que não 

há algo comum a todas elas, o que impossibilita a existência de uma lei do tornar-se rico 

enquanto tal
212

.  

 O mesmo ocorre no caso da adaptação, segundo Fodor. Devido à extrema 

sensibilidade contextual das causas da adaptatividade de um traço, não há nada que seja 

comum a todas elas, do que se segue que não pode haver uma lei da adaptação enquanto tal. 

Disto se segue que não pode haver uma lei da seleção-para enquanto tal, uma vez que as 

noções de seleção-para e adaptação são conectadas pela seguinte definição: o traço T é uma 

adaptação para fazer X em uma dada população se e somente se T evoluiu na linhagem que 

gerou esta população porque houve seleção-para T, sendo que houve seleção-para T porque 

ter o traço T foi a causa fazer X
213

. Assim sendo, tal como não há nada de comum a todas as 

causas da riqueza, também não há nada de comum a todas as instâncias de adaptação, de 

modo que não pode haver tanto uma lei quanto ao tornar-se rico como não pode haver uma lei 

quanto ao tornar-se adaptado.  

  Há dois modos de responder a esta objeção. O primeiro é em uma resposta direta, 

determinando o que há de comum a todas as instâncias de adaptação não obstante a 

sensibilidade contextual da adaptação. O segundo consiste em rejeitar a exigência imposta por 

Fodor que uma lei sobre a adaptação deve descrever o que todas as instâncias de adaptação 

têm em comum. Seguindo novamente Sober, responderemos a Fodor do segundo modo.  

                                                 
211 Cf. FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010, p. 135.  

212 Claro está que defender isto é inteiramente compatível com a  explicação de como uma pessoa específica 

ficou rica em uma situação específica. Ou seja, é compatível com explicações de cada caso de riqueza.  

213 Cf. SOBER, 1984, p. 208. 
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  O que pode haver de comum entre a adaptação da cor da pele branca do urso polar à 

cor branca do ambiente, a adaptação de atirar a língua em direção a moscas por parte do sapo 

e a adaptação de quando haver preponderância de machos da população citada no modelo de 

Fisher, haver reprodução de apenas filhas? É realmente implausível que haja uma propriedade 

compartilhada por todas estas instâncias de adaptação, mas uma teoria substantiva (i.e., não-

definicional) da adaptação não necessita descrever condições necessárias e suficientes que um 

traço deve satisfazer a fim de estar adaptado a uma dada ecologia. Descrever condições 

múltiplas que sejam suficientes para haver adaptação já é o bastante
214

.  

  A objeção de Fodor pressupõe que leis sobre seleção-para devem ser capazes de 

determinar o que há de comum a todas as instâncias de seleção-para e caso esta exigência não 

seja satisfeita simplesmente não pode haver leis sobre seleção-para. Para Fodor, não há meio 

termo entre estas duas alternativa. O que estamos defendendo, seguindo Sober
215

, é 

justamente que há um meio termo. Se por um lado não dispomos de uma lei de seleção-para a 

qual todas as instâncias de seleção-para estão submetidas, por outro lado dispomos de 

diversos modelos (constituam estes leis biológicas ou não) a qual todas as instâncias de 

seleção-para um determinado tipo de traço se submetem - o modelo de Fisher de seleção-para 

uma estratégia de reprodução, modelos de seleção-para cooperação, modelos de seleção-para 

altruísmo, etc. Em cada caso, o modelo descreve o que dá origem à seleção-para um tipo 

específico de traço e é uma generalização que apoia contrafactuais referentes a traços deste 

tipo. 

  Os biólogos manipulam os organismos na natureza para descobrir qual entre dois 

traços localmente coextensivos foi selecionado-para. No caso do coração, sabemos que o que 

contribuiu para a adaptação foi o coração bombear sangue e não fazer seu barulho 

característico do coração apesar de ambos os traços serem coextensivos. Como os biólogos 

descobriram isso? Via manipulação. Se manipularmos o coração de modo a que ele bombeie 

sangue mas não faça barulho, ele continuará sendo adaptativo? Já se o impedirmos de 

bombear sangue mas permitimos a ele fazer aquele barulho, ele continuará sendo adaptativo? 

O resultado destas manipulações feitas pelos biólogos mostra justamente que houve seleção-

para bombear sangue e apenas seleção-de fazer aquele barulho. Experimentos como este, 

feitos no laboratório ou no campo, é que permitiram aos biólogos determinarem que traços 

foram selecionados-para. Mas esta não é a única maneira de determinar isto. Por exemplo, 

caso dois traços coextensivos no local A não sejam coextensivos no local B, basta aos 

                                                 
214 Cf. SOBER, 2008, p. 47. 

215 Cf. SOBER, 2010, p. 601. 
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biólogos observar em B qual dos dois traços é adaptativo. O trabalho dos biólogos é 

justamente revelar fatos quanto a seleção-para que ocorrem no processo de seleção 

evolucionária, revelando portanto as propriedades causais de traços localmente coextensivos. 

 Fodor reconhece a existência de modelos na biologia evolucionária e sua capacidade 

de apoiar contrafactuais, mas não concorda que tais modelos e contrafactuais façam parte da 

teoria da seleção evolucionária. Sober e outros replicam que Fodor tem uma concepção 

limitada do que seja a teoria da seleção evolucionária, já que segundo eles este modelos fazem 

parte desta própria teoria
216

. Este debate, contudo, está para além do nosso propósito de 

determinar o que apoia os contrafactuais relevantes necessários para a distinção entre a 

seleção-de e seleção-para
217

. Assim, tendo argumentado que modelos são capazes de apoiar 

contrafactuais, concluímos que a solução para o problema da extensionalidade passa pela 

distinção entre seleção-de e seleção-para um traço.  

 

4.4 A tese da condição Normal e o problema do conteúdo distante 

 Millikan sustenta que uma das vantagens de sua teoria perante as teleosemânticas que 

recorrem tão somente ao produtor da representação para determinar o conteúdo é que a 

solução do problema do conteúdo distante passa necessariamente por um enfoque nas 

condições em que o  mecanismo consumidor da representação executa suas funções próprias. 

Como visto, dado que o organismo O necessita de Fs e que O é dotado de um mecanismo 

capaz de detectar instâncias de F não se segue que este mecanismo tem a função de detectar a 

presença de Fs. Afinal, tal benefício pode também ser alcançado caso F e G sejam 

propriedades localmente coextensivas para O e este mecanismo tenha a função de detectar 

instâncias da propriedade próxima G. Assim, a solução do problema do conteúdo distante 

consiste em explicar como o mecanismo pode ter a função de detectar instâncias da 

propriedade distante F sem ter a função de detectar instâncias da propriedade próxima G. 

Apenas após explicar isto é possível para o teleosemanticista determinar que o conteúdo das 

representações produzidas pelo mecanismo representam a propriedade distante sem 

representar a propriedade próxima.  

  Supondo-se que a representação da mosca por parte do sapo foi causada por uma 

mosca que passou em seu campo visual, não se segue que esta seja a única causa da 

representação, afinal ela também foi causada pelos raios de luz refletidos pela mosca que 

                                                 
216 Cf. FODOR & SOBER, 2010.  

217 O ataque de Fodor à teoria da seleção evolucionária não se limita a objeção do caráter extensional da seleção 

evolucionária. Ao lado de Piatelli-Palmarini, Fodor também procura desenvolver um argumento empírico-

biológico contra a teoria da seleção evolucionária. Cf.  FODOR & PIATTELLI-PALMARINI, 2010. 
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chegaram à retina do sapo, pela imagem da mosca que se formou então na retina do sapo, 

pelos impulsos elétricos enviados ao seu cérebro, etc. Nesta cadeia causal, a mosca é o 

estímulo distante e o raio de luz, a imagem na retina e os impulsos elétricos são os estímulos 

mais próximos. O que causa a produção da representação nestes casos não é um estímulo em 

particular, mas antes uma cadeia casual de estímulos: o estímulo distante A causa o estímulo B 

que causa o estímulo C, …, que causa o estímulo próximo Z, que por fim causa a produção da 

representação. O problema do conteúdo distante é determinar qual estímulos desta cadeia 

causal está sendo representado.   

  Vejamos como Millikan aborda este problema, iniciando pelo caso das bactérias 

anaeróbicas. Posto que sua teleosemântica é do tipo evolucionária, é a seleção evolucionária 

que determina se é benéfico para a bactéria que seus ímãs detectem condições anaeróbicas ou 

a direção do campo magnético. Claro está que o que é adaptativo para a bactéria é ser 

direcionada para condições anaeróbicas, mas ela alcançará este resultado tanto sendo 

direcionada ao campo magnético como sendo direcionada para as condições anaeróbicas, 

posto que tais propriedades são localmente coextensivas. De acordo com Millikan, o conteúdo 

da representação produzida pelo ímã é determinado por uma condição Normal que deve ser 

satisfeita para que os mecanismos consumidores da representação possam executar suas 

funções próprias, a saber, a condição Normal de haver uma correspondência entre a 

representação e o estado de coisa representado. O conteúdo representacional é ambiente livre 

de oxigênio porque os mecanismos consumidores da representação necessitam ser 

direcionados para o ambiente livre de oxigênio para que possam executar Normalmente suas 

funções próprias, não para o ambiente em que está o campo magnético
218

, independente da 

questão ulterior se o ambiente livre de oxigênio é também o ambiente em que está o campo 

magnético. Os ímãs internos das bactérias foram moldados pela evolução para produzir 

representações de condições anaeróbicas justamente para guiar os consumidores da 

representação na execução Normal de suas funções. Para os consumidores pouco importa que 

sejam direcionados para o campo magnético ou para o fundo do mar, tudo o que importa é que 

sejam direcionados para condições anaeróbicas, afinal o resultado do direcionamento para um 

ambiente em que está o campo magnético mas que não seja um ambiente livre de oxigênio 

será a morte da bactéria. Disto se segue que nenhuma propriedade mais próxima está sendo 

representada pelo ímã, apenas a propriedade distante de ser um ambiente livre de oxigênio 

está sendo representada. A propriedade próxima não é representada como um meio para a 

                                                 
218 Cf. MILLIKAN, 1989b, p. 290. 
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representação da propriedade distante, mas antes a propriedade ditante é representada 

diretamente. 

 Segundo Millikan, a função do ímã interno é detectar condições anaeróbicas. Caso 

coloquemos próximo da bactéria uma barra magnética orientada em direção oposta ao campo 

geomagnético, o ímã a orientará em direção à superfície marítima, um ambiente rico em 

oxigênio. Neste caso, o imã estará em mau funcionamento na medida em que não direcionou a 

bactéria para condições anaeróbicas. Mas é mesmo plausível dizer que o ímã está em mau 

funcionamento quando em virtude da presença da barra magnética direciona a bactéria para a 

superfície? Ora, caso esta barra não estivesse presente, o ímã desempenharia seu papel de 

direcionar a bactéria para o fundo do mar. Como bem observou Dretske, o ímã está 

funcionado perfeitamente bem quando sob influência da barra magnética direciona a bactéria 

para a superfície, afinal o responsável por ele ter erroneamente apontado para a superfície foi 

a barra magnética, não um defeito em seu  funcionamento. Mas mesmo levando isto em 

consideração, o ímã está em mau funcionamento já que não executa sua função de detectar 

condições anaeróbicas. O que está ocorrendo aqui é que duas noções distintas de mau 

funcionamento estão envolvidas nesta aparente contradição
219

. 

  Por um lado, há o sentido estrito de “mau funcionamento”: um mecanismo está em 

mau funcionamento caso não execute sua função devido a algum defeito em seu 

funcionamento interno, ou seja, porque o mecanismo está danificado. Por exemplo, uma 

cafeteira elétrica estará em mau funcionamento se mesmo tendo nela colocado água, pó de 

café e filtro de papel ela não produza  café porque seu fusível térmico está danificado. Por 

outro lado, há o sentido amplo de “mau funcionamento”: um mecanismo está em mau 

funcionamento caso simplesmente não execute suas funções, ainda que a causa disto não seja 

um defeito em seu funcionamento interno. Por exemplo, uma cafeteira elétrica pode estar 

internamente funcionando perfeitamente bem mas caso esqueçamos de nela colocar pó de 

café ela não estará exercendo sua função de produzir café.   

 No caso do ímã da bactéria, ele estará em mau funcionamento no sentido estrito do 

termo caso por algum defeito biológico ele não esteja internamente funcionando bem, não 

executando então sua função de direcionar a bactéria a condições anaeróbicas ainda que todas 

as condições externas necessárias para a execução desta função sejam satisfeitas (e.g., 

ausência de barra magnética). O ímã estará em mau funcionamento no sentido amplo do 

termo caso simplesmente não cumpra sua função, mesmo que esteja internamente em perfeito 

                                                 
219 Cf. MILLIKAN, 1991, p. 161. 
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estado. O que explica isto é que as condições externas indispensáveis para a execução de sua 

função não foram satisfeitas, ou seja, o mau funcionamento do ambiente em que ele está 

inserido. Em suma, só haverá bom funcionamento do ímã no sentido amplo caso haja 

simultaneamente bom funcionamento interno e bom funcionamento externo, ao passo que 

haverá bom funcionamento do ímã no sentido estrito caso o ímã esteja em bom 

funcionamento interno, independentemente de haver ou não bom funcionamento externo.  

  Retornemos ao exemplo do sapo. Supomos anteriormente que o conteúdo da 

representação é mosca, não pequeno-ponto-preto, mas de acordo com Millikan esta é uma 

suposição incorreta. Para ela, o conteúdo genuíno desta representação é comida de sapo
220

. A 

condição Normal que deve ser satisfeita para que os consumidores desta representação 

possam executar suas funções próprias é que haja uma correspondência entre a representação 

e a presença de comida de sapo, não que  corresponda a pequenos-pontos-pretos, raios de luz 

refletidos, imagens na retina ou a moscas. Os sistemas motor e digestivo são os consumidores 

desta representação
221

 e para eles pouco importa que façam parte da cadeia causal que 

provocou a produção da representação raios de luz, imagens na retina e moscas, tudo o que 

importa é que o que esteja sendo representado efetivamente seja capaz de alimentar o sapo. 

Apenas quando isto ocorre é que atirar a língua na direção apontada pela representação irá 

resultar na obtenção de um alimento e em seu subsequente envio para o sistema digestivo que 

irá então digeri-lo, resultando no benefício evolucionário de alimentar o sapo.  

