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RESUMO 

 

 

Embora atualmente o critério de compromisso ontológico de W. V. Quine não seja 

universalmente aceito, seu impacto ainda pode ser visto na discussão contemporânea. 

Normalmente, alega-se que mesmo fora de discussões ontológicas, a mera utilização da 

quantificação interpretada segundo a semântica tradicional possui implicações ontológicas. 

Tais implicações são ditas decorrentes dos objetos tomados como valores das variáveis 

presentes no escopo dos quantificadores lógicos. Entretanto, alguns consideram que essa 

relação canonicamente assumida entre quantificação e compromisso ontológico é uma relação 

que não só pode, como até mesmo deve ser negada. Rudolf Carnap era um desses filósofos 

que negaram que quantificação possui implicações ontológicas. Nossa dissertação tem como 

objetivo reconstruir e avaliar sistematicamente o debate entre esses Carnap e Quine, 

analisando motivações, pressupostos, argumentos, respostas e tréplicas de ambos os lados. Por 

fim, defenderemos que não há um vencedor nesse debate, uma vez que ambos os lados do 

debate possuem problemáticos pressupostos. 
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ABSTRACT 

 

 

Although nowadays Quine's criterion of ontological commitment is not universally accepted, 

its impact still can be seen on contemporary discussions. Normally, it is said that even out of 

ontological discussions, the mere utilization of the quantifiers according to the traditional 

semantics has ontological implications. These implications arise from the objects considered 

as values of the variables located on the scope of the logic quantifiers. However, some 

consider this relation, canonically assumed between quantification and ontological 

commitment, as a relation that not only can, but must be denied. Rudolf Carnap was one of 

these philosophers who denied that quantification has ontological implications. Our 

dissertation aims to systematically reconstruct and evaluate the debate between Carnap e 

Quine, analyzing motivations, assumptions, arguments, replies and rejoinders from both sides. 

At the end, we will defend that  there is no winner on this debate, because both sides have 

questionable assumptions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esse trabalho pretende explorar o debate entre W. V. Quine e Rudolf Carnap 

concernente à relação entre semântica e ontologia, mais precisamente, as críticas de Carnap 

endereçadas ao critério de compromisso ontológico de Quine. Ao longo da nossa dissertação, 

veremos que ambos lados do debate, tanto o quineano quanto o carnapiano, possuem diversos 

problemas e pressupostos que precisam ser reavaliados. 

 De acordo com o conhecido critério de compromisso ontológico de Quine, somos 

obrigados a admitir a existência das entidades que têm de estar entre os valores das variáveis 

ligadas para que as sentenças de nossas teorias sejam verdadeiras. A famosa concepção 

quineana de que "existência é o que o quantificador existencial expressa" (Quine, 1968b, 97), 

embora tenha sido alvo de diversas críticas, ainda hoje é a concepção acerca dos quantificador 

lógico existencial aceita como a padrão. Como consequência dessa leitura dos quantificadores 

lógicos, atualmente é disseminada a visão de que a utilização de certas expressões contendo 

quantificadores e variáveis nas sentenças de uma determinada teoria, linguagem ou discurso, 

carrega consigo imputações ontológicas.  

 Contrário a essa leitura, Carnap considerava como um engano a alegação de que certas 

formas linguísticas possuem implicações ontológicas ou exigem justificativas de semelhante 

caráter. Esse engano, como afirmava Carnap, seria consequência do não reconhecimento entre 

dois distintos tipos de questões de existência, as questões internas de existência, feitas no 

interior de uma linguagem, e as questões externas de existência, consideradas, por ele, como 

pseudo-questões ontológicas. Essa dicotomia carnapiana entre interno/externo claramente 

entra em choque com o critério de compromisso ontológico de Quine, visto que da adoção e 

da utilização de uma linguagem não se seguem implicações ontológicas. Consequentemente, 
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tampouco estamos ontologicamente comprometidos com a existência dos objetos tomados 

como valores das variáveis ligadas de algumas sentenças de nossas linguagens.  

 Nessa dissertação, buscamos fazer uma análise do debate entre esses dois filósofos a 

partir de um caráter mais sistemático do que propriamente histórico. Como fio condutor da 

nossa pesquisa utilizaremos os dois textos considerados como os mais importantes sobre esse 

tópico, "On What There Is" (1948) de Quine, um dos seus mais famosos trabalhos onde é 

explicitado seu critério de compromisso ontológico, e "Empiricism, Semantics and Ontology" 

(1950), publicado por Rudolf Carnap, cujo objetivo principal é negar a pressuposta relação 

entre semântica e ontologia.  

 Além desses dois principais textos, falaremos sobre outros importantes trabalhos 

destes autores sobre o tema aqui proposto. Com relação a Quine, além do primeiro artigo onde 

aparece o critério de compromisso ontológico, intitulado "A Logistical Approach to the 

Ontological Problem" (1938), discutiremos também outros que tratam do  mesmo critério, tal 

como "Logic and the Reification of Universals" (1953b), onde Quine parece fazer revisões do 

seu critério de compromisso ontológico e "Existence and Quantification" (1968b), onde há 

bastante material resultante de críticas ao seu critério. Ademais, como nossa análise é centrada 

na discussão entre Quine e Carnap, será importante destacar os argumentos presentes em 

"Two Dogmas of Empiricism" (1951a) e em "On Carnap's View on Ontology" (1951b). No 

entanto, não entraremos em detalhes sobre certas mudanças de postura filosófica de Quine, 

como por exemplo, os problemas para seu critério de compromisso ontológico resultantes da 

sua tese da relatividade ontológica em "Ontological Relativity" (1968), ou o estudo sobre a 

referência feito em Roots of Reference (1973). 

 Já em relação a Carnap, além de "Empiricism, Semantics and Ontology", 

trabalharemos Meaning and Necessity (1949) e o não-publicado "Quine on Analyticity" 
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(1953b),  onde Carnap faz comentários sobre a crítica de Quine com relação à sua concepção 

de analiticidade. Faremos menção também a outros trabalhos anteriores, tais como Die 

Logische Syntax der Sprache (1934) onde é explicitada a tese do princípio de tolerância, 

"Testability and Meaning" (1936) e "The Methodological Character of the Theoretical 

Concepts" (1956), onde aparecem interessantes reformulações de sua tese verificacionista. 

Além disso, discutiremos o porquê é importante liberdade na construção e na adoção de 

linguagens semânticas tal como defendido em "Meaning Postulates" (1952a). Como 

dissemos, já que nosso objetivo é sistemático e voltado ao tópico da relação entre 

quantificação e compromisso ontológico, não analisaremos sobre os pormenores sobre sua 

virada semântica em meados da década de trinta e início de quarenta
1
, tampouco entraremos 

em maiores discussões em relação ao seu critério verificacionista de significado. 

 Existe uma rica bibliografia dedicada ao debate entre Carnap e Quine com relação ao 

problema da semântica e ontologia, tal como, para citar pelo menos alguns, Lohrer (1995),  

Thomasson (1999), Lavers (2004), Chalmers (2009), Eklund (2009), Soames (2009), Price 

(2009), Haug (2014), Yablo (2014), Koslicki (2015). E, embora, sejam trabalhos importantes 

para uma concepção mais profunda sobre nosso tópico, não pretendemos aqui abrir um 

diálogo com esses autores e nem observar os pormenores sobre suas interpretações, uma vez 

que nosso objetivo é buscar uma interpretação própria do problema em questão. Porém, 

alguns trabalhos como Waller (1977), Bird (1995), Manley (2009) e van Inwagen (2016) 

serão melhor avaliados. 

 Nossa dissertação possui quatro capítulos. O primeiro deles discorrerá sobre os 

problemas gerais da ontologia e as razões que levaram Quine à formulação do critério de 

compromisso ontológico. No segundo capítulo apresentamos o critério quineano utilizando 

                                                 
1
 Presente principalmente em "Foundations of Logic and Mathematics" (1939), Introduction to Semantics (1942) 

e "Meaning and Necessity" (1947). 
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como base o trabalho mais conhecido sobre o tópico, "On What There Is". Após essa neutra 

apresentação, analisaremos o critério de compromisso ontológico de Quine, sem deixar de 

discutir sobre seus pressupostos que consideramos aqui como fundamentais, a saber, a lógica 

de predicados de primeira ordem e a interpretação objetual dos quantificadores lógicos. A 

seguir, no terceiro capítulo, veremos a crítica formulada por Carnap tal como apresentada em 

ESO, sem deixar de discutir seus pontos positivos e negativos. Por fim, no quarto e último 

capítulo, entraremos no debate entre Carnap e Quine a partir do que julgamos como os 

principais pontos de discordância entre esses filósofos. O primeiro desses pontos é a relação 

entre usuário e linguagem, aparentemente pressuposta pelas primeiras formulações do critério 

de compromisso ontológico de Quine e criticada por Carnap. O segundo deles é a 

interpretação de Quine sobre ESO caracterizando as questões de existência externas e internas 

como, respectivamente, questões categoriais e de subclasse. Em terceiro lugar, temos a 

posição de Quine com relação à problemática  noção de analiticidade vista como pressuposta 

e essencial para a dicotomia interno/externo presente em ESO. Por último, discutiremos sobre 

as diferenças da concepção ontológica de Quine com relação ao pluralismo linguístico 

carnapiano. 
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CAPÍTULO 1: O PROBLEMA DO COMPROMISSO ONTOLÓGICO 

 

 Atualmente, podemos dizer que existe uma importante ramificação na disciplina 

ontológica. Essa ramificação é guiada por dois tipos centrais de questões. A primeira é a 

tradicional questão "O que existe?", que, embora tenha sofrido diversas críticas ao longo dos 

séculos, ainda é presente e muito discutida. Por outro lado, temos uma questão mais atual, que 

está, no geral, centrada em analisar que tipos de entidades nossas teorias, discursos ou 

linguagens estão assumindo ou precisam assumir para que suas sentenças sejam significativas 

e verdadeiras.  