  A solução de Millikan para o problema do conteúdo distante consiste em determinar o 

conteúdo a partir do que os consumidores necessitam da representação para executar 

Normalmente suas funções próprias, a saber, que ela corresponda ao estado de coisas 

representado de acordo com uma função de mapeamento. O mapeamento necessário para os 

consumidores executarem suas funções é aquele mapeamento que foi necessário para os 

ancestrais destes consumidores executassem suas funções, contribuindo assim para a 

adaptação da espécie. O conteúdo da representação do ímã é ambiente livre de oxigênio 

porque considerando os ancestrais do mecanismo consumidor desta representação, ou seja, os 

ancestrais do sistema motor da bactéria, constataremos que eles necessitavam que a 

representação mapeasse sobre condições anaeróbicas a fim de executar a função própria de 

                                                 
220 Cf. MILLIKAN, 1990, p. 163. Note que isto em nada afeta a solução anteriormente proposta para o 

problema da extensionalidade, i.e., a distinção seleção-de/seleção-para um traço. Basta sustentar que houve 

seleção-para o traço de atirar a língua em direção à comida de sapo e seleção-de atirar a língua em direção a 

pequenos-pontos-pretos. 

221 Embora não sejam os únicos consumidores (e.g., o sistema circulatório que circula o nutrientes digeridos 

também consomem a representação). No que se segue, citaremos apenas os principais consumidores de uma 

representação.  
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produzir o movimento da bactéria nesta direção.  

 O apelo a esta condição Normal para a execução das funções dos consumidores da 

representação permite a Millikan determinar o conteúdo independentemente de quão distante 

seja a propriedade representada na cadeia causal de estímulos que causou a produção da 

representação. A  propriedade de ser um ambiente livre de oxigênio é mais distante que a 

propriedade de ser o campo magnético local já que é detectando instâncias desta última que o 

ímã detecta instâncias da primeira, mas a propriedade representada é a de condições 

anaeróbicas porque a condição Normal que deve ser satisfeita para a execução das funções 

dos consumidores é que a representação mapeie sobre o ambiente livre de oxigênio. Ao se 

comprometer com este critério, Millikan assume que o conteúdo é determinado a partir do 

benefício evolucionário resultante do consumo da representação. Em virtude disto, podemos 

falar de um caráter consumidor da teleosemântica de Millikan. 

  Tendo exposto a resposta de Millikan para o problema do conteúdo distante, 

avaliaremos se ela obtêm êxito ou não em solucioná-lo. Uma vez que a resposta depende 

fundamentalmente do caráter consumidor desta teleosemântica, avaliar se ela constitui uma 

solução para o problema do conteúdo distante passa por uma avaliação da própria 

plausibilidade desta abordagem consumidora do conteúdo. No que se segue, avaliaremos esta 

resposta a partir da seguinte estratégia. Sob hipótese, concederemos a Millikan que se o 

conteúdo é determinado a partir da condição Normal para a execução das funções dos 

consumidores da representação, segue-se que o problema do conteúdo distante estará 

solucionado tal como procuramos mostrar anteriormente. Nossa investigação consistirá então 

em uma investigação acerca da plausibilidade desta própria tese, de modo que caso ela se 

mostre mesmo verdadeira, seguiremos Millikan ao sustentar que sua resposta soluciona o 

problema do conteúdo distante. Por outro lado, caso esta tese se mostre falsa, sustentaremos 

que a teleosemântica de Millikan sucumbe ao problema do conteúdo distante.  

  A tese que o conteúdo é determinado a partir da condição Normal para a execução das 

funções próprias dos mecanismos consumidores da representação (doravante, tese da 

condição Normal) está no centro dos debates acerca da plausibilidade da teleosemântica de 

Millikan. Uma das principais objeções feitas a ela é que as atribuições de conteúdo dela 

resultantes não são plausíveis ou intuitivas. Um bom local para iniciar nossa abordagem desta 

objeção é o famoso exemplo ficcional do kimu desenvolvido por Paul Pietroski
222

.  

  Kimus são animais que vivem próximos a uma grande montanha rochosa. Seus 

                                                 
222 Cf. PIETROSKI, 1990, p. 273-6 
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predadores são os snorfs, animais carnívoros que passam perto da montanha toda manhã. Os 

kimus são animais daltônicos incapazes de reconhecer ocorrências da cor vermelha mas 

devido a uma mutação genética um destes kimus desenvolveu um mecanismo M capaz de 

produzir ocorrências de uma estado mental de tipo B quando na presença de objetos 

vermelhos. Desta forma, quando pela manhã o kimu olha para o topo da montanha e vê algo 

vermelho (e.g., o nascer do sol), M produz um estado mental de tipo B que faz com que o 

kimu caminhe para o topo da montanha. A partir de então, o kimu e seus descendentes 

desenvolveram uma atração por coisas vermelhas, de modo que sempre quando o kimu olha 

em direção a algo vermelho, M produz uma ocorrência do estado mental de tipo B que é 

responsável por fazer com que o kimu se mova em sua direção. O benefício adaptativo disto é 

evidente, afinal sempre que o kimu sobe a montanha ele estará fugindo dos snorfs que passam 

todas as manhãs próximos a montanha, evitando assim ser devorado. A seleção evolucionária 

favoreceu então este mecanismo e ele se proliferou por toda a espécie.  

  O problema que se coloca então é o seguinte: qual o conteúdo da representação do 

kimu? Há diversos os candidatos a conteúdo desta representação: vermelho, vermelho ali, 

vermelho no topo da montanha, etc. Mas segundo a teleosemântica de Millikan seu conteúdo 

não faz qualquer referência a cor vermelha, o que está sendo representado é ambiente livre de 

snorf.  Esta é uma consequência direta da tese da condição Normal. Entretanto, tal atribuição 

de conteúdo tem sido extensamente contestada como sendo extremamente implausível ou 

anti-intuitiva. Vejamos então porque para Millikan o que está sendo representado pelo kimu é 

o ambiente livre de snorf para em seguida avaliar as razões para Pietroski sustentar que esta é 

uma atribuição de conteúdo inaceitável.  

  No debate acerca do exemplo do kimu não está em jogo se de acordo com a 

teleosemântica de Millikan o conteúdo da representação do kimu é mesmo ambiente livre de 

snorf, a própria Millikan defende que é isto o que está sendo representado
223

. Façamos a 

mesma pergunta que fizemos no caso do sapo e da bactéria: a que estado de coisas a 

representação deve corresponder para que seja satisfeita a condição Normal necessária para 

que os consumidores da representação possam executar suas funções próprias - haver uma 

correspondência entre a representação e a presença de objetos vermelhos ou entre a 

representação e a ausência de snorfs? O consumidor da representação é o sistema motor do 

kimu que produz o movimento em direção ao local por ela apontado. O que foi adaptativo 

para o consumidor e com isto para o kimu como um todo foi se locomover para o ambiente 

                                                 
223 Cf. MILLIKAN, 2000, p. 235-7; MILLIKAN, 2009. 
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livre de snorfs, não em direção a objetos vermelhos ou ao topo da montanha. Mesmo supondo 

que as propriedades de vermelho, ausência de snorf e topo da montanha sejam localmente 

coextensivas no ambiente natural do kimu, ainda assim houve seleção-para o traço de se 

locomover em direção a ambientes livres de snorf e apenas seleção-de se locomover em 

direção a objetos vermelhos ou ao topo da montanha. Disto se segue que a função própria dos 

consumidores da representação é locomover o kimu em direção ao ambiente livre de snorfs e 

para executá-la Normalmente é necessário que a a representação corresponda ao ambiente 

livre de snorf, não ao topo da montanha ou a objetos vermelhos. 

  O exemplo do kimu foi formulado por Pietroski para ser semelhante ao do sapo mas 

com uma diferença fundamental: enquanto moscas (independentemente de representadas 

como mosca ou comida de sapo) são capazes de causar a produção da representação do sapo, 

snorfs nunca causam a produção da representação do kimu
224

. Ora, uma vez que sempre que 

amanhece o kimu sobe ao topo da montanha, quando o snorf passa ao lado da montanha ele 

não o encontrará, ou seja, nesta situação o kimu simplesmente não vê o snorf. A história da 

produção desta representação revela que a presença ou ausência de snorfs nunca foi o 

estímulo responsável por sua produção.  

  Também deve-se observar que kimus são incapazes de distinguir snorfs de não-snorfs.  

Kimus são capazes de distinguir objetos vermelhos de objetos não-vermelhos, caso o 

colocássemos de frente a um objeto verde e um objeto vermelho, ele caminharia em direção 

ao objeto vermelho. Mas se colocássemos o kimu diante de um objeto verde e de um snorf ele 

não teria qualquer reação de locomoção em direção a um ou outro. Mais importante, o 

resultado de  colocar um snorf pintado de vermelho na frente do kimu resultaria no 

deslocamento do kimu nesta direção, ainda que isso o levasse à morte. Como descreve 

Pietroski, “Kimus quite literally wouldn't know a snorf from a hole in the wall” (PIETROSKI, 

1992, p. 276). 

  O que estas duas observações podem nos dizer acerca do conteúdo da representação 

do kimu? Para Pietroski
225

, elas nos mostram que seu conteúdo não pode ser ambiente livre de 

snorf.   O conteúdo deve fazer referência a cor vermelha, ele teria de ser algo como vermelho, 

vermelho ali, etc. Pietroski assume que se o kimu está representando a ausência de snorf, 

segue-se que quando ele sobe a montanha ele tem a crença que não há snorfs no topo da 

montanha e quando ele caminha em direção a um objeto vermelho qualquer ele crê estar indo 

em direção a um ambiente livre de snorfs. Mas Pietroski argumenta que estas são explicações 

                                                 
224 Cf. PIETROSKI, 1992, p. 274. 

225 Ibid., p. 276. 
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intencionais do comportamento do kimu extremamente implausíveis, pois não temos qualquer 

razão – afora a própria teleosemântica de Millikan -  para aceitar que o kimu tenha qualquer 

crença ou desejo acerca de snorfs. O fato do kimu ser incapaz de distinguir snorfs de não-

snorfs e de que a representação só será produzida quando o kimu estiver diante de algo 

vermelho independentemente de haver ou não snorfs em seu campo visual mostra justamente 

que o que está sendo representado é a cor vermelha. Em suma, toda evidência disponível 

quanto ao comportamento do kimu contraria a suposição que o kimu está representando 

ambiente livre de snorf. 

  A tese de Pietroski é que a abordagem do conteúdo defendida por Millikan gera 

explicações intencionais muito implausíveis acerca do comportamento do kimu. Claro está 

que explicações intencionais corretas podem ser implausíveis ou anti-intuitivas, mas caberia a 

Millikan explicar o porquê de sua explicação intencional ser implausível. Millikan poderia 

também replicar que uma teoria do conteúdo pode ser um tanto revisionista quanto as nossas 

práticas de atribuição de conteúdo baseadas no senso comum, mas Pietroski sustenta que 

explicar o comportamento do  kimu de subir a montanha apelando para sua crença que não há 

snorfs lá em cima é uma abordagem radicalmente revisionista do conteúdo e Millikan não nos 

fornece nenhuma razão independente para aceitá-la. Ademais, neste caso o ônus de fornecer 

um conjunto de requisitos que devem ser satisfeitos por uma teoria do conteúdo recairia sobre 

Millikan, ou seja, recaria sobre ela o ônus de dizer o que contaria como uma teoria satisfatória 

do conteúdo em oposição a uma teoria sobre  alguma outra relação que um estado mental 

possa ter para com o ambiente circundante. Mas uma vez rejeitado o requisito que uma teoria 

do conteúdo deve gerar explicações intencionais plausíveis do comportamento do organismo, 

é realmente difícil conceber que outros requisitos seriam esses
226

.  

 Antes de avaliar se a atribuição de conteúdo à representação do kimu feita por 

Millikan é mesmo tão implausível como Pietroski sustenta, façamos uma comparação entre 

este caso e o caso das bactérias anaeróbicas. A bactéria possui um ímã que consiste em um 

detector do campo magnético prevalecente, não em um detector de condições anaeróbicas. 

Mas uma vez que há uma correlação em seu ambiente natural entre o local do campo 

magnético e o local livre de oxigênio, a bactéria detecta a direção do local livre de oxigênio 

via a detecção do campo magnético. Da mesma forma, o kimu  possui um detector de 

instâncias da cor vermelha, não um detector de snorfs. Mas como há uma correlação entre o 

                                                 
226 O ataque de Pietroski a teleosemântica de Millikan a partir do exemplo do kimu é muito influente, não sendo 

poucos os que subscrevem a conclusão de Pietroski que a atribuição de conteúdo resultante da 

teleosemântica de Millikan é muito implausível: cf. NEANDER, 1995, p. 127; JACOB, 2006; GODFREY-

SMITH, 2013. 
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vermelho no topo da montanha e a ausência de snorfs no topo da montanha, segue-se que o 

kimu detecta a ausência de snorfs através da detecção de instâncias do vermelho. Em ambos 

os casos, o estímulo representado não é o estímulo que causa a produção da representação: a 

presença de snorfs não causa a produção da representação do kimu e a presença de condições 

anaeróbicas não causa a produção da representação da bactéria. Por quê então Pietroski dá-se 

ao trabalho de formular o exemplo ficcional do kimu a partir do qual objeta que a abordagem 

de Millikan tem como consequência atribuições de conteúdo implausíveis e não desenvolve 

esta objeção a partir do exemplo das bactérias que tem a vantagem de ser um exemplo real? 

  James Rountree
227

 sustenta que a razão para tanto é que Pietroski encara o kimu como 

um organismo portador de crenças, ao passo que a bactéria não é capaz de ter crenças por ser 

um organismo biologicamente menos complexo, o que ela possui é o que anteriormente 

chamamos de representação primitiva. De fato, não há dúvida que Pietroski encara kimus 

como crentes: “kimus climb the hill because they believe that the hill is snorf-less […] 

Moreover, when kimu moves toward red things on other occasions (on the flat), they are 

acting on the belief that the area in question is snorf-less” (PIETROSKI, 1992, p. 276). Mas 

serão eles mesmo organismos dotados de crenças? Para responder a esta pergunta é necessário 

investigar que condições um organismo deve satisfazer para ser um portador de crenças, para 

posteriormente avaliar se o kimu satisfaz tais condições. Entretanto, o problema da 

especificação de todas as condições que devem ser satisfeitas para que um organismo ser um 

portador de crenças é profundo e complexo, estando sua solução para além dos nossos 

objetivos. No que se segue teremos o objetivo mais modesto de estabelecer apenas duas 

condições necessárias para um organismo ser um portador de crenças e faremos isto a partir 

de um contraste entre estados que constituem representações primitivas como a representação 

produzida pela bactéria e estados que inegavelmente constituem crenças como aqueles que 

nós, seres humanos, possuímos.  