 Nosso primeiro capítulo é dividido em três seções. A primeira delas trata do problema 

ontológico em geral, discutindo algumas de suas características mais essenciais e algumas de 

suas dificuldades mais evidentes. Em 1.2, falamos sobre a concepção ontológica de Quine, A 

subseção 1.2.1 foca na concepção naturalista quineana, de extrema importância para nosso 

problema. A seguinte seção, 1.3, está dividida em outras três subseções, onde o problema 

ontológico é tratado com maiores detalhes. Nessa seção, apresentaremos as principais 

influências do critério de compromisso ontológico de Quine, e por último analisamos o 

porquê é importante a formulação de um critério objetivo capaz de identificar como nossas 

teorias, discursos e linguagens se comprometem ontologicamente. 
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1.1 O Problema da Ontologia em Geral  

 

 Deixando de lado questões etimológicas, a disciplina da ontologia pode ser descrita 

como aquela parte da filosofia que estuda a estrutura da realidade, ou "O que existe?". 

Também faz parte da pasta ontológica uma outra relevante investigação relacionada à questão 

"Quais são os modos de ser?", isto é, se as entidades existentes são apenas os objetos atuais, 

ou também os meramente possíveis, ou ainda se podem  ser de outros modos. Grosso modo, 

essas duas questões são consideradas como as questões centrais da ontologia. Muitos dos 

clássicos problemas filosóficos são problemas ontológicos e grande parte deles ainda 

persistem atualmente. 

 A área de investigação da ontologia é extremamente próxima à disciplina da 

metafísica, de maneira que parece complicado distinguir claramente entre essas disciplinas. 

Mas, se é possível defender uma linha demarcatória entre as duas disciplinas, poderíamos 

dizer que ontologia é uma disciplina que tem como foco questões sobre a realidade e o ser. Já 

a metafísica, sendo mais geral, além de investigar questões ontológicas, investiga também 

questões mais particulares, como por exemplo, se as leis da natureza são determinísticas, o 

que é intencionalidade, se tudo que existe é influenciado pelo tempo, e etc. Dito dessa forma, 

ontologia pode ser interpretada como uma parte da metafísica.  

 Se não parece simples dizer o que é ontologia, parece ainda mais complicado 

determinar qual seu método de investigação. Na história da filosofia podemos constatar 

diversos métodos, alguns deles muito diferentes entre si. Por exemplo, para os pré-socráticos, 

o método ontológico se dá através da especulação acerca do que é essencial na natureza.
2
 Já 

para alguns modernos e contemporâneos, através daquilo que podemos considerar como 

                                                 
2
 Tales de Mileto ou Heráclito seriam alguns desses pré-socráticos que se encaixariam na nossa caracterização.  
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verdades absolutas e mais gerais.
3
 Críticos ao empreendimento ontológico são comuns em 

toda a história da filosofia, desde os sofistas na antiguidade, passando pelos empiristas 

durante a modernidade, chegando nos positivistas lógicos e, ainda mais recente, nos 

deflacionistas ontológicos.
4
 Todos eles parecem estar de acordo sobre a ineficácia da 

ontologia a partir da ideia de que seus métodos são discutíveis, suas respostas são 

problemáticas ou ainda que seus próprios problemas são pseudo-problemas.  

 

1.2 A Posição Pró-Ontológica de Quine 

 

 Até meados da década de quarenta do século XX,  a concepção adotada e difundida 

pelo Círculo de Viena estava em largos passos ganhando inúmeros adeptos e se tornando cada 

vez mais dominante nos círculos filosóficos acadêmicos, principalmente na Grã-Bretanha, 

Alemanha e Áustria. Essa concepção pode resumidamente ser explicada como a concepção de 

que muitas das sentenças da tradicional metafísica são pseudo-sentenças sem valor cognitivo.
5
 

Quine estava historicamente situado nesse contexto. De fato, sua concepção filosófica tem 

uma profunda relação com a filosofia feita pelos positivistas lógicos. Entretanto, 

diferentemente deles, que da mesma maneira como foi descrito acima, consideravam a 

ontologia como uma parte da metafísica, Quine defendia uma distinção entre ontologia e 

metafísica diferente da usual. A metafísica, na sua visão, é um termo pejorativo e se refere à 

filosofia primeira, no sentido aristotélico, o estudo transcendental da realidade. 

  

                                                 
3
 Descartes, René [1637], "Discurso do Método" em Os Pensadores, trad. Guinsburg & B. Prado Jr., Abril 

Cultural, São Paulo, 1979, 37-9.  
4
 Hirsch, E., "Quantifier Variance and Realism",  Oxford University Press, 2011; Thomasson, A., "Ontology 

Made Easy", Oxford University Press, 2015. 
5
 "The general view that many sentences of tradicional metaphysics are pseudo-sentences, was  held by most 

member of the Vienna Circle..." (Carnap, 1963, 46) 
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Transcendental argument, or what purports to be first philosophy, tends 

generally to take on rather this status of immanent epistemology insofar as I 

succeed in making sense of it. What evaporates is the transcendental questions 

of the reality of the external world (...) (Quine, 1981, 22) 

 Diferentemente da metafísica, na concepção quineana, a ontologia não possui esse 

aspecto pejorativo. Inclusive, grande parte da sua filosofia é dedicado à investigação 

ontológica. Porém, no lugar de tratar a ontologia como uma investigação de cunho 

transcendental ou ainda como uma parte da metafísica, Quine defendia sua reabilitação, 

contrariando o que estava em voga na filosofia analítica de sua época em razão da influência 

do Círculo de Viena.
6
  

 Segundo Quine , a ontologia deve respeitar e se guiar pelo que nossas melhores teorias 

científicas sobre o mundo afirmam. Essa posição é resultado de sua concepção naturalista, 

descrita por Quine (1981, 21),  como "o reconhecimento de que é na própria ciência, e não em 

alguma filosofia anterior, que a realidade pode ser identificada e descrita". Para melhor 

entender sua concepção ontológica, enfatizamos dois dos aspectos mais fundamentais da 

metodologia de Quine, apontados por Hylton (2007, 26) como o aspecto epistemológico e o 

aspecto ontológico-linguístico, que embora distintos, possuem uma profunda relação entre si. 

 Resumidamente, o aspecto epistemológico está relacionado com a maneira que 

apreendemos a realidade. Quine argumenta a favor da continuidade do conhecimento do senso 

comum em relação ao conhecimento científico, de forma que entre eles não há uma 

separação, como normalmente se defende. Para ele, a maneira como apreendemos a realidade 

                                                 
6
 Price (2009, 322): At least in part, then, the contemporary confidence and self-image of metaphysics rests on a 

conception of its own history in which Quine plays a central role. According to this popular narrative, it was 

Quine - perhaps Quine alone - who rescued metaphysics from positivism and other threats in those dark days 

after the Second War (when the World itself seemed at risk). With one hand, Quine wrote "On What There Is", 

and thus gave Ontology a life-saving transfusion. With the other, he drove a stake through the heart of Carnap's 

"Empiricism, Semantics and Ontology" and thus dispatched the last incarnation of the Viennese menace." 
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através de nossos sentidos não é diferente do que é feito na prática científica.
7
 Com isso, 

podemos entender o empreendimento científico como uma espécie de senso comum refinado. 

 No lugar da tradicional questão metafísica "O que existe?" devemos, segundo Quine, 

reformular essa questão e trabalhar ontologia a partir da questão "Que tipo de entidades 

nossas melhores teorias precisam assumir como existentes?". Esse é, obviamente, o aspecto 

ontológico-linguístico de sua abordagem. Portanto, a melhor maneira de responder a 

tradicional questão ontológica, segundo Quine, é olhar que tipos de entidades estão sendo 

assumidas na ciência, e não fazer especulações filosóficas sobre como é a realidade.
8
 

 A partir tanto do aspecto epistemológico quando do seu aspecto ontológico-

linguístico, podemos observar que o campo de estudo da ontologia não é mais a realidade em 

si, mas sim o discurso científico. Mais precisamente, as sentenças formuladas no contexto de 

uma teoria científica. Através delas somos capazes de reconhecer a ontologia assumida pela 

ciência, nossa melhor maneira de compreender o mundo. 