  A representação da bactéria carrega informação que será usada para direcionar o 

movimento da bactéria em direção a um determinado local. Este uso consiste precisamente 

em conectar (I) a cadeia causal que se inicia com o estímulo  magnético e termina com a 

produção da representação com (II) a produção do movimento da bactéria em direção ao local 

apontado pela representação. Forma-se assim uma cadeia causal mais longa que se inicia com 

o estímulo magnético e termina com a produção do movimento da bactéria. Esta é uma cadeia 

que sempre tem início com o mesmo estímulo magnético e que sempre termina com a 

                                                 
227 Cf. ROUNTREE, 1997, p. 411. 
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produção do movimento da bactéria em direção ao local apontado pela representação
228

. O 

que temos aqui é um processo de mão única que sempre tem o mesmo início e o mesmo fim. 

Note que mesmo colocando uma barra magnética próxima à bactéria e fazendo com que ela 

não se locomova em direção a condições anaeróbicas, ainda assim temos a mesma cadeia 

causal que se inicia com o estímulo magnético e termina com a produção do movimento da 

bactéria em direção ao local apontado pela representação, neste caso o local em que se 

encontra a barra magnética. 

  Vejamos agora o caso das crenças que nós possuímos. Nossas crenças frequentemente 

carregam informação de diversas fontes como os nossos cinco sentidos ou nossa memória. 

Por exemplo, nossa crença de que vacas são quadrúpedes pode provir de nossa memória, 

visão ou tato. Ademais, uma crença pode ser formada a partir das outras crenças que o agente 

possui, fenômeno que anteriormente denominamos de processo holístico de formação de 

crenças
229

. Isto significa que o processo de formação de crenças é múltiplo: uma crença pode 

ser formada a partir das mais diversas causas. Múltiplo é também o comportamento resultante 

de uma crença. Este depende fundamentalmente de que outras crenças e desejos o agente 

possui. Por exemplo, se tenho a crença que há água na geladeira e o desejo de beber água, 

meu comportamento será o de ir em direção à geladeira e em seguida beber a água. Mas se 

tenho a crença que há água na torneira e o desejo de regar as plantas do jardim, meu 

comportamento será o de tirar água da torneira e em seguida regar as plantas no jardim. 

Assim, diferentemente do que ocorre com representações primitivas em que o mesmo 

estímulo é a causa da produção da representação e o comportamento resultante da produção 

da representação é sempre o mesmo, no caso das crenças temos que são várias as causas 

responsáveis pela formação de uma crença e os mais diversos comportamentos podem ser 

resultantes da ocorrência de uma dada crença em um agente, a depender de que outras crenças 

e desejos o agente possui. Em suma, são múltiplas as causas e os comportamentos resultantes 

da formação de uma crença, enquanto que há um única causa e consequência comportamental 

da produção de uma representação primitiva. Esta é a condição da multiplicidade que um 

estado deve satisfazer a fim de constituir uma crença.  

  A segunda condição a qual iremos recorrer é a condição da interatividade. O conteúdo 

envolvido em representações primitivas não pode ser particionado, este consiste em um todo 

indivisível. Desta forma, não há como representações primitivas serem comparadas entre si. 

                                                 
228 Para isto ocorrer estamos supondo, claro está, que a bactéria esteja em bom funcionamento interno.  

229 Tratamos deste fenômeno na segunda seção do terceiro capítulo quando avaliamos o argumento de 

Boghossian contra o disposicionalismo sofisticado. 
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Não há como, por exemplo, constatar que a mesma coisa está sendo representada acerca de 

dois objetos diferentes ou que duas coisas diversas estão sendo representadas acerca de dois 

objetos diferentes. Por exemplo, se em uma dada situação a bactéria representa ambiente livre 

de oxigênio apontando para um local A e em outra situação ela representa ambiente livre de 

oxigênio apontando para o local B, a bactéria não poderá concluir que a mesma coisa foi dita 

dos locais A e B. Não é possível também a produção de uma nova representação a partir de 

outras representações primitivas. Por exemplo, não há como a representação A e B são 

ambientes livres de oxigênio ser produzida a partir das representações primitivas A é um 

ambiente livre de oxigênio e B é um ambiente livre de oxigênio. Assim, temos que não é 

possível haver qualquer interação entre representações primitivas. 

  Esta ausência de interação entre representações primitivas contrasta fortemente com o 

que ocorre no caso das crenças. Uma vez que crenças são formadas a partir de conceitos, 

segue-se que o conteúdo de uma crença não é um todo indivisível, mas antes pode ser 

particionado e analisado. Minha crença que a neve é branca envolve os conceitos de neve e 

brancura. Em virtude disto, é possível comparar crenças diversas entre si a partir da 

constatação de que conceitos nelas ocorrem,  constatando por exemplo se duas crenças estão 

representando ou não a mesma coisa acerca de objetos distintos. Posso comparar duas 

crenças, a neve é branca e a camisa é branca, constatar posteriormente que o conceito de 

brancura ocorre em ambas e que a neve e a camisa caem sobre este conceito e concluir que a 

mesma coisa está sendo representada acerca da neve e da camisa, a saber, a brancura. Em 

virtude de crenças envolverem conceitos é possível também, através de processos de 

inferência, a formação de novas crenças a partir de outras crenças. Posso inferir que a neve e a 

camisa são brancas a partir de minhas crenças prévias que a neve é branca e que a camisa é 

branca, adquirindo portanto uma nova crença. Note que no caso de uma representação 

primitiva, se seu conteúdo é ambiente livre de oxigênio não se segue que nele ocorra o 

conceito de oxigênio ou de ambiente. Há ainda diversas outras formas de interação de crenças 

mas as formas acima apresentadas já são suficientes para concluir é muito provável que a 

interatividade é uma condição necessária para um estado mental constituir uma crença. 

  Nossa questão agora consiste em saber se o estado mental  do kimu constitui uma 

crença ou uma representação primitiva. Responder a esta questão é particularmente difícil 

porque o exemplo do kimu é uma ficção, diferentemente do que ocorre com o exemplo da 

bactéria. Isto significa que tudo o que podemos contar para determinar a natureza do estado 

do kimu é aquilo que o criador do exemplo, Pietroski, nos diz acerca dos kimus. Seguindo 
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Rountree e Millikan
230

, defenderemos que não obstante os parcos detalhes que Pietroski 

fornece acerca dos kimus, estes são suficientemente sugestivos para nos levar a conclusão que 

é extremamente provável que o estado do kimu consista em uma representação primitiva, não 

em uma crença
231

. Mas que indícios dispomos de que o estado do kimu não satisfaz as 

condições da multiplicidade e da interatividade?  

 Assumiremos que podemos ter uma ideia confiável do status intencional do estado 

mental do kimu observando suas capacidades sensoriais e seus comportamentos. Mais 

precisamente, podemos determinar isto a partir do papel que o estado exerce na mediação 

entre a entrada sensorial e a saída comportamental
232

. Embora este possa não ser um critério 

absoluto para a determinação do status intencional de um estado como uma crença ou como 

uma representação primitiva, ele talvez seja o único critério disponível no exemplo do kimu 

porque todas as evidências que Pietroski nos fornece acerca da natureza do estado do kimu 

são evidências quanto aos estímulos que causam sua produção (a instanciação da cor 

vermelha) ou quanto ao comportamento resultante da produção deste estado (o deslocamento 

do kimu em direção ao objeto vermelho), ele nada estabelece acerca da constituição interna 

deste estado ou de sua relação para com outros estados do kimu.  

  A entrada sensorial do estado do kimu são aqueles estímulos associados a instâncias da 

vermelhidão aos quais os produtores do estado têm a função própria de gerar algum tipo de 

correlação quando produzem ocorrências deste estado. A saída comportamental é aquele tipo 

de comportamento para o qual houve seleção quando este comportamento coincidia com a 

presença da vermelhidão, a saber, o comportamento de se locomover em direção à 

vermelhidão.  

  No caso de um organismo que é dotado de sistemas sensoriais que carregam grande 

quantidade de informação e de um grande repertório de comportamentos capaz de adaptar o 

organismo às diversas situações circundantes, o teleosemanticista evolucionário sustenta que 

por trás disto deve haver uma complexa rede de representações capaz de receber esta imensa 

quantidade de informação e de manipulá-la a fim de produzir movimentos adequados à luz 

das informações recebidas. Já no caso de um organismo dotado de sistemas sensoriais que 

                                                 
230 Cf. ROUNTREE, 1997; MILLIKAN, 2000, p. 235-7; MILLIKAN, 2009. 

231 Na teoria de Millikan, crenças são formadas apenas após a aquisição de conceitos que em geral dependem de 

formas múltiplas de reconhecimento. Entre as funções próprias de uma crença estão a de participar em 

inferências de modo a ajudar na satisfação de desejos e a de participar de inferências para gerar outras 

crenças (cf. MILLIKAN, 1987, p.67; 2000). No que se segue, entretanto, não assumiremos a teoria de 

Millikan a respeito de crenças e conceitos para mostrar que o estado do kimu não constitui uma crença.  

232 Cf. ROUNTREE, 1997, p. 413-4. A inspiração de Rountree para este critério é a teoria funcionalista da 

mente que  sustenta  basicamente que a identidade de um estado mental é determinada por suas relações 

causais com estímulos sensoriais, comportamento e outros estados mentais.  
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carregam poucas informações e de um pequeno repertório de comportamento para lidar com 

as situações circundantes, o teleosemanticista evolucionário sustenta que por trás disto basta 

uma  rede simples de representações primitivas. A conclusão que podemos tirar disto é a 

seguinte correlação
233

: quanto mais complexos forem os sistemas sensoriais e o repertório de 

comportamento associados a um estado representacional, maior a probabilidade deste estado 

constituir uma crença e quanto mais simples estes forem, maior a probabilidade deste estado 

constituir uma representação primitiva. 

  Um problema, entretanto, põe em causa esta correlação entre o status intencional de 

um organismo e sua complexidade de comportamento e capacidade sensorial. O que 

impossibilitaria um organismo de ter a complexidade interna necessária para ser um crente, 

possuindo uma complexa rede de representações, mas não ter um complexo repertório de 

comportamento e nem uma complexa capacidade sensorial? Consideremos esta possibilidade. 

Tal organismo não poderia adquirir o conteúdo representacional necessário para a produção de 

crenças apenas através de informação sensorial, uma vez que ele não receberia informação 

sensorial suficiente para a produção de uma representação complexa. A única forma restante 

de fornecimento de conteúdo representacional para a produção de crenças seria então um 

fornecimento inato. Mas para isto ser possível, teria de haver uma história evolucionária que 

explicasse a presença de conteúdos representacionais inatos neste organismo
234

. Godfrey-

Smith levanta a possibilidade de em ambientes com poucos estímulos sensoriais, algumas 

criaturas poderiam processar de maneira complexa a pequena quantidade de dados de entrada 

e este processamento poderia ser evolutivamente benéfico, ainda que seus resultados 

afetassem uma série limitada de opções de comportamento
235

. Temos então uma possibilidade 

de um organismo que embora seja um crente, se seguíssemos nossa correlação acima 

seríamos obrigados a não reconhecê-lo como um crente. Contudo, é difícil ver como o kimu 

poderia se encaixar neste caso se o ambiente terrestre em que ele evoluiu não é um ambiente 

com poucos estímulos sensoriais. Pelo contrário, neste ambiente ele receberia estímulos 

visuais dos tipos mais diversos – provindos de montanhas, superfícies, árvores, etc. 

Trataremos então tal possibilidade como uma exceção à correlação entre status de crença e 

volume de entrada sensorial a qual o kimu não se encaixa.  

  Resta então a possibilidade de um organismo ser um crente com um complexo sistema 

sensorial, mas com um repertório de comportamento limitado. Este caso levanta duas 

                                                 
233 Cf. ROUNTREE, 1997, p. 413. 

234 Ibid. 

235 Rountree relata que em conversação Godfrey-Smith levantou esta possibilidade. 
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possibilidades. Talvez todas estas crenças e representações complexas podem ir na direção de  

escolha de um comportamento neste repertório limitado. Mas neste caso, um mecanismo 

interno muito mais simples poderia gerar estes mesmos comportamentos resultantes, o que 

nos levaria a perguntar porque a evolução favoreceria esta complexa rede de representações se 

uma rede bem mais simples de representações alcançaria os mesmos resultados de saída, 

obtendo portanto o mesmo benefício evolucionário. A segunda possibilidade seria esta 

complexa rede de representações não servir para nada, sendo simplesmente inútil. Mas por 

que a evolução favoreceria um sistema como este se os custos do desenvolvimento e 

manutenção de um sistema com uma complexa rede de representações não seriam 

recompensados com algum benefício adaptativo?
236

  

  Temos então que a correlação entre o status intencional de um organismo e a 

complexidade de capacidade sensorial e de comportamento é um critério confiável para 

determinar se um dado estado mental constitui uma crença ou uma representação primitiva. A 

partir desta correlação e das duas condições acima elencadas para um estado mental constituir 

uma crença,  podemos concluir com uma boa margem de segurança que o estado do kimu não 

é uma crença, mas uma representação primitiva.     

  O kimu não possui a complexidade de capacidade sensorial e de comportamento 

necessária para ser capaz de possuir crenças. Seu sistema sensorial é capaz apenas de 

reconhecer uma cor, o vermelho, o que o torna capaz de distinguir tão somente objetos 

vermelhos de objetos não-vermelhos. Um sistema sensorial tão pobre como este certamente 

não é indicador de um organismo provido de uma complexa rede de representações. Outro 

indicador disto é que ele é desprovido de qualquer capacidade de identificar seu predador. Tal 

incapacidade sugere fortemente que por trás de seu sistema sensorial e de seu repertório de 

comportamento há uma rede simples de representações primitivas, não uma complexa rede de 

representações que envolvam crenças.  

 O repertório de opções de comportamento que o kimu dispõe é bastante limitado. O 

kimu avança em direção a qualquer objeto vermelho, independentemente de quaisquer outras 

características do objeto (forma, comprimento, largura, etc.) ou do ambiente em que este se 

encontra (altitude, período do dia, etc.). Ele será atraído pelo vermelho até mesmo quando 

isso o levar à morte, o que ocorreria se o ambiente em que há instâncias do vermelho é 

povoado por snorfs ou se pintássemos um snorf de vermelho e o puséssemos diante do kimu. 

Ora, um organismo que se comporta desta maneira dificilmente satisfaz a condição da 

                                                 
236 Ibid., p. 414. 
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multiplicidade. Esta é uma cadeia causal que sempre se inicia com o estímulo da cor vermelha 

e sempre termina com o deslocamento do kimu em direção à vermelhidão, ou seja, trata-se de 

um processo de mão única que tem sempre o mesmo início e o mesmo fim. Não há nenhuma 

crença como a de se dirigir em direção a um ambiente vermelho e povoado por snorfs levará 

à morte capaz de fazer com que o kimu, mesmo observando instâncias do vermelho, não 

avance nesta direção. Também não temos nenhuma razão para sustentar que o estado do kimu 

satisfaz a condição da interatividade. Dada a evidência da simplicidade de sua capacidade 

sensorial e de seu repertório de comportamento, dificilmente o kimu possui o conceito de 

vermelho ou de snorf capaz de fazer com que seu estado seja constituído por conceitos que o 

permitira interagir com outros estados em que os mesmos conceitos ocorreriam.  

  A comparação entre o estado do kimu com a representação primitiva da bactéria 

anaeróbica nos mostra como estes são casos bastante semelhantes. O kimu avança 

automaticamente em direção a vermelhidão assim como a bactéria é atraída pelo campo 

magnético. Assim como podemos levar a bactéria à autodestruição colocando próximo a ela 

uma barra magnética, também podemos levar o kimu à autodestruição colocando próximo a 

ele um snorf pintado de vermelho. De fato, é difícil ver que diferença fundamental haveria 

entre estes casos capaz de tornar o estado do kimu uma crença e o estado da bactéria uma 

representação primitiva.  

  Caberia a Pietroski enriquecer sua ficção com mais detalhes capazes de fazer com que 

seja sustentável que o kimu seja um crente. Para tanto, estes detalhes teriam de ser 

simultaneamente compatíveis com uma história que esteja de acordo com a seleção 

evolucionária e capazes de justificar que mesmo que o único comportamento resultante 

possível da produção do estado do kimu seja o deslocamento em direção a vermelhidão, ainda 

assim tal estado é uma crença, afinal Pietroski apela para o fato de este ser o único 

comportamento resultante do estado do kimu para objetar contra a plausibilidade de que o 

conteúdo deste estado seja ambiente livre de snorf. Como podemos ver, trata-se de um projeto 

de grande magnitude e difícil realização. Uma vez que não dispomos de nenhuma indício de 

como ele poderia ser realizado, permaneceremos com a conclusão que o  estado do kimu não 

é uma crença, mas uma representação primitiva.  

  Tendo chegado a esta conclusão, nosso problema passa a ser se mesmo considerando a 

representação do kimu uma mera representação primitiva, ainda assim as intuições que 

Pietroski procura levantar a partir de seu exemplo ficcional são suficientemente fortes para 

sustentar sua tese da implausibilidade da atribuição do conteúdo feita por Millikan à 

representação do kimu.  Certamente esta implausibilidade não pode ser tão forte como seria 
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caso o kimu ao subir a montanha tivesse a crença de que estaria indo em direção a um 

ambiente livre de snorfs, posto que para ter esta crença ele teria de possuir o conceito de 

snorf, mas é difícil ver como ele poderia possuí-lo se ele é desprovido de qualquer capacidade 

de distinguir snorfs de não-snorfs. Nosso problema é portanto o quão enfraquecidas são as 

intuições levantadas por Pietroski para atacar a atribuição de conteúdo feita por Millikan à 

representação do kimu quando tratamos esta representação não como uma crença, mas como 

uma representação primitiva.  

  Pietroski recorre a intuições do senso comum quanto a atribuições de crenças para 

argumentar que o conteúdo atribuído por Millikan à representação do kimu é implausível. 

Entretanto, um vez que esta representação não constitui uma crença mas uma representação 

primitiva, a adequação imediata pressuposta por Pietroski destas intuições no que concerne ao 

caso do kimu cai por terra. Por outro lado, não está claro que elas devam ser sumariamente 

rejeitadas, afinal é possível que algumas delas também se apliquem ao caso de representações 

primitivas. Mas que intuições seria esta? Defenderemos que ao menos duas intuições ainda se 

aplicam ao caso de representações primitivas.  

  A primeira intuição apoia o que podemos chamar de um requisito de habilidade 

discriminatória mínima: um organismo não pode representar X caso ele seja destituído de 

qualquer habilidade discriminatória acerca de X, ou seja, caso ele seja destituído de qualquer 

capacidade de distinguir Xs de não-Xs. A segunda intuição envolve o comportamento do 

organismo: como um organismo pode ter uma representação cujo conteúdo é ambiente livre 

de Xs e cujo benefício adaptativo seja direcionar o organismo ao ambiente apontado pela 

representação em virtude de este ser um ambiente livre de Xs, se em uma situação em que o 

organismo esteja diante de um ambiente em que há instâncias de X e Y, sendo X distinto de Y, 

ao perceber a instanciação de Y o organismo irá se locomover em direção a este ambiente 

independente de nele também haver instâncias de X? Vejamos em pormenores a natureza 

destas intuições. 

 O requisito da habilidade discriminatória mínima vai de encontro a atribuição do 

conteúdo ausência de snorf  à representação primitiva do kimu, afinal dele se segue que o 

kimu não pode representar ausência de snorf se o kimu é desprovido de qualquer habilidade 

discriminatória acerca de snorfs, ou seja, se o kimu não é capaz de distinguir snorfs de não-

snorfs. O mesmo ocorre no caso da bactéria que é desprovida de qualquer habilidade 

discriminatória acerca de condições anaeróbicas. Deve-se, entretanto, notar que não se segue 

deste requisito que para um organismo ter uma representação primitiva de X ele deve ser 

capaz de distinguir X de qualquer não-X dado. Também não se segue que quando em 
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determinadas condições, o organismo será infalivelmente capaz de distinguir Xs de não-Xs. 

Antes, o que ele determina é que para um organismo representar X ele deve ser dotado de 

alguma habilidade discriminatória acerca do que ele está representando. Mas se não se trata de 

uma habilidade perfeita, que tipo de habilidade discriminatória é esta?  

  É difícil precisar a natureza desta habilidade discriminatória, mas no contexto de uma 

teleosemântica evolucionária o mínimo de habilidade discriminatória que o organismo deve 

ter acerca de um objeto a fim de representá-lo é aquela que o torna capaz de retirar da 

discriminação do objeto algum benefício adaptativo. Ora, de nada adianta para o kimu 

representar ambiente livre de snorfs se ele não é capaz de discriminar de alguma forma 

ambientes livres de snorfs de ambientes providos de snorfs. De nada adianta para a bactéria 

representar ambiente livre de oxigênio se ela não é capaz de discriminar de alguma forma 

ambientes livres de oxigênio de ambientes ricos em oxigênio. Mas como esta discriminação é 

feita? Um objeto pode ser discriminado diretamente pelo mecanismo sensorial da 

representação ou pode ser indiretamente discriminado. No primeiro caso, a presença do 

próprio objeto é o estímulo responsável pela produção da representação: o sapo é capaz de 

discriminar diretamente objetos que são comida de sapo daqueles que não o são já que a 

própria presença do objeto é o estímulo que causa a produção da representação. Por outro 

lado, há a possibilidade de uma discriminação indireta do que está sendo representado, 

quando um outro estimulo que não a presença do objeto representado é o estímulo 

responsável pela produção da representação: a bactéria é capaz de discriminar indiretamente 

condições anaeróbicas de condições aeróbicas ao recorrer à correlação entre condições 

anaeróbicas e a presença de um dado estímulo no ambiente circundante, a saber, um estímulo 

magnético, desde que ela seja capaz de discriminar diretamente a presença deste estímulo 

magnético através de algum mecanismo, a saber, seu ímã.   

  A segunda intuição envolve o comportamento do organismo. À primeira vista, o 

comportamento do kimu de não fugir quando estiver diante de um snorf e de até mesmo 

caminhar em sua direção quando o ambiente em que este se encontra houver instanciação de 

vermelho é um forte indício de que o kimu não representa ausência de snorf. Como sustenta 

Pietroski, o comportamento do kimu em geral vai de encontro a atribuição de conteúdo 

resultante da tese da condição Normal, de modo que Millikan nos deve uma explicação 

intencional deste comportamento que seja capaz de justificar que o comportamento do kimu é 

compatível com o conteúdo de sua representação envolver snorf e não a vermelhidão.  

 Millikan necessita explicar como o kimu pode ter uma habilidade discriminatória 

mínima acerca de snorfs e um comportamento à primeira vista inconsistente com a atribuição 
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do conteúdo feita pela tese da condição Normal à representação do kimu a fim de tornar 

plausível que o kimu esteja representando ambiente livre de snorfs. A explicação de Millikan 

se baseia em uma teoria da informação natural desenvolvida apenas recentemente
237

. Sua 

concepção de informação se distingue daquela proposta por Dretske, de modo que 

denominaremos “informação local” e “signo local” a concepção particular de Millikan de 

informação e signo natural. Seu objetivo ao formular a noção de informação local é capturar 

certas espécies de informação que podem ser úteis para os organismos ainda que os mesmos 

tipos de signos possam sinalizar coisas distintas a depender de histórias causais distintas. 

 Como vimos na teoria da informação de Dretske, signos naturais não podem ser falsos. 

É uma exigência para  algo constituir um signo natural a existência da condição por ele 

sinalizada. A mancha no rosto de uma criança é um signo natural de que ela possui sarampo 

apenas se ela efetivamente tem sarampo. Caso ela não esteja com sarampo, tais manchas não 

constituem um signo natural do sarampo. Da mesma forma, a fumaça é um signo natural do 

fogo apenas se houver fogo. Dizemos então que a mancha no rosto da criança traz informação 

sobre o sarampo e que a fumaça traz informação sobre o fogo. Uma vez que não é possível A 

ser um signo natural de B a menos que B efetivamente ocorra, há uma relação de necessidade 

entre a ocorrência de A e a ocorrência da fonte deste signo natural B. Millikan, entretanto, não 

aceita esta relação de necessidade imposta por Dretske. Para ela, uma teoria da informação 

capaz de explicar como organismos conseguem obter informações úteis a respeito do 

ambiente necessita introduzir de alguma maneira considerações estatísticas locais acerca do 

ambiente. Mas isto não significa que tal relação seja acidental, afinal uma correlação 

meramente acidental é desprovida de qualquer poder explanatório, havendo para ela uma 

estabilidade não acidental que fundamenta tal estatística,  uma “boa razão” para a persistência 

desta relação entre o signo natural A e a fonte B
238

.  

  Millikan caracteriza signos naturais como signos naturais localmente recorrentes. 

Vejamos primeiro o que Millikan compreende pela recorrência de um signo para em seguida 

vermos o que ela compreende pela localidade de um signo. A fim de que um organismo possa 

usar um signo natural local, é necessário que o signo seja recorrente, ou seja, que sua 

                                                 
237 Tal teoria foi esboçada em “What Has Natural Information to do with Intenational Representation?” que 

aparece como Apêndice B de “On Clear and Confused Ideas”  (Cf. MILLIKAN, 2000, p.  217-37), 

desenvolvida em “The Varieties of Meaning” (Cf. MILLIKAN, 2004) e teve algumas questões esclarecidas a 

seu respeito em “An Input Condition for Teleosemantics? A reply to Shea (and Godfrey-Smith)” (Cf. 

MILLIKAN, 2007). 

238 Está para além de nosso propósito elencar as razões que levam Millikan a rejeitar a relação de necessidade 

entre o signo natural e o que está sendo sinalizado tal como proposta por Dretske, bem como a de outras 

diferenças entre as abordagem de Millikan e a de Dretske. Também não iremos apresentar todo os 

argumentos que Millikan desenvolve a favor de sua teoria, no que se segue iremos apenas apresentá-la. 
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ocorrência consista em uma ocorrência de um signo de um determinado tipo. É necessário que 

ao recorrer, o signo carregue a mesma informação natural local. Em geral, os mesmos tipos de 

signos devem ser conectados aos mesmos tipos de estados de coisas sinalizados, ou seja, às 

mesmas fontes. Deve haver uma correlação entre signos de um mesmo tipo e a ocorrência de 

estados de coisas do mesmo tipo e para que o organismo possa usá-la, é necessário que tal 

correlação não seja acidental. 

  Correlações existem ou deixam de existir relativamente a uma classe de referência, 

uma correlação só pode ser definida relativamente a uma classe de referência. Assim sendo, 

nosso problema então é determinar a que classe de referência devem As estarem 

correlacionados a Bs a fim de A constituir uma instância de um signo local de B. Para 

solucionar este problema, é necessário que estas classes de referência sejam determinadas de 

maneira não arbitrária, afinal caso determinemos arbitrariamente uma classe de referência 

para uma determina correlação, segue-se a arbitrariedade da própria correlação, o que 

significa que não temos correlação alguma. O que necessitamos é que a noção de signo 

natural local explique porque um organismo é capaz de usar o signo natural recorrente como 

um indicador do que ele sinaliza com algum sucesso, no nosso caso, sucesso adaptativo. Para 

ser genuína, tal explicação deve ter fundamento na natureza, uma explicação sem qualquer 

lastro fático não nos serve de nada. Suponha por exemplo que João tem quarenta anos, um 

metro e setenta de altura, gosta de praticar esportes e que ele tomou um empréstimo. Não 

podemos explicar o fato de João ter tomado um empréstimo recorrendo ao fato que o homem 

médio de quarenta anos, um metro e senta de altura e que gosta de praticar esportes, tomou 

um empréstimo. Justamente para evitar pseudo-explicações como estas  é necessário 

determinar classes de referência naturais relevantes, de modo que para A estar correlacionado 

a B é necessário que A e B estejam correlacionados no interior de uma classe de referência 

natural relevante. 

  As causas de um organismo se mover de encontros com As para a produção de 

representações de Bs devem estar conectadas com as razões para tais movimentos serem por 

vezes corretos. Tais movimentos são baseados na própria experiência do organismo (ou na 

experiência de outro organismo, ou na experiência da espécie) de uma correlação de As e Bs 

dentro de alguma amostra. O movimento prediz então que a correlação irá continuar ao longo 

de várias novas amostras encontradas e ele será bem sucedido não por mero acidente, mas por 

haver uma razão para a correlação persistir da antiga para a nova amostra. A partir disto 

Millikan define a classe de referência natural para um signo (i.e., o domínio natural dentro do 

qual certos As são signos localmente recorrentes de certos Bs) como um domínio no qual (I) a 
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correlação de As com Bs se estende de uma parte do domínio para outras partes por uma 

razão, não por acidente e (I) é possível ao organismo rastreá-lo.
239

 Vejamos o que é este 

rastreamento do domínio pelo organismo.  

  Suponha que todas as bolas dentro de uma urna são pretas. Então todas as bolas que eu 

retirar hoje desta urna serão pretas. Há portanto uma correlação perfeita entre a bola ter saído 

desta urna e a cor preta desta bola. Suponha agora que amanhã eu retire novamente uma bola 

desta urna. Caso nada perturbe a urna no intervalo de hoje para amanhã, não será acidental 

que a correlação que constatei hoje também ocorrerá amanhã. A correlação de ser uma bola 

desta urna e ser uma bola preta persiste de hoje para amanhã pela razão que se nada perturbar 

as bolas dentro da urna, elas continuarão com a mesma cor e que se nada perturbar a urna, ela 

continuará com o mesmo conteúdo, ou seja, com as mesmas bolas.  