 

1.2.1 Princípios Metodológicos de Quine 

 

 Não é apenas o campo de estudo da ontologia que é alterado com a reformulação da 

pergunta ontológica, na verdade, a própria metodologia passa a ser extremamente mais 

definida que anteriormente. Para auxiliar essa investigação ontológica, Quine propõe dois 

princípios metodológicos, o critério de identidade e o princípio de economia ontológica. O 

primeiro deles, o critério de identidade quineano, é amplamente conhecido a partir do slogan 

"sem identidade, não há entidade" (1968a, 23). Esse critério está ancorado na ideia de que 

                                                 
7
 Estou aqui pressupondo a posição de Hylton (2007, 2): "At the heart of Quine's system is his naturalism, his 

rejection of any form of knowledge other than our ordinary knowledge manifested in common sense and in 

science. (Quine does not see these as different in kind; scientific knowledge, in his view, develops as we strive to 

improve upon common sense)." 
8
 "(...) it is within science itself, and not in some prior philosophy, that reality is to be identified and described. 

(Quine, 1981, 21). 
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devemos aceitar em nossa teoria apenas entidades que possuem claros critérios de identidade, 

caso contrário, elas devem ser evitadas.  

O critério de identidade quineano, além de auxiliar sua metodologia no tocante à 

pergunta sobre o compromisso ontológico de nossas teorias, é baseado em algumas 

justificativas de cunho filosófico. Duas delas merecem nossa menção. Em "Speaking of 

Objects" (1968a), Quine afirma que a exigência de um critério de identidade é, de certa 

maneira, natural até mesmo em nossa evolução e aprendizado da linguagem natural: 

It was only after somehow deciding what heathen locutions to construe as 

identity and the like that our linguist could begin to say which heathen words 

serve as terms and what objects they refer to. It was only after getting the 

knack of identity and kindred devices that our own child could reasonably be 

said to be talking in terms and to be talking to objects. And it is to the 

demands of identity still, specifically the substitutivity of identity, that the 

adult speaker of our language remains answerable as long as he may be said to 

be using terms to refer. (Quine, 1968a, 18) 

Além disso, a adoção de tal critério de identidade fala a favor até mesmo do 

empreendimento científico. Pois, como Quine alega, no mesmo artigo: 

But a reasonable if less ambitious alternative would be to keep a relatively 

simple and austere conceptual scheme, free of half-entities, for official 

scientific business, and then accommodate the half entities in a second-grade 

system. (Quine, 1968a, 24): 

No fundo, o critério de identidade é um critério de limpeza e de inteligibilidade, de 

forma que se assumo em minha linguagem uma ou diversas entidades sem um claro critério 

de identidade, não posso saber do que estou falando. 

Além do critério de identidade, temos o famoso "princípio de economia ontológica" 

quineano. Esse princípio é bem simples de ser explicado. Ele determina que devemos optar 

por uma teoria cuja ontologia seja a mínima suficiente para seus propósitos, isto é, que possua 
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um número mínimo necessário de entidades. O objetivo do princípio de economia ontológica 

é evitar redundância ontológica, garantindo assim uma teoria simples e clara. 

It is generally conducive to understanding to keep track of our 

presuppositions, in point of objects and otherwise, project by project; and to 

welcome ontological economy in connection with one project even if a more 

lavish ontology is needed for the next. (Quine, 1960, 249) 

O naturalismo de Quine aliado ao critério de identidade e ao princípio de economia 

ontológica proporcionam uma firme base metodológica da ontologia quineana. Agora, temos 

não só um delimitado campo de estudo, mas também uma metodologia suficientemente clara 

para responder a reformulada questão ontológica "Que tipo de entidades nossas melhores 

teorias precisam assumir como existentes?".  

Embora possamos dizer que, por um lado, a parte técnica do critério de compromisso 

ontológico quineano seja explicitamente bem formulada, por outro, embora Quine seja um 

pensador sistemático, ele nunca foi devidamente explícito com relação ao arcabouço teórico 

do problema do compromisso ontológico em si. Esse problema inclui não só, como vimos, 

seus princípios metodológicos, seu naturalismo e seu projeto de reabilitação da ontologia, mas 

também algumas considerações em relação ao seu critério de compromisso ontológico que 

discutiremos posteriormente. Por isso, nos parece importante apresentar o pano de fundo no 

qual o critério de compromisso ontológico de Quine surge
9
, antes de propriamente discuti-lo. 

 

1.3 Análise do Problema do Compromisso Ontológico 

 

 Recapitulando, a partir da reformulação quineana da tradicional questão ontológica, o 

novo objeto de estudo da ontologia passa a ser, não a realidade, mas sim as sentenças que 

                                                 
9
 Como ficará claro ao longo do texto, embora o critério de compromisso ontológico surja em "A Logistical 

Approach to the Ontological Problem" como uma ferramenta para rejeitar uma ontologia de universais, seria 

errôneo afirmar que ele, por si só, é um critério que fala a favor da posição nominalista de Quine. 
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configuram uma dada teoria. A tarefa da investigação ontológica, segundo Quine, se torna 

analisar a estrutura das sentenças das nossas melhores teorias científicas com intuito de 

entender que tipos de entidades estão sendo assumidas por elas. É claro que, embora muito 

mais delimitada que a tarefa da tradicional investigação ontológica, pois agora temos não só 

um preciso método e um específico objeto de estudo, ainda não se pode dizer que a nova 

investigação ontológica está livre de diversos tipos de dificuldades. Veremos agora com mais 

detalhes o porquê. 

 Se, por exemplo, afirmo: "A lua é o satélite natural da Terra" ou ainda "Usain Bolt é o 

melhor corredor olímpico do mundo", há uma condição essencial que precisa ser satisfeita 

para que essa sentença seja verdadeira. Essa condição é que minha afirmação possua 

correspondência com a realidade, de forma que a lua seja de fato o satélite da Terra e que o 

melhor corredor olímpico do mundo seja realmente Usain Bolt. Porém, ainda mais básico que 

a correspondência com a realidade, é o reconhecimento que o termo singular "lua" e o nome 

"Usain Bolt" apontam/designam/referem-se, cada um, para um específico objeto, sendo o 

significado de "lua" e "Usain Bolt" o próprio objeto designado.  

 Parece difícil negar que essa concepção não seja, numa primeira análise, intuitiva e 

clara. Um de seus principais defensores, John Stuart Mill em "A System of Logic" (1843) 

afirmava que o significado de um nome é o próprio objeto designado por ele.  

Proper names are not connotative: they denote the individuals who are called 

by them; but they do not indicate or imply any attributes as belonging to those 

individuals. When we name a child by the name Paul, or a dog by the name 

Caesar, these names are simply marks used to enable those individuals to be 

made subjects of discourse. (Mill, 1843, 39) 

 Essa concepção é a perspectiva que ficou conhecida como a teoria da referência 

direta, aparentemente intuitiva e indubitavelmente aceita pelo senso-comum. A partir dela 
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somos levados a crer que o papel do nome numa oração é simplesmente referir-se a um 

objeto.  

 Se realmente essa teoria da referência está correta, isto é, se o significado de um nome 

é o objeto referido, a necessidade da existência desse objeto designado também pode ser 

entendido como um aspecto do valor de verdade da sentença como um todo. Isso ocorre 

porque a sentença inteira passa a ficar sem significado caso um termo singular no seu interior 

também não tenha significado, sendo consequentemente uma sentença mal formulada. Por 

isso, se significado e referência são tomados como sinônimos, a teoria é obrigada a admitir a 

existência das entidades referidas pelas suas sentenças para que seja significativa.  

 

1.3.1 Sentido e Referência em Frege 

 

 Uma das mais conhecidas e engenhosas críticas contra a teoria da referência direta que 

vimos na seção acima é formulada por Gottlob Frege em "Über Sinn und Bedeutung" (1892, 

25-50). Segundo Frege, por muito tempo se acreditou que o planeta Vênus fosse uma estrela, 

mais precisamente, duas distintas estrelas. Ao ser observado ao entardecer, era chamado de 

"Héspero" e pela manhã, acreditava-se tratar de uma outra estrela, chamada de "Eósforo". 

Após a descoberta astronômica que "Héspero" e "Eósforo" se tratavam não de duas estrelas 

distintas, mas sim de um mesmo objeto, o planeta Vênus, tais nomes caíram em desuso.   