  Mas quanto a uma segunda urna que esteja do lado desta primeira, ela também terá 

apenas bolas pretas? A resposta para esta questão depende da história de ambas as urnas. Se 

houver uma razão para que o conteúdo de uma urna seja o mesmo conteúdo da outra (e.g., 

ambas as urnas fazem parte da mesma série de fabricação da mesma fábrica), então o domínio 

do signo natural local inclui o conteúdo de ambas as urnas. Caso contrário, o conteúdo da 

segunda urna não estaria incluído no domínio do signo, ainda que porventura todas as bolas 

nesta segunda urna também sejam pretas. A conclusão de Millikan é que a fim de que um 

organismo possa fazer uso de um signo natural local, ele deve ter um método de rastrear ou 

reconhecer seu domínio. Neste segundo exemplo, este método consiste em uma maneira de 

reconhecer que as duas urnas pertencem à mesma série de fabricação da mesma fábrica, 

enquanto que no primeiro exemplo tal método consiste em  reconhecer que urna tinha apenas 

bolas pretas ontem. Em ambos os casos, a correlação se propaga ao longo do tempo e espaço 

por uma razão, havendo uma cadeia causal na qual a correlação ocorre. 

  Em geral, a causa da existência de signos locais que pertencem a domínios de signos 

locais  é que muitas condições persistem ou se propagem ao longo do tempo e espaço
240

. 

Signos idênticos que sejam provenientes de domínios diferentes podem ser signos locais 

distintos. Millikan cita o exemplo de que nuvens carregadas de um lado da montanha podem 

ser um sinal da chuva, enquanto que nuvens carregadas do lado oposto da montanha podem 

sinalizar outra coisa. Isto ocorre porque certos contornos de cada lado da montanha, as causas 

do movimento do ar e os lugares que provem o ar dos dois lados da montanha tendem a 

persistir. As estatísticas locais de cada lado tendem a persistir.  

                                                 
239 Cf. MILLIKAN, 2004, p. 40. 

240 Cf. MILLIKAN, 2007, p. 41. 
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  Um problema, entretanto, ainda se mantém de pé em nossa caracterização de signos 

naturais locais. Como foi dito, não é necessário que dada a ocorrência do signo natural local 

A, segue-se a ocorrência do estado de coisas B que ele sinaliza. Mas isto não significa que a 

correlação entre A e B sejam acidentais, pois há uma estabilidade estatística que o 

fundamenta. Mas o quão forte deve ser esta estatística? O quão forte deve ser a correlação não 

acidental entre As e Bs no interior de um domínio a fim de que os As que correspondam a Bs 

constituam signos naturais locais? Que critério dispomos para determinar isto? Como não 

poderia deixar de ser, Millikan recorre a um critério evolucionário: uma correlação 

suficientemente forte para constituir um signo natural local é aquela suficientemente forte 

para ter influenciado o uso do signo na seleção evolucionária
241

. A teoria da informação local 

de Millikan concerne apenas ao uso efetivo dos signos na história evolucionária da espécie, 

signos que foram efetivamente usados pela espécie.  

  Em resumo, eis a definição de Millikan de um signo natural local:  

Def. Signo Local. Tal signo é aquele que (1) corresponde ao estado de coisas por ele 

sinalizado do mesmo modo e pela mesma razão que outros signos do mesmo tipo 

correspondem aos seus respectivos estados de coisas sinalizados e (2) há uma razão para 

exemplos deste tipo de correspondência (com o mesmo tipo de causa) tenderem a se propagar 

de um local espaço temporal para outros locais espaço temporais próximos
242

.  

 Note que nesta definição, para um signo carregar informação local ele deve ter um 

certo tipo de história. Dela também não se segue que seja necessário haver qualquer conexão 

causal entre o signo e o estado de coisas sinalizado, a relação ente ambos pode persistir sobre 

o domínio simplesmente porque tanto o signo como o estado de coisas persistem, mantendo a 

mesma relação entre si.  

  Por fim, uma última observação faz-se necessária. Signos carregando informação local 

não sinalizam o que eles efetivamente sinalizam em virtude de ocorrerem em uma localização 

espaço-temporal especifica. Note que sua definição não faz referência ao local em que o signo 

ocorre.  O domínio de signos naturais locais não deve ser compreendido como a área em que 

estes signos são correlatos ao que eles sinalizam. O domínio de um signo local é como o 

domínio de uma função ou de um quantificador, ele é meramente o conjunto de todas as 

instâncias de um tipo de signo local. Uma vez que áreas podem ter as mais diversas formas, 

inclusive áreas contendo buracos, o domínio de um tipo de signo não determina uma área 

                                                 
241 Ou na seleção por aprendizado, mas uma vez que estamos nos restringindo tão somente ao tratamento da 

teleosemântica evolucionária de Millikan, omitimos esta outra possibilidade.   

242 Cf. MILLIKAN, 2007, p. 453. 
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definida ou contínua
243

.  

  A teoria da informação local de Millikan não exerce papel na determinação do 

conteúdo de uma representação, este é determinado, como vimos, a partir da condição Normal 

para a execução da função própria dos consumidores da representação. O objetivo de Millikan 

ao formulá-la é explicar como na prática os organismos têm historicamente usado signos 

locais e retirado benefício adaptativo deste uso. Para tanto, a correlação entre o signo local e o 

estado de coisas sinalizado pode não ser perfeita, afinal um organismo pode tirar um benefício 

adaptativo do uso de um signo ainda que a correlação entre o signo e o estado de coisas 

sinalizado não seja perfeita. Mas disto se segue então que representações não carregam 

informação local natural? A representação apenas carrega quando é verdadeira e foi 

Normalmente produzida
244

. Caso seja falsa ou acidentalmente verdadeira, não carrega 

informação local.  

  Vejamos como a teoria da informação local se aplica ao caso da bactéria. Quando em 

funcionamento Normal, seu ímã interno é sensível a estímulos magnéticos e direciona a 

bactéria para o local em que se encontra o campo magnético. Como foi visto, no oceano do 

hemisfério norte há uma correlação entre o campo magnético, o norte geomagnético, as 

condições anaeróbicas e o fundo do mar - todos estão em um mesmo ambiente. Cada um é um 

signo natural local do outro. Em particular, o campo magnético é um signo local de condições 

anaeróbicas. O ímã usa esta signo para alcançar o benefício adaptativo de se dirigir a 

condições anaeróbicas. Quando o ímã executa sua função Normalmente, seu direcionamento é 

também um signo local de condições anaeróbicas.  Não há relação causal entre o campo 

magnético e condições anaeróbicas mas como o campo magnético carrega informação local 

de condições anaeróbicas, usando esta informação o ímã é capaz de direcionar a bactéria para 

condições anaeróbicas ao direcioná-la para o campo magnético. 

 A partir da definição de signo local, vejamos porque o campo magnético carrega 

informação local de condições anaeróbicas. Ele certamente satisfaz a primeira condição para 

ser um signo natural local, posto que o campo magnético corresponde a este ambiente da 

mesma maneira e pela mesma razão que outras instâncias de campo magnético no oceano do 

hemisfério norte também correspondem. A segunda condição é também satisfeita. O domínio 

de referência deste signo se propaga ao longo do espaço e tempo porque persiste a 

coincidência da direção do campo magnético com a direção de condições anaeróbicas. No 

oceano, se propaga temporalmente a coincidência entre o campo magnético e condições 

                                                 
243 Cf. MILLIKAN, 2007, p. 452-3. 

244 Cf. MILLIKAN, 2007, p. 448. 
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anaeróbicas porque o campo magnético da terra permanece na mesma posição de acordo com 

princípios de conservação e a atmosfera terrestre também permanece na mesma posição. Na 

medida em que persiste esta coincidência, no oceano do hemisfério norte o campo magnético 

continua sendo um signo local natural de condições anaeróbicas. Um raciocínio análogo 

demonstra porque condições anaeróbicas, campo magnético, campo geomagnético e fundo do 

mar carregam informação local entre si. Assim, para Millikan o direcionamento do ímã é um 

signo natural do local de condições anaeróbicas, fundo do mar, norte geomagnético e do 

campo magnético. Mas como estabelece a tese da condição Normal, o que está sendo 

representado é  apenas as condições anaeróbicas porque o que os consumidores da 

representação necessitam para executar suas funções próprias é que ela corresponda a 

condições anaeróbicas. 

 Considere agora o caso do kimu. Em seu ambiente natural, há uma correlação entre o 

vermelho e ausência do snorf - ao ver pela manhã a vermelhidão no topo da montanha, o kimu 

caminha em sua direção e com isto foge dos snorfs que não sobem para o topo da montanha. 

Neste ambiente a presença de vermelho é um signo local da ausência de snorfs. A primeira 

condição para ser um signo local é satisfeita na medida em que a instância da vermelhidão no 

topo da montanha corresponde à ausência de snorfs do mesmo modo e pela mesma razão que 

outras instâncias da vermelhidão no topo da montanha também correspondem à ausência de 

snorfs. A razão para isto, como vimos, é que o snorf não é capaz de se locomover ao topo da 

montanha, ele só é capaz de se locomover na superfície. A segunda condição é também 

satisfeita na medida em que a correspondência entre vermelho e ausência de snorf tende a se 

propagar ao longo do espaço e tempo. Ela tende a se propagar porque nenhum agente externo 

coloca um snorf no topo da montanha, os snorfs continuam impossibilitados de subir até o 

topo da montanha, o sol continua a nascer no mesmo lugar, etc. Isto significa que quando em 

funcionamento Normal, o sistema visual do kimu detecta o vermelho e com isto recebe 

informação local quanto a ausência de snorf.  

  Note que assim como no oceano não há relação causal entre a ausência de oxigênio e a 

presença do campo magnético, também não há qualquer relação causal entre ausência de snorf 

e a vermelhidão no ambiente natural do kimu. Mas como para constituir um signo local basta 

que a relação entre ocorrências do signo e o estado de coisas sinalizado possa ser recorrente 

ao longo do domínio do signo meramente porque o signo e o estado de coisas persistem, 

sendo isto o que ocorre entre a vermelhidão e a ausência de snorfs, segue-se que o primeiro é 

um signo local do segundo.  

   Millikan recorre ao fato da representação do kimu carregar informação local quanto a 
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ausência de snorf para explicar como o kimu satisfaz o requisito da habilidade discriminatória 

mínima acerca de snorfs. Para ela toda discriminação bem sucedidas de estímulos ou 

propriedades distantes depende de informação local que como vimos depende de correlação 

que embora não sejam perfeitas, também não são acidentais na medida em que persistem ao 

longo do espaço e tempo por uma razão
245

. Isto significa que só é possível para um organismo 

discriminar  propriedades distantes de maneira indireta, já que discriminações indiretas fazem 

uso de correlações. Quando o kimu discrimina com sucesso ambientes livres de snorf de 

ambientes providos de snorfs, ele faz uso de um signo que carrega informação local quanto à 

ausência de snorf, a saber, a vermelhidão. Se algum agente externo coloca o kimu diante de 

um ambiente vermelho recheado de snorfs resultando na locomoção do kimu nesta direção, 

cessa a correlação entre a vermelhidão e a ausência de snorfs e o kimu não mais é capaz de 

discriminar ambientes livres de snorfs de ambientes providos de snorfs. Ou seja, neste local a 

vermelhidão não mais é um signo local da ausência de snorf na medida em que a correlação 

não mais persiste.  

 Millikan também recorre a sua teoria da informação local para tornar consistente o 

comportamento do kimu com a atribuição do conteúdo ausência de snorf à sua representação. 

Para ela, a explicação intencional do comportamento de um organismo não se baseia apenas 

em quais representações ele possui e a partir disto explica seu comportamento, ela também 

deve explicar como estas representações foram formadas. Desta forma, a vermelhidão pode 

fazer parte da explicação intencional do comportamento do kimu caso a explicação acerca de 

como sua representação foi formada faça referência à vermelhidão. Ora, o kimu faz uso da 

vermelhidão como um signo local que carrega informação local quanto a ausência de snorf. A 

produção da representação que o topo da montanha é um ambiente livre de snorf depende da 

vermelhidão no topo da montanha carregar informação local quanto a ausência de snorf. É um 

erro concluir que se o conteúdo da representação do kimu não envolve a vermelhidão então 

esta não exerce qualquer papel na produção desta representação. Pelo contrário, caso o kimu 

não perceba nada de vermelho, a representação não será sequer produzida. À luz disto, 

reavaliemos o comportamento do kimu. Caso ponhamos um kimu diante de um snorf, a 

representação não será produzida caso o kimu não perceba nada vermelho no ambiente, o que 

explica porque o kimu não foge do snorf. Por outro lado, caso ponhamos o kimu diante de um 

snorf pintado de vermelho ou diante um ambiente avermelhado recheado de snorfs, o kimu 

caminhará nesta direção porque o mecanismo produtor da representação foi favorecido pela 

                                                 
245 Cf. MILLIKAN, 2012, p. 403. 



192 

 

 

seleção evolucionária para produzir representações de ambientes livres de snorfs e ele faz isto 

usando a vermelhidão como um signo local da ausência de snorfs. O uso da vermelhidão 

como um signo local da ausência de snorf é que explica como Normalmente o kimu têm 

evitado snorfs, contribuindo para a sobrevivência e reprodução da espécie.  

 Aceitando a teoria da informação local, somos obrigados então a concluir que não há 

implausibilidade nas atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição Normal? 

Defenderemos que não. No que se segue, argumentaremos que há uma razão para pôr em 

causa a plausibilidade da tese da condição Normal e que Millikan não obtêm êxito em 

dissolvê-la.  

 Ao longo do debate acerca da teleosemântica de Millikan, nos concentramos em casos 

de representações sensoriais como as da bactéria anaeróbica, do sapo, do kimu, etc. Tais 

representações são sensoriais porque os mecanismos que as produzem são mecanismos 

sensoriais: no caso do sapo e do kimu, o sistema visual; no caso da bactéria, os ímãs internos, 

etc. Quando refletimos acerca de representações sensoriais, tendemos a pensar que o conteúdo 

dessas representações faz referência à alguma propriedade sensorial do objeto representado a 

qual o produtor da representação é sensível. Ou seja, o conteúdo de uma representação 

sensorial faz referência a alguma propriedade do objeto representado que é percebida  pelo 

produtor da representação. Desta forma, uma representação produzida pelo sistema visual do 

organismo faz referência a alguma propriedade do objeto representado que pode ser 

visualmente percebida (cor, forma, tamanho...), uma representação produzida pelo sistema 

auditivo do organismo faz referência a alguma propriedade do objeto representado que pode 

ser auditivamente percebida (volume, tom, timbre...), etc. A partir disto, reconsidere as 

atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição Normal. Dela se segue que o sapo 

representa comida de sapo porque a condição Normal que deve ser satisfeita para os 

consumidores da representação executarem suas funções próprias é que a representação 

corresponda a alimentos para sapo e não a pequenos-pontos-pretos ou a moscas. Mas é difícil 

aceitar que apesar de esta ser uma representação sensorial, mais especificamente uma 

representação visual, seu conteúdo não envolve nenhuma propriedade visual do que está 

sendo representado. Note que a fim de resistir a esta atribuição de conteúdo não é preciso 

sustentar a tese radical segundo a qual caso o produtor da representação seja um mecanismo 

sensorial então o conteúdo deve ser restrito às propriedades sensoriais do objeto representado, 

basta sustentar a tese mais moderada segundo a qual tais propriedades sensoriais não devem 

ser excluídas do conteúdo: o conteúdo pode também envolver propriedades não sensoriais do 

objeto representado ou propriedades que são sensoriais mas as quais o mecanismo sensorial 
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que é o produtor da representação não é sensível
246

. 

  Sustentar que o sapo representa comida de sapo mas não representa nenhuma 

propriedade a qual o sapo seja causalmente sensível é implausível porque o mecanismo 

produtor da representação, o sistema visual do sapo, não é sensível às propriedades nutritivas 

da mosca, mas tão somente às suas propriedades visuais. A fim de ser sensível à propriedades 

nutritivas, o sapo teria de possuir um mecanismo capaz de detectar as propriedades nutritivas 

dos objetos em seu ambiente circundante, provavelmente um mecanismo sensível a elementos 

químicos que são nutritivos para o sapo. O mesmo ocorre no caso da bactéria, já que o 

produtor da representação, o ímã interno, é sensível às propriedades magnéticas do fundo do 

mar, mas não às suas propriedades químicas em virtude das quais este é um ambiente 

anaeróbico, de modo que o produtor da representação responde a estímulos magnéticos e não 

a estímulos químicos. No caso do kimu, o produtor da representação é o sistema visual que 

não é sensível a qualquer propriedade de snorfs, ele é sensível apenas à vermelhidão. O que 

ocorre nestes três casos é que a tese da condição Normal não requer que a condição Normal 

para a execução das funções próprias dos consumidores da representação seja a condição a 

qual o mecanismo sensorial é causalmente sensível, isto é, seja a condição a qual o 

mecanismo sensorial responde, a excluindo portanto do conteúdo da representação. 

 Diante deste cenário, Millikan pode repetir sua estratégia anterior e sustentar que 

estamos encarando as atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição Normal como 

implausíveis porque tomamos a representação do sapo ou do kimu como crenças. Mas o que 

estamos defendendo é que a intuição segundo a qual o conteúdo de representações sensoriais 

deve fazer alguma referência à propriedade sensorial do objeto representado que causa a 

produção da representação se aplica também a casos de representações sensoriais primitivas 

como a do kimu ou do sapo. Pensamos que este seja o caso porque tanto no que concerne a 

crenças sensoriais como no que concerne a representações sensoriais, um mecanismo 

sensorial está envolvido na produção destes estados mentais, o que provoca o estranhamento 

de que o conteúdo destes estados não façam qualquer referência às propriedades sensoriais às 

quais o mecanismo sensorial é sensível. Millikan teria então de argumentar porque esta 

intuição não se aplica a casos de representações primitivas a fim de mostrar que a 

implausibilidade nas atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição Normal é 

ilusória, mas em nenhum momento ela desenvolve uma argumentação neste sentido e não 

                                                 
246 Para desenvolver esta objeção a tese da condição Normal, nos inspiramos em artigos de Karen Neander e 

Pierre Jacob ainda que nos utilizamos de uma abordagem inteiramente diversa (cf. NEANDER, 2013; 

JACOB, 2006).  
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sabemos em que termos isto poderia ser feito.  

 A tese da condição Normal pressupõe uma distinção entre a propriedade representada 

de um dado objeto e a propriedade do objeto que causa a produção da representação. A 

justificação desta tese passa por uma justificativa de porque o conteúdo representacional deve 

envolver apenas a propriedade que é adaptativamente benéfica para os consumidores da 

representação. Uma maneira de justificar isto seria argumentar que apenas assumindo a tese 

da condição Normal é possível solucionar problemas que afligem a teleosemântica como o 

problema da indeterminação funcional (especialmente o problema do conteúdo distante). Mas 

isto não é suficiente. A solução de problemas  é certamente um mérito e algo desejável para 

uma teoria teleológica, mas o que necessitamos para aceitar a tese da condição Normal é mais 

do que isso, necessitamos de um argumento capaz de nos fornecer uma razão independente 

para aceitarmos que o conteúdo de uma representação sensorial deve ser restrito à propriedade 

adaptativamente benéfica para os consumidores da representação. Observe que uma vez que 

em muitos casos a propriedade benéfica para os consumidores da representação é distinta da 

propriedade a qual o mecanismo sensorial é causalmente sensível, segue-se que em muitos 

dos casos esta última propriedade será excluída do conteúdo representacional, tal como ocorre 

nos casos do sapo, da bactéria e do kimu.  

  De nada adianta sustentar que o sapo necessita saber o que é uma comida de sapo e 

não apenas as propriedades visuais de uma comida de sapo a fim de argumentar que o sapo 

representa comida de sapo e não pequenos-pontos-pretos. O sapo não necessita representar a 

mosca enquanto comida de sapo para se alimentar. Ora, uma vez que há uma correlação entre 

comida de sapo e pequenos-pontos-pretos em seu ambiente natural, o sapo pode representá-la 

como pequenos-pontos-pretos e obterá igualmente o benefício de se alimentar de moscas. O 

problema é demonstrar que o conteúdo da representação deve envolver um lado da correlação 

(comida de sapo) em detrimento do outro (pequeno-ponto-preto). 

 Uma capacidade de distinguir objetos que constituem alimentos para sapos de objetos 

que não constituem alimentos para sapos seria de grande valor adaptativo para o sapo. Mas o 

fato é que tal capacidade não foi selecionada pela evolução, o mecanismo sensorial capaz de 

dotar o sapo desta capacidade – um mecanismo sensível às propriedades nutritivas do objeto – 

simplesmente não foi selecionado. O mecanismo selecionado para possibilitar ao sapo a 

obtenção de alimento através da produção de uma representação foi um sistema visual. Mas se 

o mecanismo produtor selecionado foi um mecanismo causalmente sensível a propriedades 

visuais, por que excluí-las do conteúdo da representação produzida por este próprio 

mecanismo? Millikan nos deve uma resposta para isto. Ela poderia  replicar que o produtor da 
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representação foi selecionado para cooperar com os mecanismos que a consomem e o que 

estes necessitam para executar Normalmente suas funções próprias é de uma representação 

que corresponda a alimentos para sapo e não a pequenos-pontos-pretos. Mas aqui retornamos 

ao mesmo ponto do parágrafo anterior: uma representação que corresponda a pequenos-

pontos-pretos irá suprir igualmente as necessidades dos consumidores uma vez que no 

ambiente natural do sapo há uma correlação entre comida de sapo e pequenos-pontos-pretos. 

  Outra possível réplica de Millikan seria sustentar que a seleção evolucionária tenha 

favorecido um mecanismo sensível às propriedades visuais da mosca em detrimento de um 

mecanismo sensível às propriedades nutritivas da mosca porque é evolutivamente menos 

custoso desenvolver e manter o primeiro mecanismo que desenvolver e manter este último, 

por isto o mecanismo produtor da representação é sensível às propriedades visuais da mosca 

embora a represente como comida de sapo. De fato, neste caso parece mesmo que 

desenvolver e manter um mecanismo sensível a propriedades visuais é menos custoso que um 

mecanismo sensível à propriedades nutritivas. Mas quando mudamos nosso foco para outros 

exemplos, esta certeza desaparece. Será mesmo que há diferença significativa de custo 

evolutivo para bactérias ter desenvolvido e mantido um mecanismo sensível à propriedades 

magnéticas do fundo do mar que um mecanismo sensível a suas propriedades químicas? 

Quanto ao caso do kimu, suponha que snorfs tenham formas triangulares. Não parece haver 

diferença significativa de custo evolutivo entre desenvolver e manter um mecanismo visual 

sensível à vermelhidão e ter a disposição de ser atraído pela vermelhidão que desenvolver e 

manter um mecanismo visual sensível à triangularidade e ter a disposição de fugir de objetos 

triangulares.  

 Nosso objetivo aqui não é sustentar que o conteúdo da representação do sapo é 

pequeno-ponto-preto ou pequeno-ponto-preto que são comidas de sapos, nem que o conteúdo 

da representação da bactéria é ambiente com campo magnético ou ambiente com campo 

magnético e livre de oxigênio. Sustentar que o conteúdo da representação do sapo ou da 

bactéria deve envolver propriedades as quais o mecanismo produtor da representação é 

causalmente sensível exigiria muito mais do que estamos dispostos a defender. Nosso objetivo 

é mais modesto, o que estamos defendendo é tão somente que (1) há uma inegável 

implausibilidade na atribuição de conteúdo a uma representação sensorial que não envolva 

nenhuma propriedade sensorial a qual o mecanismo produtor da representação é causalmente 

sensível e (2) a teleosemântica de Millikan não nos fornece perspectivas de explicar esta 

implausibilidade decorrente da tese da condição Normal. Desta conclusão se segue então que 

a tese da condição Normal não se sustenta? 
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 Seria precipitado jogar fora a teleosemântica de Millikan apenas a partir desta objeção 

que há uma implausibilidade em um certo aspecto das atribuições de conteúdo resultantes da 

tese da condição Normal. Para demonstrar que esta tese é insustentável, necessitamos de uma 

objeção mais poderosa, uma objeção que não se limite a questionar sua plausibilidade nestes 

termos, mas que ataque seus próprios alicerces. O objetivo da próxima seção é desenvolver 

uma objeção desta natureza à tese da condição Normal. 

  

4.4 A tese da condição Normal e o problema da complexidade causal 

  O debate que será tratado nesta seção é uma continuação natural do debate acerca do 

problema do conteúdo distante. De fato, poderíamos perfeitamente desenvolver na seção 

anterior a objeção à tese da condição Normal que será aqui desenvolvida. Apenas não o 

fizemos por julgar que a melhor maneira de desenvolvê-la é a partir do problema da 

complexidade causal, uma vez que na resposta de Millikan a este problema é que está de 

maneira mais clara o aspecto da determinação do conteúdo resultante da tese da condição 

Normal que julgamos ser problemático e que torna insustentável a teleosemântica de Millikan. 

 Como visto, o problema da complexidade causal surge da constatação do fato que 

mecanismos são selecionados para papéis causais complexos. O efeito adaptativo do ancestral 

do ímã da bactéria que causou sua seleção foi tanto direcionar a bactéria ao campo magnético 

como direcioná-la para condições anaeróbicas, afinal ao direcionar a bactéria ao campo 

magnético é que o ímã a direciona para condições anaeróbicas. Da mesma forma, o efeito 

adaptativo do ancestral do sistema visual do sapo que causou sua seleção foi detectar 

pequenos-pontos-pretos, que causou a captura de moscas que causou a alimentação do sapo 

que por fim contribuiu para a replicação do gene subjacente. Esta cadeia causal é ilustrada no 

seguinte diagrama, sendo (I) o nível mais fundamental. O sistema visual do sapo: 

 

(IV) contribuiu para a replicação do genes  

↓  

por  

(III) auxiliar na alimentação do sapo 

↓  

por  

 (II) auxiliar o sapo a obter moscas (comida? presa?) 

↓  

por  
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 (I) detectar pequenos-pontos-pretos 

 

A relação ilustrada no diagrama é uma relação entre o mecanismo e seu propósito. A descrição 

hierarquicamente mais fundamental, a de detectar pequenos-pontos-pretos, descreve o que o 

mecanismo faz e as descrições hierarquicamente menos fundamentais explicam porque fazer 

isto foi adaptativo para o organismo. Assim, os ancestrais do sistema visual do sapo 

contribuíram para a seleção do mecanismo por meio de uma rota causal complexa em que 

tanto as propriedades visíveis do estímulo como suas propriedades nutritivas exercem um 

papel.  

 Para solucionar o problema da complexidade causal necessita-se de um critério que 

determine em qual(is) nível(is) se encontra a função do mecanismo, ou seja, em qual destes 

quatro níveis a função do mecanismo é adequadamente descrita. Note que este problema 

também se coloca para os mecanismos consumidores da representação, no caso do sapo os 

sistemas motor e digestivo. Por exemplo, podemos descrever a função do sistema digestivo 

como sendo a de digerir pequenos pontos pretos ou como a de digerir comida de sapo. 

 A tese da condição Normal é o critério de Millikan para determinar em qual nível se 

encontra a função própria dos produtores da representação. A função do produtor é produzir o 

que os consumidores da representação necessitam para executar Normalmente suas funções 

próprias. O que o consumidores necessitam é que haja uma correspondência entre a 

representação e um dado estados de coisas, sendo esta a condição Normal que deve ser 

satisfeita a fim de que os consumidores possam executar Normalmente suas funções. Tal 

estado de coisas é aquele ao qual a representação correspondeu quando os consumidores no 

passado contribuíram para a adaptação do organismo. Disto se segue que a função própria do 

produtor é produzir uma representação que corresponda a este estado de coisas. No caso do 

sapo, a função própria do produtor é produzir uma representação que corresponda a comidas 

de sapo porque apenas quando a representação correspondeu a comidas de sapo é que os 

consumidores puderam executar Normalmente suas funções, sendo a existência de tal 

correspondência a condição Normal para a execução Normal das funções dos consumidores 

da representação. Isto posto, em qual o nível do diagrama se encontra a função do sistema 

visual do sapo?  

 O nível relevante para a determinação da função tanto dos mecanismos produtores 

como dos mecanismos consumidores da representação é aquilo que estes fizeram que 

causalmente contribuiu para a adaptação da espécie. Mas adaptativo é aquilo que contribuiu 

para a sobrevivência e reprodução da espécie, ou seja, aquilo que contribuiu para a replicação 
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de seus genes. Desta forma, o nível em que se encontra a função dos mecanismos 

consumidores e reprodutores é o nível mais alto do diagrama, o nível (IV), o único que 

determina a função de um mecanismo a partir do que  ele efetivamente fez que contribuiu  

para a adaptação da espécie.  