 Diante  dessa descoberta astronômica que tanto "Héspero" quanto "Eósforo" são 

nomes que apontam para o mesmo objeto, o planeta Vênus, surge-nos um problema 

linguístico. Como poderíamos explicar a diferença entre as duas afirmações: "Héspero é 

Héspero" e "Héspero é Eósforo"? Se significado for realmente o objeto referido, como alega a 

teoria da referência direta, o significado de ambas as afirmações deveria ser o mesmo, já que 
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ambas estão falando do mesmo objeto. Porém, parece intuitivo dizer que elas estão 

efetivamente afirmando coisas distintas. A primeira delas, diríamos não ser de modo algum 

informativa, isto é, ela não passa de uma tautologia, e por isso não acrescenta qualquer tipo de 

informação adicional. Mas o mesmo não pode ser dito de "Hespero é Eósforo", que por outro 

lado não é trivial como a primeira, uma vez que ela indica que embora distintos, os nomes 

"Hespero" e "Eósforo" possuem uma mesma designação.  

 Esse não é o único problema que Frege aponta em relação à essa teoria da referência 

direta que nós aqui atribuímos a Mill. Um outro interessante problema reconhecido por Frege 

é o conhecido puzzle de Frege referente à atitudes proposicionais. Observe: 

 (1) O Coringa acha o Batman engraçado. 

 (2) O Coringa não acha o Bruce Wayne engraçado. 

 Diferentemente de nós, o Coringa não sabe que "Batman" e "Bruce Wayne" são nomes 

próprios que apontam para a mesma pessoa, e portanto, possuem a mesma referência. Se 

significado e referência são sinônimos, tal como é defendido segundo a teoria da referência 

direta, como explicaríamos que ambas as sentenças podem ser verdadeiras, se elas estão 

atribuindo propriedades distintas ao mesmo objeto? 

 Embora, como dissemos, é possível ver a relação de compromisso ontológico na teoria 

da referência direta, de fato, foi Frege o primeiro a destacar a relação entre referência e 

condições de verdade de uma sentença. Se um nome, seja simples ou composto, não possui 

referência, a sentença como um todo não tem valor de verdade. Essa relação é essencial para a 

noção de compromisso ontológico, pois, como resultado da relação entre significado e 

referência, somos obrigados a admitir a existência dessas entidades para garantir o valor de 

verdade de certas sentenças, ou seja, estamos comprometidos ontologicamente com elas.  
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1.3.2 A Teoria das Descrições Definidas de Russell 

 

 Apesar de encontrarmos importantíssimos aspectos da noção de compromisso 

ontológico nos trabalhos de Frege, o que de fato é o mais fundamental para a formulação do 

critério de compromisso ontológico de Quine, é a teoria das descrições definidas de Bertrand 

Russell, apresentada principalmente em "On Denoting" (1905). Nessa seção, não discutiremos 

todos os pormenores da sua teoria, mas assim como fizemos com Frege, apenas alguns 

fragmentos de sua concepção que mais importam para nossa discussão. Observe o exemplo 

abaixo, Russell (1905, 484):  

 (4) O atual rei da França é careca. 

 Segundo a gramática da linguagem natural, a sentença (4) possui uma estrutura do tipo 

sujeito-predicado. De acordo com essa estrutura,  somos levados a acreditar que o sujeito da 

sentença "O atual rei da França" é um termo singular que para ser significativo precisa de 

referência. Nesse caso, a referência é a entidade o atual rei da França. Porém, sabemos que a 

França é destituída de uma monarquia no poder desde o século XIX. Logo, como o sujeito da 

oração não tem uma referência, ela aparentemente também não pode ter significado. E uma 

vez que o sujeito não tem significado, consequentemente, a própria sentença também não 

pode ser considerada como significativa. 

 Para contornar esse problema, Russell propõe que no lugar de lermos sentenças 

contendo descrições definidas da tradicional maneira sujeito-predicado, devêssemos analisar a 

estrutura lógica dessas sentenças. Sob uma análise formal a partir da lógica de predicados de 

primeira ordem, a expressão "o atual da rei da França" torna-se vácua, isto é, não designa 

nenhuma entidade. A valer, segundo Russell, a estrutura lógica verdadeira da sentença é 
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"existe no máximo algo que é o atual rei da França, e esse algo é careca", cuja formalização 

lógica é a seguinte: 

 (5) x(Rx ∧ y(Ry  y=x) ∧ Cx) 

 Vemos através de (5) que não precisamos interpretar (4) como uma sentença sem 

sentido, mas apenas como falsa. Isso se dá porque a sentença não é dependente da existência 

da entidade supostamente designada por "o atual rei da França" para fazer sentido. O erro, diz 

Russell (1905, 482), é considerar "O atual rei da França" como um termo singular. Mas, como 

mostra sua proposta, descrições definidas não nomeiam, e portanto, não precisam de uma 

referência para serem significativas.  

 A teoria das descrições de Russell é capaz de resolver interessantes problemas com 

relação ao problema da referência, por exemplo, o problema das afirmações existenciais de 

negação, tal como o caso abaixo: 

 (6) A montanha de ouro não existe. 

 Por um lado, se afirmo (6) pretendo dizer que a entidade em questão não existe. No 

entanto, a expressão "A montanha de ouro" não é uma expressão referencial, pois não existe 

essa entidade em questão. Agora que sabemos que a expressão "a montanha de ouro" não é 

um termo singular, mas sim uma descrição definida, parece fácil resolver o problema, pois (6) 

passa a ser: "Existe um e somente um x tal que x é uma montanha e x é feito de ouro, e este x 

não existe", em notação semi-formal: 

 (7) ¬x[(x é uma montanha ∧ x é feito de ouro) ∧ y (y é uma montanha ∧ x é feito de 

ouro)  y=x] 
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 Assim como em (5), a análise formal da sentença (6) nos permite ver que não 

precisamos da referência de "montanha de ouro" para garantir seu valor de verdade.  Portanto, 

não se segue qualquer contradição das sentenças negativas existenciais. 

 A partir de uma tese adicional, o tratamento de Russell até aqui apresentado pode ser 

aplicado também aos nomes próprios. Como diz Russell em "Knowledge by Acquaintance 

and Knowledge by Description" (1917, 156): "Palavras comuns, inclusive nomes próprios 

geralmente são na verdade descrições". Portanto, se concordamos com essa tese adicional 

russelliana tanto quanto sua teoria das descrições, não precisaríamos mais tratar nomes como 

os verdadeiros portadores dos nossos compromissos ontológicos, uma vez, que eles são na 

verdade meras descrições. Se isso está correto, eliminando nome sem favor de descrições 

definidas, parece que eliminamos também a relação entre referência e significado tal como 

defendida na teoria da referência direta. 

 

1.3.3 A Necessidade de um Critério de Compromisso Ontológico  

 

  Embora Russell, ou Frege, ou até mesmo Mill tenham dado o passo inicial em relação 

a algo que possa se aproximar da formulação de um critério de compromisso ontológico, isto 

é, um instrumento para decidir em casos concretos quais são as entidades pressupostas pela 

verdade de uma dada sentença, eles não chegaram a tal feito. E, na verdade, não era esse o 

objetivo que eles tinham em mente com seus estudos e sugestões.  

 Além do pano de fundo histórico para o surgimento do critério de compromisso 

ontológico de Quine, o importante a ser observado em Mill, Frege e Russell é que torna-se 

cada vez mais evidente a convicção da existência de uma clara relação entre questões 

ontológicas e semânticas. Com isso, se realmente questões ontológicas são indissociáveis de 
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questões semânticas ou lógicas, parece extremamente interessante determinar exatamente 

quais expressões ou termos das sentenças de uma teoria, discurso ou linguagem implicam, ou 

denunciam, essas tais ditas obrigações ontológicas. Um critério desse tipo não só beneficiaria 

a investigação ontológica, mas também auxiliaria a construção de teorias econômicas, claras e 

simples. E é exatamente, como veremos, o que Quine faz. 
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CAPÍTULO 2: O CRITÉRIO DE COMPROMISSO ONTOLÓGICO DE 

QUINE 

 

 No capítulo anterior vimos algumas revisões de algumas teorias semânticas que, na 

nossa opinião, contribuíram para que Quine formulasse seu critério de compromisso 

ontológico. Nossa tarefa agora é analisar o critério em si. Na seção 2.1, utilizaremos a cadeia 

de raciocínios presente em "On What There Is", buscando uma abordagem neutra do texto. 

Posteriormente, pretendemos debater algumas questões e esclarecer possíveis dificuldades 

para compreensão do critério. Por último, discutiremos sobre os dois pressupostos centrais 

desse critério quineano, apresentando as justificativas dadas por Quine para cada um deles. 

 

2.1 A Concepção de Comprometimento Ontológico em "On What There Is" 

 

 Pode-se dizer que há dois objetivos centrais em "On What There Is". O primeiro deles 

é mostrar a dificuldade em formular um enunciado negativo de existência. O segundo objetivo 

é a apresentação do chamado critério de compromisso ontológico, que aparece como uma 

saída para o primeiro problema do texto. 