  Sendo o nível adequado para descrever a função do mecanismo o nível 

hierarquicamente mais alto do diagrama, então a função do sistema visual do sapo não é 

produzir representações que corresponda a pequenos-pontos-pretos, afinal o que contribuiu 

causalmente para a adaptação da espécie foi o sistema visual produzir representações que 

correspondam a comidas de sapo. Basta recorrer a um raciocínio contrafactual, como Millikan 

o faz
247

, para demonstrar isto. O mesmo argumento demonstra também porque os níveis 

intermediários também não descrevem adequadamente a função do mecanismo. Por exemplo, 

a função do sistema visual então não é produzir representações que correspondam a moscas, 

afinal o que contribuiu causalmente para a adaptação da espécie foi a digestão de comidas de 

sapo, não a digestão de moscas. A lição que tiramos disto é que recorrendo ao que contribuiu 

causalmente para a adaptação da espécie, a única conclusão possível é que a função do 

sistema visual é apontar para comida de sapo.  

 A tese da condição Normal implica que o conteúdo da representação do sapo é comida 

de sapo uma vez que a condição Normal para a execução das funções dos consumidores da 

representação é que a representação corresponda a comida de sapo. Millikan argumenta que 

apenas quando a representação correspondeu a comida de sapo é que seus consumidores 

contribuíram causalmente para a adaptação da espécie, por isto o nível correto de análise 

funcional é o nível (IV). Mas será mesmo que basta que a representação corresponda a 

comida de sapo para que os consumidores possam executar Normalmente suas funções? 

Infelizmente não, vejamos o porquê
248

. 

 Considere um dos consumidores da representação, o sistema digestivo do sapo. (1) O 

que foi adaptativo não foi a representação corresponder a moscas ou pequenos-pontos-pretos, 

mas a comidas de sapo, afinal o sistema digestivo contribuiu para a adaptação apenas quando 

ele digeriu um alimento. Mas por que parar por aqui? (2) Ora, o que foi adaptativo não foi a 

representação corresponder a comida de sapo, mas corresponder a comida-de-sapo-atóxica 

afinal o sistema digestivo não faria nenhuma contribuição adaptativa caso digerisse comida 

envenenada – pelo contrário, isso seria autodestrutivo. (3) Mas ainda não basta corresponder a 

isto, o que foi adaptativo foi a representação corresponder a comida-de-sapo-atóxica-não-

                                                 
247 Cf. MILLIKAN, 1991, p. 163. 

248 A objeção que se segue foi formulada por Karen Neander (cf. NEANDER, 1995). 
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estragada, afinal que adiantaria digerir comida estragada? (4) Mas corresponder a isto não é 

suficiente, o que foi adaptativo foi a representação corresponder a comida-de-sapo-atóxica-

não-estragada-sem-predador-próximo, afinal que adiantaria o sapo digerir uma comida para 

em seguida ser capturado? (5) Mas corresponder a comida-de-sapo-atóxica-não-estragada-

sem-predador-próximo ainda não é suficiente... 

 O que ocorre é que aparentemente é ilimitada a quantidade de propriedades que temos 

de acrescentar ao conteúdo representacional a fim de que a representação corresponda ao 

estado de coisas que efetivamente permite aos consumidores da representação executar 

Normalmente suas funções próprias. Não temos em vista nenhum número N de propriedades 

capaz de esgotar a lista de propriedades que o estado de coisas representado deve satisfazer a 

fim de que seja adaptativo para o sistema digestivo digerir o que está sendo representado. São 

inúmeras as circunstância que podem fazer com que a correspondência entre a representação e 

comida de sapo não constitua uma condição Normal para a execução das funções dos 

consumidores da representação. Isto mostra que quando rigorosamente aplicada, a tese da 

condição Normal implica que o conteúdo da representação do sapo é comida-de-sapo-atóxica-

pequena-sem-predador-próximo..., não comida de sapo. 

 Mas o ataque desta objeção à tese da condição Normal não se restringe a quantidade 

aparentemente ilimitada de propriedades que o estado de coisas representado deve satisfazer 

para que os consumidores da representação possam executar Normalmente suas funções. Há 

também a constatação da implausibilidade do conteúdo atribuído por esta tese à representação 

do sapo. É extremamente implausível que o sapo represente, por exemplo, comida-de-sapo-

atóxica-não-estragada-sem-predador-próximo... Ademais, não é possível aceitar de bom 

grado  este resultado e sustentar que o conteúdo da representação é mesmo comida-de-sapo-

atóxica-não-estragada-sem-predador-próximo... Aceitar isto seria reconhecer que o conteúdo 

representacional é indeterminado. No presente debate, há um consenso que qualquer teoria do 

conteúdo que atribua este conteúdo à representação do sapo deve ser imediatamente rejeitada.  

  Denominaremos esta a “objeção da especificação” à tese da condição Normal, já que o 

que ela põe em causa é a possibilidade de especificar a condição Normal para a execução das 

funções dos consumidores de uma representação. Teria Millikan alguma perspectiva de refutá-

la? Antes de avaliar sua resposta, é necessário ver porque algumas respostas ao problema não 

são viáveis. Primeiramente, não adianta tentar demonstrar que o conteúdo se encontra em 

algum nível intermediário da lista de propriedades como (2) ou (3), posto que é extremamente 

implausível que o sapo represente comida-de-sapo-atóxica ou comida-de-sapo-atóxica-não-

estragada. Note que estamos lidando com uma representação primitiva, o que torna muito 
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improvável que seu conteúdo envolva muitas propriedades ou propriedades mais sofisticadas 

como a de envenenamento. Também não adianta argumentar que o conteúdo não envolve 

propriedades como as de não estar envenenado ou não estar estragado porque o sistema visual 

não é causalmente insensível a estas propriedades, uma vez que, como visto anteriormente, o 

sistema visual também não é causalmente sensível a propriedades nutritivas. Por fim, também 

é inviável sustentar que o conteúdo seria comida boa para sapo, afinal uma “comida boa” 

para o sapo seria justamente uma comida não estragada, não envenenada, sem predador 

próximo, etc. Para salvar a tese da condição da Normal, Millikan precisa argumentar portanto 

que não obstante o problema levantado pela objeção da especificação, a condição Normal 

para a execução das funções próprias dos consumidores da representação é mesmo a condição 

da representação corresponder a comida de sapo. Isto é justamente o que  Millikan sustenta 

em sua resposta à objeção da especificação. 

 Millikan recorre a sua teoria da informação local para defender a tese da condição 

Normal do ataque da objeção da especificação. Considere novamente o exemplo do sirfídeo 

(hoverfly). O sirfídeo macho passa o dia pairando à espera do sirfídeo fêmea passar voando 

em seu campo visual para ele voar então na direção do sirfídeo fêmea e fecundá-la. O sistema 

visual do sirfídeo macho foi moldado pela evolução para produzir uma representação que 

aponte para objetos que tenham o mesmo tamanho do sirfídeo fêmea e que cruzem com a 

mesma velocidade o seu campo visual que o sirfídeo fêmea cruza. O mecanismo consumidor 

desta representação é o sistema reprodutor do sirfídeo macho e sua função própria é de a de 

fecundação. Assim, a condição Normal para a execução desta função é que a representação 

corresponda a sirfídeo fêmea, não a pássaro ou avião a jato ainda que por vezes o sirfídeo 

macho erre e represente um pássaro como um sirfídeo fêmea. Aplicando a objeção da 

especificação a este exemplo, teremos que a condição Normal para a execução da função do 

consumidor da representação é que a representação corresponda não a sirfídeo fêmea, mas a 

sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo-não-doente... uma vez que não haverá 

contribuição adaptativa se o sirfídeo fêmea for estéril, se houver um predador nas redondezas 

ou se o sirfídeo fêmea estiver doente. 

 Millikan sustenta que o que é problemático na objeção da especificação é que ela 

ignora que além do consumidor, há também o produtor da representação e que de acordo com 

o requerimento da cooperação os dois mecanismos foram moldados pela evolução para 

cooperarem entre si. A função própria do produtor é tão somente produzir o que os 

consumidores da representação necessitam para executar suas funções próprias, a saber, uma 

representação que corresponda ao estado de coisas representado. Se esta é a função do 
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produtor, deve haver um mecanismo Normal pelo qual ele a executa. No exemplo do sirfídeo, 

o mecanismo Normal em questão é o sistema visual. Suponha então que o conteúdo da 

representação do sirfídeo é sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo. Disto se segue que 

seu sistema visual deve ser capaz de produzir uma representação que corresponda a sirfídeo-

fêmea-fértil-sem-predador-próximo. Para tanto, tal sistema teria de ser sensível a signos locais 

de fertilidade em sirfídeos fêmeas e a signos locais de ausência de predadores próximos a 

sirfídeos fêmeas. Mas Millikan sustenta que este não é o caso. No que concerne ao menos a 

sua teoria da informação local, o sirfídeo simplesmente não encontra qualquer informação 

local quanto a fertilidade de uma sirfídeo fêmea ou da ausência de predadores próximos a 

sirfídeo fêmea. Assim, o sistema visual não é capaz de produzir representações que 

correspondam a sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo, o que leva a conclusão que o 

conteúdo da representação do sirfídeo não pode ser sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-

próximo
249

. 

 O cerne desta resposta é que o sistema visual do sirfídeo não é sensível a signos locais 

de fertilidade no sirfídeo fêmea nem a signos locais da ausência de predadores próximos ao 

sirfídeo fêmea. Millikan sustenta que no que concerne ao menos a sua teoria da informação 

local, o sistema visual do sirfídeo não usa e nem encontra signos naturais locais como estes. 

Avaliaremos a  resposta de Millikan em duas etapas. Inicialmente, trataremos de um 

argumento de Millikan que recorre a considerações probabilísticas para demonstrar que o 

sistema visual do sirfídeo encontra signo local de sirfídeo fêmea mas não signo local de 

sirfídeo-fêmea-fértil ou de sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. Nossa conclusão será que 

este argumento é falho. Posteriormente, demonstraremos que não se segue da teoria da 

informação local que no ambiente circundante do sirfídeo macho há signo local de sirfídeo 

fêmea mas não de sirfídeo-fêmea-fértil ou sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. 

 Eis o argumento de Millikan para mostrar porque o objeto de um dado tamanho e dada  

velocidade que cruza o campo visual do sirfídeo macho capaz de causar a produção da 

representação (doravante, a sombra que cruza a retina do sirfídeo) não é um signo local de 

fertilidade de sirfídeos fêmeas ou da ausência de predadores próximos a estes últimos
250

. Seja 

X a sombra que cruza o campo visual do sirfídeo macho, S um sirfídeo (macho ou fêmea), SF 

uma sirfídeo fêmea, SFFP um sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo e O uma sombra 

que cruza a retina do sirfídeo macho que não é um sirfídeo. Seja também P(A é B) a 

abreviação de “a probabilidade de A ser B” e P(A é B → A é C) a abreviação de “a 

                                                 
249 Cf. MILLIKAN, 2004, p. 85-6; MILLIKAN, 2009. 

250 Cf. MILLIKAN 1984, p. 85-6. 
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probabilidade de A ser C sob a condição que A é B”. Millikan sustenta que o domínio no qual 

o sirfídeo macho opera é um domínio no qual (A) P(X é SF → X é SFFP) ≤ P(SF é SFFP). 

Ou seja, no domínio em que o sirfídeo macho opera a probabilidade de a sombra que cruza 

sua retina, sob a condição que ela é um sirfídeo fêmea, ser a sombra de um sirfídeo-fêmea-

fértil-sem-predador-próximo não é maior que a probabilidade de em um domínio qualquer um 

sirfídeo fêmea arbitrário ser um sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo. Por outro lado, 

(B) P(X é S → X é SF) > P(S é SF), ou seja, no domínio em que o sirfídeo macho opera a 

probabilidade de a sombra que cruza sua retina, sob a condição que ela é um sirfídeo, ser a 

sombra de um sirfídeo fêmea é maior que a probabilidade de um sirfídeo qualquer ser um 

sirfídeo fêmea. Isto ocorre, segundo Millikan, porque naquele ambiente apenas sirfídeos 

machos pairam e apenas sirfídeos fêmeas cruzam. Similarmente, (C) P(X é SF) > P(X não é 

S), ou seja, no domínio em que o sirfídeo macho opera a probabilidade de a sombra que cruza 

sua retina ser a sombra de um sirfídeo fêmea é maior que a de ela não ser um sirfídeo (e.g., ser 

um pássaro).  

 Millikan sustenta que as considerações probabilísticas (A)-(C) mostram que no 

ambiente em que o sirfídeo macho paira a sombra que cruza a retina do sirfídeo macho é um 

signo local de sirfídeo fêmea, o que explica porque a sombra na retina é muito provavelmente 

um sirfídeo fêmea, enquanto que esta sombra  não é um signo local da fertilidade do sirfídeo 

fêmea ou da ausência de predador próximo ao sirfídeo fêmea. Em particular, Millikan recorre 

precisamente às considerações probabilísticas (B) e (C) para provar que a sombra na retina do 

sirfídeo macho é um signo local de sirfídeo fêmea. Entretanto, (B) e (C) também servem para 

provar que a sombra na retina do sirfídeo é um signo local de sirfídeo-fêmea-fértil e de 

sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. Ou seja, assumindo que (B) e (C) provam que a 

sombra é um signo local de sirfídeo fêmea, então a sombra também é um signo local de 

sirfídeo-fêmea-fértil e de sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo, uma vez que também 

podemos usar (B) e (C) para provar que a sombra é um signo local de de sirfídeo-fêmea-fértil 

e de sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. Vejamos primeiro como isso ocorre para o caso 

da fertilidade, sendo SFF uma abreviação de sirfídeo-fêmea-fértil.  

 Se é verdade que (B) P(X é S → X é SF) > P(S é SF), também é verdade que (B') P(X 

é S → X é SFF) > P(S é SFF), ou seja, também é verdade que a probabilidade de a sombra 

que cruza a retina do sirfídeo macho, sob a condição que ela é um sirfídeo, ser a sombra de 

um sirfídeo-fêmea-fértil é maior que a probabilidade de um sirfídeo arbitrário ser um sirfídeo 
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fêmea fértil
251

 - note que (B') consiste tão somente na substituição de SF (sirfídeo fêmea) por 

SFF (sirfídeo-fêmea-fértil) em (B). Isto é verdade porque no interior da população dos 

sirfídeos fêmeas a proporção de sirfídeos-fêmeas-férteis é esmagadoramente maior que a de 

sirfídeos-fêmeas-inférteis e por razões de estabilidade de mutações genéticas que podem 

causar a infertilidade e da estabilidade de condições ambientas que podem também causar a 

infertilidade, esta proporção de sirfídeos fêmeas férteis tende a se manter constante. Embora a 

probabilidade de um sirfídeo qualquer ser um sirfídeo fêmea seja maior que a probabilidade 

de um sirfídeo qualquer ser um sirfídeo-fêmea-fértil (ou seja, P(S é SF)  > P(S é SFF)), posto 

que há sirfídeos fêmeas que não são férteis, tal diferença probabilística está longe de ser 

suficientemente grande para ser verdade que P(X é S → X é SFF) ≤  P(S é SFF). Pela mesma 

razão da grande proporção de sirfídeos-fêmeas-férteis no interior da população de sirfídeos 

fêmeas, se é verdade que (C) P(X é SF) > P(X não é S), também é verdade que (C') P(X é 

SFF) > P(X não é S), ou seja, também é verdade que  no domínio em que o sirfídeo macho 

opera a probabilidade de a sombra que cruza a retina do sirfídeo macho ser a de um sirfídeo-

fêmea-fértil é maior que a probabilidade de ela não ser um sirfídeo. Isto mostra que o mesmo 

argumento que Millikan usa para demonstrar que a sombra é um signo local de sirfídeo fêmea 

também serve para demonstrar que a sombra é um signo local de sirfídeo-fêmea-fértil.  