 

2.1.1 O Problema da Barba de Platão 

 

 Quine (1948, 1) inicia esse trabalho partindo de um diálogo ficcional com um 

personagem que ele intitula de McX. Imagine a situação em que McX afirma existirem certas 

entidades que nós discordamos. Na tentativa em formular essa discordância com McX, 

provavelmente diríamos algo do tipo: "Há certas entidades que o senhor acredita que existam, 

e eu acredito que não existam" ou "A entidade tal não existe". McX imediatamente replicaria 



31 

 

 

que, embora estivéssemos claramente negando a existência dessas entidades, teríamos que 

primeiro assumir a existência dessas coisas para falar delas, ainda que seja para discordar 

sobre sua existência. Isso se dá porque segundo a perspectiva de McX, ao dizer, por exemplo, 

"Pégaso não existe" ou "O quadrado redondo não existe", ou ainda "O número primo par 

diferente de dois não existe", como nossa afirmação é significativa, embora falsa para McX, 

devemos estar falando de algo, e não de nada. Se caso estivermos falando de nada, por outro 

lado, isto é, se o nome da entidade não quer dizer nada, nosso discurso não poderia ser 

significativo. De fato, os dois lados da disputa ontológica concordam que a afirmação 

ontológica negativa é significativa, e que as entidades mencionadas no discurso não são 

apenas ruídos. 

 Do que então estamos falando quando afirmamos que uma entidade não existe? Será 

que realmente, numa disputa ontológica, o proponente do lado negativo sofre a desvantagem 

de não ser capaz de formular nem a própria posição? 

 Essa situação descrita acima tem uma forte cara de contradição, embora não seja uma 

contradição no sentido das contradições lógicas, mas uma espécie de contradição semântica 

ou, pelo menos, uma auto-contradição. Esse é o problema nomeado por Quine de o problema 

da barba de Platão que pode ser explicado como oriundo da dificuldade filosófica em negar 

algo sem assumir sua existência.  

 O nome dado de maneira jocosa por Quine a esse problema pode ser visto como um 

contraste à conhecida teoria da navalha de Occam. No geral, segundo a navalha de Occam, 

devemos cortar as entidades que não são necessárias. Dessa maneira, se uma entidade não é 

absolutamente necessária no discurso, ela deve ser extirpada. Podemos dizer que o problema 

da multiplicação de entidades resultante da incapacidade em formular um enunciado 

existencial negativo é chamado de problema da barba de Platão, exatamente porque a navalha 
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de Occam se torna, metaforicamente falando, cega para aparar a emaranhada barba de Platão. 

Portanto, não conseguimos eliminar as entidades não desejadas, uma vez ser aparentemente 

necessário assumir sua existência até mesmo nas ocasiões em que desejamos negá-las. Com 

isso, os proponentes da concepção ontológica negativa, isto é, que negam a existência de 

certos tipos de entidades, parecem estar em apuros.  

 Quine discute várias abordagens para resolver esse problema. A primeira consiste na 

distinção entre entidades subsistentes e existentes (1948, 2). Ao questionarmos McX em 

busca de algo mais substancial, como por exemplo, especificar onde então estão essas 

entidades abstratas que negamos, McX não consegue apontar nenhuma posição do espaço ou 

do tempo onde essas entidades existam.  Para ele, essas entidades realmente não habitam 

regiões espaço-temporais, elas não passam de ideias na mente humana. Entretanto, quando os 

filósofos dizem, por exemplo que "Partenão existe", eles não estão falando sobre a ideia de 

Partenão na mente humana, mas da entidade Partenão em si, isto é, da entidade Partenão 

presente na realidade. A discussão entre platonistas e nominalistas, por exemplo, não é uma 

discussão sobre que entidades existem, enquanto ficção ou ideia, mas sobre sua existência na 

realidade. Como diz Quine (1948, 2) "Mcx nunca confunde o Partenão com a ideia de 

Partenão. O Partenão é físico; a ideia de Partenão é mental (...) O Partenão é visível; a ideia de 

Partenão é invisível. Não podemos facilmente imaginar duas coisas mais distintas, e menos 

passíveis de confusão, que o Partenão e a ideia de Partenão." Com isso, o subterfúgio de McX 

em identificar tais entidades como as ideias mentais que temos sobre elas, cai por terra. 

 Diante dessa dificuldade em saber sobre o que está sendo dito com "Pégaso", 

"Partenão", "o quadrado redondo" ou "o número primo par diferente de 2", alguns outros 

estranhos subterfúgios foram propostos. Quine (1948, 3) apresenta um segundo subterfúgio 

através de outro personagem fictício nomeado de Wyman. Segundo Wyman, essas entidades 

abstratas que não podem ser localizadas espaço-temporalmente são consideradas como 
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entidades possíveis, ou entidades não atualizadas. Elas não possuem o atributo de atualidade, 

portanto, elas não existem tal como as entidades físicas, isto é, não abstratas. Wyman parece 

aqui defender uma distinção entre "ser" e "existir", de forma que uma entidade pode ser, 

embora ela não exista do modo tradicional, dizendo que ela se trata de uma entidade 

subsistente.  

  Como alega Quine (1948, 4), a aceitação de uma ontologia contendo entidades 

atualizadas e entidades ditas não atualizadas, possíveis ou subsistentes, implica numa 

intolerável exuberância ontológica. Intolerável porque não apenas ela fere nosso senso 

estético
10

, mas ainda mais importante, parece impossível formular um critério de identidade 

para elas. Quine dá o exemplo de um possível indivíduo atravessando a porta. Para ele e McX, 

como somos capazes de entender o significado de "o indivíduo atravessando a porta nesse 

momento", esse indivíduo tem de existir, ainda que de maneira subsistente, isto é,  não 

atualizada. Mas que tipo de entidade seria essa? Além disso, se afirmarmos que há um 

possível indivíduo calvo atravessando a porta nesse momento e também um possível 

indivíduo gordo, como poderíamos determinar se eles são o mesmo indivíduo ou indivíduos 

diferentes?  

 Segundo Quine, essa ontologia adotada por Wyman e McX é incapaz de dizer se essa 

entidade em questão é um único indivíduo, ou são indivíduos diferentes porque não há um 

critério de identidade claro para essas entidades. É claro que podemos especificar um pouco 

mais esses indivíduos e suas propriedades, mas de qualquer maneira, a questão facilmente 

ressurgiria: "Ok, temos um indivíduo calvo e gordo cruzando a porta, mas além dele, também 

há um indivíduo não atualizado mafioso cruzando a porta. É o mesmo indivíduo ou são dois 

                                                 
10

 Quine (1948, 23): "Wyman's overpopulated universe is in many ways unlovely. It offends the aesthetic sense 

of us who have a taste for desert landscapes, but this is not the worst of it." Preferimos não discutir os 

pormenores desse ponto nessa seção. Nem mesmo Quine o considera como um argumento relevante. De 

qualquer maneira, essa concepção está relacionada com sua concepção nominalista além de seu projeto 

naturalista. Vimos um pouco sobre ele no primeiro capítulo, mais precisamente, na seção 1.2.1.  
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diferentes?" Como a quantidade de indivíduos possíveis é infinita, não podemos chegar a uma 

conclusão final em relação a esse tipo de indagação. 

 Como não podemos sequer formular um critério de identidade para essas entidades, 

somos incapazes de especificar quando uma entidade é ela mesmo ou são distintas. Ou seja, 

não há meios de identificar uma entidade. Com isso, temos uma espécie de redução ao 

absurdo da ideia de que esses objetos realmente existam. Como agora nos parece óbvio, a 

aceitação de uma ontologia onde suas entidades não possuem claros critérios de identidade 

entra em choque com um dos mantras da filosofia quineana: "sem identidade, não há 

entidade" oriundo de um dos seus princípios metodológicos ontológicos, que falamos no 

primeira capítulo. 

 O segundo problema resultante do subterfúgio adotado por Wyman e McX é que não 

apenas essas coisas sem um claro critério de identidade subsistem, mas até mesmo objetos 

considerados absurdos são aceitos, tais como os já citados "quadrado redondo" ou ainda "o 

número par primo diferente de 2". Na verdade, qualquer descrição definida, seja ela absurda 

ou não, refere-se a uma entidade subsistente nessa exuberante favela ontológica. O problema é 

que, como afirma Quine (1948, 4) admitindo objetos impossíveis, todo tipo de problema 

lógico pode surgir. Aceitação de entidades que são e não são ao mesmo tempo, ou que 

possuem propriedades excludentes. No geral, todo tipo de contradição lógica surge de uma 

ontologia desse tipo. 

 Motivados por esse risco e sem abrir mão do subterfúgio atribuído a Wyman e McX, 

poderíamos recusar a aceitação de entidades contraditórias, defendendo que quando se entra 

no campo das contradições, a linguagem deixa de ser significativa, de modo que as sentenças 

não se referem mais aos objetos, pois não se referem a nada. Porém, o problema mais grave 

dessa estratégia é que não há um mecanismo de decisão sobre o que é contraditório e o que 
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não é contraditório. Como diz Quine, principalmente devido aos trabalhos de Church
11

, prova-

se que não existe um procedimento efetivo para checar todas expressões de uma linguagem 

com intuito de determinar quais são contraditórias. É claro que há certas expressões que são 

claramente contraditórias, como alguns exemplos que vimos acima, entretanto há outras que 

não são tão facilmente descobertas. Portanto, essa estratégia em recusar entidades auto-

contraditórias parece insustentável. 

 

2.1.2 A Solução Quineana Contra a Barba de Platão 

 

 Até agora vimos Quine mostrar como é inconveniente o problema da barba de Platão.  

Apresentamos primeiro o problema e suas consequências, a multiplicação de entidades ditas 

subsistentes ou não atualizadas que incluem entidades impossíveis e contraditórias. 

Visualizamos também alguns possíveis subterfúgios filosóficos com intuito de evitar 

paradoxos, contradições e outros absurdos oriundos dessa exuberante ontologia. Quine muito 

bem mostrou que em decorrência da impossibilidade em formular um critério de identidade 

para certos tipos de entidades subsistentes e da dificuldade em garantir um efetivo 

procedimento para determinar quais expressões são ou não contraditórias, os subterfúgios 

atribuídos a McX e Wyman fracassam. 

 Porém, existe saída para o proponente da teoria ontológica negativa. Não precisamos 

adotar os subterfúgios atribuídos a McX e Wyman. A saída apresentada por Quine é utilizar a 

estratégia formulada por Russell, a chamada teoria das descrições definidas.  

                                                 
11

 "Moreover, the doctrine of meaninglessness of contradictions has the severe methodological drawback that it 

makes it impossible, in principle, ever to devise an effective test of what is meaningful and what is not. It would 

be forever impossible for us to devise systematic ways of deciding whether a string of signs made sense - even to 

us individually, let alone other people - or not. For, it follows from a discovery in mathematical logic, due to 

Church, that there can be no generally applicable test of contradictoriness." (Quine, 1948, 5) 



36 

 

 

Russell, in his theory of so-called singular descriptions, showed clearly how 

we might meaningfully use seeming names without supposing that the entities 

allegedly named be. The names to which Russell's theory directly applies are 

complex descriptive names such as 'the author of Waverly', 'the present King 

of France', 'the round square cupola on Berkeley College'. Russell analyzes 

such phrases systematically as fragments of the whole sentences in which they 

occur. The sentence 'The author of Waverly was a poet', e.g., is explained as a 

whole as meaning 'Someone (better: something) wrote Waverly and was a 

poet, and nothing else wrote Waverly'. (...) The sentence 'The round square 

cupola on Berkeley College is pink' is explained as 'Something is round and 

square and is a cupola on Berkeley College and is pink, and nothing else is 

round and square and a cupola on Berkeley College'. (Quine, 1948, 5-6) 

 Essa estratégia não é novidade para nós, falamos um pouco sobre ela na seção 1.3.2 do 

nosso capítulo inicial. Utilizaremos aqui novamente o famoso exemplo "O atual rei da França 

é careca" dado por Russell em "On Denoting". Como comentamos anteriormente, embora 

essa afirmação pareça uma afirmação do tipo sujeito-predicado, sendo "o atual rei da França" 

um termo singular e "é careca" seu predicado, na verdade, do ponto de vista lógico, na sua 

estrutura profunda, e não superficial, o que de fato ela tem como conteúdo, são as três 

seguintes afirmações: 

 (1) Existe um atual rei da França 

ou, mais precisamente 

 (1') Existe um x, tal que x é atual rei da França 

Em segundo lugar, como estamos utilizando o artigo definido "o" em "atual rei da França", 

pretendemos, com ele,  capturar um único indivíduo, ou seja, temos aqui de acordo com o 

jargão filosófico, uma condição de unicidade: 

 (2) Para quaisquer dois indivíduos, x e y, se x é rei da França, e y é rei da França, 

então x é idêntico a y. 
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E finalmente, para quem quer que seja o atual rei da França, ele é careca, ou: 

  (3) Para qualquer x, se x é rei da França, então x é calvo. 

 Em nenhuma das três sentenças acima, (1), (2) ou (3), temos a presença do nome de 

um indivíduo, mas apenas quantificadores, variáveis e predicados. Dessa forma, a conclusão 

de Russell, utilizada por Quine (1948, 7): é a seguinte: 

When a statement of being or nonbeing is analyzed by Russell's theory of 

description, it ceases to contain any expression which even purports to name 

the alleged entity whose being is in question, so that the meaningfulness of 

the statement no longer can be thought to presuppose that there be such an 

entity. 

 Com isso, nossa dificuldade em formular uma tese ontológica negativa parece 

finalmente solucionável. Portanto, como mostra Quine (1948, 5-6), não estamos mais à mercê 

das emaranhadas barbas de Platão! Não precisamos mais admitir a existência de uma entidade 

para posteriormente poder negá-la.  

Where descriptions are concerned, there is no longer any difficulty in 

affirming or denying being. 'There is the author of Waverley' is explained by 

Russell as meaning 'Someone (or, more strictly, something) wrote Waverley 

and nothing else wrote Waverley'. 'The author of Waverley is not' is explained, 

correspondly, as the alternation 'Either each thing failed to write Waverley or 

two or more things wrote Waverley'. This alternation is false, but meaningful; 

and it contains no expression purporting to name the author of Waverley. 

(Quine, 1948, 7) 

 Mas o que podemos dizer sobre as sentenças existenciais negativas que no lugar de 

uma descrição definida, encontramos um nome? Tal como nosso exemplo "Pégaso não 

existe", cujo sujeito é um nome e não uma descrição.  Especificamente em relação aos nomes, 

Quine afirma o seguinte: 
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Now what of 'Pegasus'? This being a word rather than a descriptive phrase, 

Russell's argument does not immediately apply to it. However, it can easily be 

made to apply. We have only to rephrase 'Pegasus' as a description, in any 

way that seems adequately to single out our idea: say 'the winged horse that 

was captured by Bellerophon'. Substituting such a phrase for 'Pegasus', we can 

then proceed to analyze the statement 'Pegasus is', or 'Pegasus is not', precisely 

on the analogy of Russell's analysis of 'The author of Waverley is' and 'The 

author of Waverly is not'. (1948, 27): 

  

 Na concepção de Quine, qualquer nome pode ser substituído por uma descrição 

definida, por exemplo, o nome "Pégaso" pode ser eliminado em favor de "o cavalo alado que 

foi capturado por Belerofonte", "Sócrates" como "o mestre de Platão" e etc.  

 Através da teoria russelliana, onde uma descrição definida na posição do sujeito de 

uma oração pode ser analisada segundo termos quantificacionais, podemos perceber que a 

referência de uma descrição definida não é o objeto aparentemente denotado por ela, mas sim, 

os objetos que fazem parte do domínio de quantificação da variável. Adicionalmente a essa 

teoria, a possibilidade de eliminação de nomes em favor de descrições definidas revela que 

um nome sempre tomado por nós como designativo, pode ser concebido de outra forma.  

 Entretanto, o tratamento proposto por Russell e endossado por Quine seria suficiente 

para resolver o problema da barba de Platão? Não para McX. Quine (1948, 10) levanta a 

hipótese de McX defender que, uma vez que não há obrigação ontológica com nomes ou 

expressões contendo descrições definidas, somos obrigados a admitir a existência dos 

atributos representados pelos predicados das nossas sentenças.  

 McX poderia alegar que diante da existência de casas vermelhas, rosas vermelhas e 

pôres do sol vermelhos, podemos concluir que essas coisas têm algo em comum, e esse algo é 

o atributo vermelho, isto é, o universal vermelhidão. A existência desse atributo em questão 

seria uma consequência ontológica da alegação de que "Existem casas vermelhas, rosas 
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vermelhas e pôres do sol vermelhos". No entanto, contra essa posição de McX, Quine defende 

que podemos considerar que tais que casas existam, mas negar que há algo entre elas em 

comum. As palavras "casas", "rosas", e "pôres do sol" denotam entidades individuais que são 

casas, rosas e pôres do sol, e a palavra "vermelho" ou "objeto vermelho" denotam entidades 

individuais que são casas vermelhas, rosas vermelhas e porês do sol vermelhos, e não há 

qualquer entidade universal adicional referida pelo predicado "vermelho". Segundo Quine, 

podemos falar significativamente sobre objetos concretos sem precisar aceitar uma ontologia 

de universais. De fato, o "vermelho" é significativo sem precisar ser nome de uma entidade. 