  O mesmo ocorre com o caso de sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. A esmagadora 

maioria das sirfídeos fêmeas que cruzam a retina do sirfídeo macho não serão capturadas por 

um predador após a fecundação. Afinal, se assim o fosse, observaríamos uma queda 

generalizada na população de sirfídeos fêmeas e posteriormente uma queda generalizada na 

população de sirfídeos como um todo, uma vez que haveria queda generalizada na 

reprodução. Assim, o argumento que Millikan usa para demonstrar que a sombra é um signo 

local de sirfídeo fêmea também serve para demonstrar que a sombra é um signo local de 

sirfídeo-fêmea-sem-predador-próximo. 

 Apliquemos agora a teoria da informação local proposta por Millikan ao caso do 

sirfídeo. Como visto, a definição de signo local estabelece que um signo carrega informação 

local caso: (1) corresponda ao estado de coisas por ele sinalizado do mesmo modo e pela 

mesma razão que outros signos do mesmo tipo correspondem aos seus respectivos estados de 

coisas sinalizados e (2) há uma razão para exemplos deste tipo de correspondência (com o 

mesmo tipo de causa) tenderem a se propagar de um local espaço temporal para outros locais 

espaço temporais próximos. A partir desta definição, vejamos porque a sombra na retina do 

                                                 
251 Cf. MARTINEZ, 2010, p. 14-5. 
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sapo é um signo local de sirfídeo fêmea. A primeira condição é satisfeita na medida em que 

uma instância da sombra na retina corresponde a sirfídeo fêmea do mesmo modo e pela 

mesma razão que outras instâncias correspondem a sirfídeo fêmea. A maneira que a sombra 

corresponde ao sirfídeo fêmea é tendo um certo tamanho e uma dada velocidade e a razão 

para haver esta correspondência é que a maioria dos objetos que cruzam o campo visual do 

sirfídeo macho com este tamanho e a esta velocidade são sirfídeos fêmeas. A segunda 

condição também é satisfeita porque persiste a coincidência neste domínio entre objetos com 

este tamanho e a esta velocidade que cruzam o campo visual do sirfídeo e causam a formação 

da sombra na retina do sirfídeo macho e a presença de sirfídeos fêmeas. Esta coincidência 

tende a se propagar no espaço e tempo porque as leis da física permanecem as mesmas e 

permitem ao sirfídeo fêmea ter a mesma trajetória de vôo, sirfídeos fêmeas continuam com o 

mesmo tamanho e com a  disposição de fazer este vôo naquele ambiente, sirfídeos machos 

continuam com a disposição de pairar naquele ambiente, etc.  

 O problema para Millikan é que de acordo com esta definição, segue-se que a sombra 

também é um signo local de sirfídeo-fêmea-fértil. A primeira condição é satisfeita, uma 

instância da sombra corresponde a sirfídeo-fêmea-fértil do mesmo e pela mesma razão que 

outras instância da sombra correspondem a sirfídeo-fêmea-fértil. O modo pelo qual a sombra 

corresponde a sirfídeo-fêmea-fértil é tendo um dado tamanho e a mesma velocidade e a razão 

para a correspondência é que, como vimos, a maioria dos objetos que cruzam o campo visual 

do sirfídeo macho com este tamanho e esta velocidade são sirfídeos-fêmeas-férteis, afinal a 

esmagadora maioria dos sirfídeos-fêmeas são sirfídeos-fêmeas-férteis. A segunda condição é 

também satisfeita porque há uma razão para este tipo de correspondência se propagar no 

espaço e tempo, a saber, as leis da física permanecem as mesmas, o sirfídeo fêmea persiste 

com a disposição de cruzar o campo visual do sirfídeo macho e o sirfídeo macho por sua vez 

com a disposição de pairar,  a proporção de sirfídeos-fêmeas-férteis se mantém muito maior 

que a de sirfídeos fêmeas estéreis por motivos de estabilidade genética e de estabilidade de 

condições ambientais, etc. As estatísticas locais de cada lado da correlação tendem a persistir.  

 Algumas características que Millikan impõe a sua noção de informação local explicam 

porque de acordo com a definição acima a sombra na retina do sirfídeo é um signo local de 

sirfídeo-fêmea-fértil. Primeiramente, para um signo carregar informação de um dado estado 

de coisas não é necessário que haja uma relação causal entre ambos. Assim como não há 

relação causal entre condições anaeróbicas e estímulos magnéticos no exemplo da bactéria 

mas ainda assim os estímulos magnéticos carregam informação local quanto a condições 

anaeróbicas, também não há relação causal entre a sombra na retina do sirfídeo e a presença 
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de sirfídeo-fêmea-fértil. Tudo o que a teoria da informação local de Millikan exige é que a 

relação entre o signo local e o estado de coisas sinalizado persista e a relação entre ambos no 

domínio pode persistir simplesmente porque o signo e o estado de coisas persistem, tal como 

ocorre na relação entre a sombra e o sirfídeo-fêmea-fértil. 

 Em segundo lugar, embora a relação entre a sombra na retina e o sirfídeo-fêmea-fértil 

não seja necessária, há uma razão para que a correlação permaneça, não se tratando de uma 

relação acidental, mas de uma razão de natureza estatística. Há uma estabilidade não acidental 

entre a presença da sombra e a presença do sirfídeo-fêmea-fértil que explica porque persiste 

esta correlação. Esta estabilidade tem a ver com as constituições disposicionais dos sirfídeos 

macho e fêmea, com leis físicas e biológicas, condições ambientais, etc. Trata-se do mesmo 

tipo de razão não acidental que justifica porque o campo magnético é um signo local de 

condições anaeróbicas no ambiente natural da bactéria anaeróbica. Também não há problema 

em a sombra ser um signo local tanto de sirfídeo-fêmea como de sirfídeo-fêmea-fértil, não há 

nada na noção de signo local que impeça isso – analogamente, no ambiente da bactéria, o 

campo magnético é um signo local de condições anaeróbicas, norte geomagnético... Por fim, 

uma correlação suficientemente forte para constituir um signo natural local em um domínio é 

aquela suficientemente forte para ter influenciado o uso do signo na seleção evolucionária. 

Aqui, pode-se perfeitamente argumentar que o sirfídeo usa a sombra em sua retina como um 

signo local de sirfídeo-fêmea-fértil para saber a localização do sirfídeo-fêmea, voar em sua 

direção e fecundá-la, contribuindo portanto para a adaptação da espécie.  

 A teoria da informação local não é capaz de simultaneamente sustentar que a sombra 

na retina é um signo local de sirfídeo-fêmea mas não de sirfídeo-fêmea-fértil. Considerações 

análogas também mostram que a sombra é um signo local de sirfídeo-fêmea-sem-predador-

próximo. A origem deste resultado indesejado por Millikan é a introdução de considerações 

estatísticas locais na constituição da noção de informação local. Se por um lado isto a 

possibilitou lidar com problemas que afligem sua teleosemântica como visto na seção anterior 

(problemas de implausibilidade), por outro lado, ao tornar menos rígida a noção de 

informação, Millikan é forçada a reconhecer que vários signos carregam informação local de 

certos estados de coisas contra sua vontade original. 

 A introdução de considerações estatísticas locais também explica porque é 

indeterminado até  que ponto da lista de propriedades concatenadas sirfídeo-fêmea-fértil-sem-

predador-próximo-não-doente... a sombra não mais será um signo local porque não mais 

haverá correlação não-acidental entre a sombra e sirfídeo-fêmea-fértil-sem-predador-próximo-

não-doente... Uma vez que partimos de considerações estatísticas acerca da correlação entre a 
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sombra e sirfídeo-fêmea-fértil para em seguida irmos a enfraquecendo com a introdução de 

propriedades em um dos lados da correlação, certamente chegará um ponto em que um lado 

não mais carregará informação local do outro. O problema é que é incerto em que ponto isto 

ocorrerá e Millikan não fornece nenhum critério genuíno capaz de determiná-lo.  

 Mas suponha que haja um critério que demonstre cabalmente que a sombra constitui 

um signo natural local apenas de sirfídeo-fêmea-fértil ou apenas de sirfídeo-fêmea-sem-

predador-próximo e que para além deste ponto a sombra não mais carrega informação local. 

Disto se segue então que a objeção da especificação foi refutada e que a tese da condição 

Normal está a salvo? Infelizmente não. Ainda que isto ocorra, o problema da plausibilidade 

das atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição Normal retorna com toda força, 

afinal é extremamente implausível que o sirfídeo macho possa ter uma representação cujo 

conteúdo é sirfídeo-fêmea-fértil ou sirfídeo-fêmea-fértil-não-doente e não há nenhuma razão 

que nos faça aceitar um conteúdo tão implausível como este. Se na seção anterior procuramos 

mostrar que já é implausível que uma representação sensorial não envolva nenhuma 

propriedade sensorial a qual o mecanismo produtor da representação é causalmente sensível, 

que dirá de casos em que para além deste problema há o  problema do conteúdo de uma 

representação primitiva envolver diversas propriedades como as de doença, fertilidade, fêmea 

etc? O seguinte princípio metodológico é aqui certamente seguro: quanto mais propriedades 

forem incluídas na atribuição de conteúdo a uma representação sensorial primitiva cujo 

produtor é a elas causalmente insensível, maior a implausibilidade da atribuição. 

 Em nenhum momento ao longo deste debate sustentamos que a sombra na retina do 

sirfídeo carrega informação quanto a sirfídeo-fêmea, sirfídeo-fêmea-fértil e sirfídeo-fêmea-

sem-predador-próximo. É possível que alguma outra teoria da informação obtenha êxito em 

demonstrar que a sombra carrega informação apenas quanto a sirfídeo-fêmea e esta teoria 

teria de ser avaliada em seus próprios termos. Antes, o que sustentamos é que de acordo com a 

teoria da informação local, a sombra carrega informação local quanto a tudo isto e que 

portanto não se pode recorrer a esta teoria para mostrar que a sombra carrega informação local 

quanto a sirfídeo-fêmea mas não quanto a sirfídeo-fêmea-fértil ou sirfídeo-fêmea-sem-

predador-próximo. Assim, concluímos que a  resposta de Millikan à objeção da especificação 

é falha e que esta objeção permanece de pé.  

 Chegamos assim finalmente ao término do debate acerca da tese da condição Normal. 

Na seção anterior, no contexto do problema do conteúdo distante, defendemos que há um 

aspecto de implausibilidade nas atribuições de conteúdo resultantes da tese da condição 

Normal, a saber, a implausibilidade na atribuição de conteúdo a uma representação sensorial 
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que não envolva nenhuma propriedade sensorial a qual o mecanismo produtor da 

representação é causalmente sensível. Entretanto, julgamos que isto não é suficiente para 

rejeitar a tese da condição Normal e que necessitávamos de uma objeção mais poderosa. 

Nesta seção, no contexto do problema da complexidade causal, concluímos que a objeção da 

especificação mostra que a tese da condição Normal, ao menos tal como defendida por 

Millikan, não se sustenta. Nosso ataque à tese da condição Normal é então fortalecido na 

medida em que apresentamos duas objeções que juntas nos levam a conclusão que esta tese 

deve ser rejeitada. Com a rejeição da tese da condição Normal, concluímos que a 

teleosemântica de Millikan sucumbe ao problema da indeterminação funcional, do que se 

segue que não soluciona o problema da falsa representação e assim não satisfaz o requisito 

extensional. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nenhuma das teorias naturalistas avaliadas obtêm êxito em satisfazer o requisito 

extensional e portanto falham em solucionar o paradoxo cético. Por outro lado, não dispomos 

de um argumento cogente que demonstre que nenhum tipo de fato natural pode ser 

constitutivo do conteúdo. O prescritivismo semântico constituiria um argumento deste tipo, 

mas vimos que o argumento direto não se sustenta. Boghossian procurou formular um 

argumento que cobrisse a fenda deixada por KW e demonstrasse que nenhuma forma de 

disposicionalismo sofisticado pode ser capaz de especificar naturalmente condições ideais em 

que apenas o referente de um símbolo poderia causar sua ocorrência, mas este argumento 

também é falho. Por fim, o problema da extensionalidade formulado por Fodor fracassa em 

demonstrar que qualquer forma de teleosemântica evolucionária torna o conteúdo 

indeterminado: basta recorrer à distinção entre a seleção-de um traço e seleção-para um traço 

a fim de solucionar este problema.  

 Se os três argumentos de caráter geral desenvolvidos contra respectivamente o 

naturalismo semântico, o disposicionalismo sofisticado e a teleosemântica evolucionária são 

falhos, dispomos entretanto de argumentos cogentes que mostram que duas formas específicas 

de naturalismo semântico, as teleosemânticas de Dretske e Millikan, não obtêm êxito em 

naturalizar o conteúdo. A teleosemântica informacional de Dretske não satisfaz o requisito 

extensional por sucumbir ao  problema do conteúdo distante. Já a teleosemântica 

evolucionária de Millikan não se sustenta por duas razões. Primeiramente, resulta da tese da 

condição Normal atribuições implausíveis de conteúdo a representações primitivas. Em 

segundo lugar, a tese da condição Normal não é capaz de determinar o conteúdo de uma 

representação primitiva porque a objeção da especificação mostra que não é possível 

especificar a condição Normal para a execução das funções próprias dos mecanismos 

consumidores da representação e a resposta de Millikan a esta objeção que recorre a sua teoria 

da informação local não tem sucesso em refutá-la.  

 Chegamos então ao seguinte dilema. Não dispomos de uma objeção geral ao 

naturalismo semântico bem sucedida, nem mesmo de uma objeção cogente a dois tipos 

específicos de naturalismo, o disposicionalismo sofisticado e a teleosemântica evolucionária. 

Por outro lado, ambas as teorias naturalistas avaliadas falham em naturalizar o conteúdo. É 

possível que alguma das  outras teorias naturalistas disponíveis obtenha êxito em naturalizar o 

conteúdo. Ou talvez o naturalismo semântico esteja mesmo fadado ao fracasso. Mas enquanto 

não dispusermos de uma objeção capaz demonstrar isto, não podemos rejeitá-lo. 
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