 

 2.1.3 O Critério de Compromisso Ontológico 

 

 Vimos até aqui que podemos utilizar nomes, descrições definidas e predicados sem 

qualquer tipo de obrigação ontológica em relação às entidades aparentemente referidas por 

eles. Embora eles nomeiem, vimos Quine defender que existe um enorme abismo que separa 

o ato de nomear [naming] e o significado. Diante disso, McX e Wyman poderiam questionar 

então: "Onde então estão as obrigações ontológicas de uma linguagem? Somos imunes a 

compromissos ontológicos?" A resposta a essa indagação. Quine (1948, 12) pode ser 

encontrada se olharmos novamente para a estrutura formal das descrições definidas 

russellianas, caracterizadas pela presença de quantificadores lógicos, variáveis e predicados.  

 Já vimos Quine negar a estratégia de McX onde predicados exigem a existência de 

universais para serem significativos. Portanto, não são neles que residem nossas obrigações 

ontológicas. Mas o que podemos falar sobre os quantificadores e as variáveis? Seriam eles 

que denunciam nossos compromissos ontológicos? Sobre isso, Quine é demasiadamente 

explícito: 
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We can very easily involve ourselves in ontological commitments, by saying, 

e.g., that there is something (bound variable) which red houses and sunsets 

have in common: or that there is something which is a prime number between 

1000 and 1010. But this is, essentially, the only way we can involve ourselves 

in ontological commitments: by our use of bound variables. (Quine, 1948, 32) 

  Chegamos assim ao critério de comprometimento ontológico de Quine. E é a partir 

dele que podemos finalmente responder a reformulada questão ontológica mencionada no 

primeiro capítulo. "Que tipo de entidades nossas teorias precisam assumir como existentes?" 

cuja resposta quineana é: As entidades que têm de estar entre os valores das variáveis ligadas 

para que as sentenças de uma teoria sejam verdadeiras. É esse o critério de compromisso 

ontológico de Quine, cujo papel é revelar exatamente onde estão as obrigações ontológicas de 

nossas teorias. 

 

2.2 Análise do Critério de Compromisso Ontológico  

 

 A partir da utilização do critério de compromisso ontológico de Quine parece 

extremamente simples responder a problemática e tradicional questão ontológica. Dessa 

forma, "O que existe?" pode ser respondido com "as entidades que têm de estar entre os 

valores das variáveis ligadas para que as sentenças de nossas teorias sejam verdadeiras". 

Certamente, não podemos discordar da clareza da definição do critério de compromisso 

ontológico. Mas embora esse critério seja claro no que se refere à sua descrição, algumas 

outras questões oriundas de sua formulação e utilização parecem mais complicadas. Nessa 

seção, trabalharemos algumas que consideramos como mais importantes. 
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2.2.1 Há Influência do Nominalismo no Critério de Compromisso Ontológico de Quine? 

 

 A primeira vez que Quine fala sobre a noção de compromisso ontológico é em "A 

Logistical Approach to the Ontological Problem" (1939a). Nesse trabalho o critério de 

compromisso ontológico é proposto como um critério objetivo capaz de apontar onde nas 

sentenças de uma teoria se encontram suas obrigações ontológicas. Segundo Quine, isso é 

feito através da separação das expressões que denotam, isto é, que precisam de referência para 

serem significativas, de expressões sincategoremáticas, entendidas da mesma maneira que 

outras expressões tais como preposições, conjunções, artigos e vírgulas, que embora sejam 

partes essenciais de diversas sentenças significativas, não são nomes de nada. Segundo Quine:  

It thus appears suitable to describe names simply as those constant 

expressions which replace variables and are replaced by variables according to 

the usual laws of quantification. Other meaningful expressions (other 

expressions capable of occurring in statements) are syncategorematic. Quine 

(1939a, 66)  

  Quine (1939a, 64) diz que através desse do tratamento em separar expressões 

denotativas de sincategoremáticas, estaríamos transformando superficialmente questões 

ontológicas em questões linguísticas. Qual seria realmente seu verdadeiro interesse?  

 Através da análise do passo metodológico feito por Quine para apresentar seu critério 

em "A Logistical Approach", parece inegável que sua formulação possui profundas 

motivações de cunho nominalista. Grosso modo, pode-se dizer que nesse trabalho, o critério é 

utilizado como ferramenta para descartar a necessidade de referência para expressões, tais 

como "redondeza", que supostamente apontam para universais, considerando-as assim como 

sincategoremáticas. Sem a necessidade de tratar tais termos como nomes, e com isso, sem a 

necessidade da referência para expressões sincategoremáticas, Quine estaria eliminando a 

necessidade de uma ontologia contendo universais.  
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We seem to have found a formal basis for distinguishing names from 

syncategorematic expression. To say that 'roundness' is a name, i.e., that there 

is such an entity as roundness, is to say that from a context '...roundness...' we 

may infer '(∃x) (...x...)'. But if such inferences are valid, then in particular 

from a negative context '¬ (...roundness...)' it will be valid to infer (∃x) ¬ 

(...x...)', i.e., '¬(x) (...x...)', wherefore, by contraposition, it will be valid 

conversely to infer '...roundness...' from '(x) (...x...)'. The law whereby the 

existential statement follows from the singular is indeed equivalent to the law 

whereby the singular follows from the universal. (Quine, 1939a, 66) 

 Não são apenas universais como "redondeza" que são rejeitadas pela concepção 

ontológica de Quine na década de quarenta. Entidades abstratas tais como "Pégaso", 

"Sherlock Holmes", que apontam para um particular que não pode ser localizado espaço-

temporalmente, também tem sua existência questionada. Aparentemente, o nominalista 

poderia muito bem manter a utilização da palavra "unicórnio" apenas como uma palavra 

contextualmente significativa, tal como a palavra "cima", ou qualquer outra expressão 

sincategoremática. O mesmo pode ser dito do termo geral "cavalo" que não está em uma 

posição melhor em relação à palavra "unicórnio".  Há muitas entidades denotadas nesse caso - 

muitos cavalos - mas nenhuma entidade nomeada ou designada, nenhuma propriedade 

abstrata cavalo de acordo com o nominalista. No fundo, o que essa estratégia permite é a 

utilização de importantes e essenciais termos utilizados pela ciência e pela análise semântica, 

sem a preocupação em estar assumindo uma ontologia que contrarie os princípios 

nominalistas quineanos. Portanto, é inegável que o critério de compromisso ontológico de 

Quine, embora tenha sofrido alterações ao longo dos anos, surge na década de trinta e 

quarenta como uma ferramenta a favor do seu nominalismo.
12

 

                                                 
12

 Embora Quine possa ser considerado como um fisicalista robusto, ele aceita a existência de conjuntos, e 

justifica da seguinte maneira: (1981, 21): "But I also expressed, at the beginning, my unswerving belief in 

external things - people, nerve endings, sticks, stones. This I reaffirm. I believe also, if less firmly, in atoms and 

electrons and in classes. Now how is all this robust realism to be reconciled with the barren scene that I have just 

been depicting? The answer is naturalism: the recognition that it is within science itself, and not in some prior 

philosophy, that reality is to be identified and described."  
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 Embora tanto a ontologia quanto os princípios metodológicos adotados por Quine 

sofram indubitavelmente grande influência do nominalismo, não podemos dizer, entretanto, 

que eles são essencialmente dependentes de uma concepção nominalista. Podemos claramente 

desejar a formulação de uma teoria cuja ontologia seja a mínima possível, apenas por razões 

práticas, tais como simplicidade e conveniência. Por exemplo, nas últimas páginas de "On 

What There Is", Quine defende que dado dois tipos distintos de ontologia, uma ontologia de 

cunho fisicalista, onde há apenas objetos físicos e uma segunda ontologia fenomenalista, 

baseada em sensações particulares, podemos questionar qual das duas é a mais correta para 

nossa teoria a partir de critérios de decisão puramente pragmáticos: 

Here we have two competing conceptual schemes, a phenomenalistic one and 

a physicalistic one. Which should prevail? Each has its advantages; each has 

its special simplicity in its own way. Each, I suggest, deserves to be 

developed. Each may be said, indeed, to be the more fundamental, though in 

different senses: the one is epistemologically, the other physically, 

fundamental. (Quine, 1948, 36) 

Em "Ontological Reduction and The World of Numbers (1964) e Roots of Reference 

(1973), Quine defende uma linguagem contendo regras que cumprem o papel de permitir a 

presença de certos termos e expressões sem a necessidade de admitir a existência da entidade 

referida por eles. Através da regra de definição contextual, diz ele, podemos parafrasear certas 

expressões evitando a necessidade da referência, eliminando assim redundâncias ontológicas 

meramente aparentes.  

We can (...) enjoy the convenience of an ontology of sets, up to a point, 

without footing the ontological bill; we can explain the sham sets away as a 

mere manner of speaking, by contextual definition, when the ontological 

reckoning comes. To whatever degree such an effort succeeds - to whatever 

degree we gain the utility of sets on this cost-free basis - to that degree we 

weaken the pragmatic case for an ontology of sets. (Quine, 1973, 69) 
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 Embora claramente essas estratégias possam ser conciliáveis sem pressupostos 

nominalistas, de qualquer modo, como afirmamos anteriormente, o critério quineano de 

compromisso ontológico, tal como formulado em Quine (1939a), tem como papel eliminar a 

necessidade da referência para entidades consideradas como indesejáveis por Quine, no caso, 

universais. Na verdade, seu projeto de reabilitação da ontologia e sua concepção nominalista, 

sem dúvida, têm diversos pontos convergentes. Porém, seria errôneo afirmar que o critério de 

compromisso ontológico seja, de fato, uma ferramenta nominalista.  

 

2.2.2 O que é Compromisso Ontológico para Quine? 

 

 Comentamos previamente no nossa dissertação que a concepção ontológica de Quine 

se baseia no objetivo de formular um novo paradigma para a investigação ontológica, 

garantindo-lhe um novo objeto de estudo e uma nova metodologia. Nesse contexto, o papel do 

critério de comprometimento ontológico é exatamente o de apontar que entidades estão sendo 

assumidas por uma teoria, discurso ou linguagem, sendo uma peça fundamental na filosofia 

quineana. 

We look to bound variables in connection with ontology not in order to know 

what there is, but in order to know what a given remark or doctrine, ours or 

someone else's, says there is; and this is much quite properly a problem 

involving language. (Quine, 1947, 16) 

 Na filosofia quineana, a tradicional discussão ontológica sobre existência é 

transformada na questão sobre os valores das variáveis lógicas. Para que isso faça sentido, 

Quine (1948, 12-13) defende que o significado do quantificador lógico existencial é 

inequívoco, e capaz de capturar a noção ontológica de existência. Como ele afirma, é 

exatamente esse o intuito dos lógicos quando formularam o quantificador lógico existencial. 
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Portanto, se não estamos falando sobre os quantificadores lógicos, e especialmente o 

quantificador existencial, não estamos falando sobre existência ontológica: 

It has been fairly common in philosophy early and late to distinguish between 

being, as the broadest concept, and existence, as narrower. This is no 

distinction of mine; I mean "exists" to cover all there is, and such of course is 

the force of the quantifier. (1948, 100): 

Now I grant that the meaning of quantification is covered by the logical rules; 

but the meaning which those rules determine is still that which ordinary usage 

accords to the idioms 'there is an entity such that', 'an entity exists such that', 

etc. Such conformity was the logistician's objective when he codified 

quantification; existential quantification was designed for the role of those 

common idioms. (1939a, 65) 

 Restringir a noção de existência ontológica ao quantificador existencial não só elimina 

ou  resolve problemas ontológicos, mas até esclarece alguns outros problemas que podem ser 

considerados de caráter lógico. Por exemplo, contrastando com a leitura quineana, se 

aceitarmos que existência pode ser representada também por um predicado, com a lógica de 

predicados de primeira ordem, teríamos o seguinte problema: 

 (4) Drácula não existe. 

De (4) podemos concluir que:  

 (5) (∃x)¬(x existe) 

 Em (5), estaríamos ao mesmo tempo afirmando que algo existe e não existe. Logo, ao 

restringir a noção de existência ontológica ao quantificador existencial, somos capazes de 

livrar-nos dessa indesejável consequência. 
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2.3 Pressupostos Centrais do Critério de Compromisso Ontológico de Quine 

 

  Com o que foi dito até então, parece claro que podemos recusar a posição ontológica 

de Quine tanto quanto sua posição nominalista, e ainda assim, concordar com seu critério de 

compromisso ontológico. Porém, isso não significa que o critério está isento de outros tipos 

de pressupostos. Nessa seção, optamos em enumerar e avaliar dois dos pressupostos do 

critério de compromisso ontológico quineano que acreditamos serem centrais e necessários. 

Eles não são de caráter estritamente filosófico, mas sim pressupostos lógicos. São eles: A 

preferência pelo cálculo quantificacional de primeira ordem com identidade e a leitura 

objetual dos quantificadores lógicos.  

 

2.3.1 Lógica de Predicados de Primeira Ordem  

 

 Diferentemente da lógica de primeira ordem onde variáveis apontam apenas para 

indivíduos, na lógica de segunda ordem, quantificadores também podem estar ligados a 

variáveis predicativas. Dessa maneira, podemos dizer coisas que não poderíamos na lógica de 

primeira ordem, tal como: "Tudo que for verdadeiro de Clark Kent, também é verdadeiro de 

Superman, "F [Se F(Clark Kent) então F(Superman)]." Porém, se por um lado, ganhamos 

força expressiva ao utilizar uma lógica de ordem superior, por outro, surgem complicadas 

questões ontológicas. Quais são os objetos do domínio de quantificação das variáveis 

predicativas da lógica de segunda ordem? Propriedades, atributos, classes? 

 Embora, seja claramente viável aplicar o critério de compromisso ontológico à lógicas 

de segunda ordem, Quine analisa exclusivamente regimentações segundo a lógica de 

predicados de primeira ordem.  Tal razão se dá pelo fato de Quine ser um famoso crítico das 
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lógicas de ordem superior, criticando-as e tomando a lógica de primeira ordem como sua 

lógica canônica. Veremos agora, diversas justificativas presentes na obra de Quine a favor de 

sua posição. 

 Em primeiro lugar, sabemos que a lógica de predicados de primeira ordem é uma 

lógica completa. Isto significa que um sistema é dito completo quando suas regras de 

inferência são suficientes para provar sintaticamente todas suas derivações semânticas:  

 (Δ |= φ) implica (Δ |- φ) 

 Não nos aprofundaremos nos pormenores técnicos do teorema de completude.
13

 O 

importante é notar que enquanto a lógica de predicados de primeira ordem é completa, o 

mesmo não pode ser dito da lógica de segunda ordem. Essa é, segundo Quine (1970, 90-91), 

uma razão para sua rejeição.  

 Embora a questão sobre a completude seja uma razão fundamental para Quine rejeitar 

lógicas de ordem superior, existem ainda outros motivos. Para ele, quantificar sobre variáveis 

predicativas, como é possível na lógicas de ordem superior, é uma confusão entre uso e 

menção: 

The confusion begins as a confusion of sign and object; a confusion between 

mentioning a sign and using it. Instead of seeing 'F' steadfastly as standing in 

place of an unspecified predicate, our confused logician sees it half the time as 

naming an unspecified predicate. Thus 'F' gains noun status, enabling him to 

read 'Fx' as 'x has F' without offending his grammatical ear. Having got this 

far, he can round out his confusion by calling F an attribute. This attunes his 

usage to that of the unconfused but prodigal logician who embraces attributes 

with his eyes open. (Quine, 1970, 66) 

                                                 
13

 Para maiores detalhes, ver capítulo três de Hunter, G, "Metalogic: An Introduction to the Metatheory of 

Standard First-Order Logic, University of California Press, 1971. 
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 A lógica de predicados de primeira ordem é assim, na filosofia de Quine, a lógica 

canônica.
14

 É a partir dela que, segundo Quine, regimentamos nossas melhores teorias 

científicas com intuito de observar quais entidades têm de ser assumidas por elas, isto é, quais 

seus compromissos ontológicos.  

 

2.3.2 A Interpretação Objetual dos Quantificadores 

 

 Como último e mais importante pressuposto do critério de compromisso ontológico 

quineano, temos a leitura dos quantificadores que assume objetos como valores das variáveis 

ligadas. Ela não é nenhuma novidade. Já com Frege, os quantificadores lógicos percorriam 

[range over] um domínio de entidades.
15

 Segundo essa interpretação, eles são interpretados da 

seguinte maneira
16

: 

 (x) φ é verdadeiro se e somente se pelo menos um indivíduo do domínio satisfaz φ; 

(x) φ é verdadeiro se e somente se todos indivíduos do domínio satisfazem φ.  

 A leitura dos quantificadores lógicos que assume objetos em seu domínio de 

quantificação é a chamada interpretação objetual dos quantificadores, considerada atualmente 

como a leitura padrão dos quantificadores lógicos. Como revela o próprio nome, nessa 

interpretação as variáveis representam objetos do domínio de quantificação que satisfazem φ, 

                                                 
14

 Resnik, D. M., [2005], "Quine and the Web of Beliefs" em Philosophy of Mathematics and Logic, Stewart 

Shapiro (editor),  Oxford University Press, 412,436:"Quine sees logic as ending with first-order logic, and his 

canonical notation also bans other notable adjuncts to first-order logic, such as modal operators and 

substitutional quantifiers." 
15

 Sabe-se que Frege, o pai fundador da lógica contemporânea, embora interpretasse os quantificadores lógicos 

em "Begriffsschrift" (1879) de maneira semelhante ao que ficou posteriormente conhecido como a leitura 

substitucional (falaremos dela posteriormente), em trabalhos posteriores como "Über Fuktion und Begriff" 

(1891), "Über Begriff und Gegenstand" (1892) e  "Über Sinn und Bedeutung" (1892) Frege faz uma leitura 

objetual. Para mais discussões sobre esse tópico ver Stevenson, Leslie, "Frege's Two Definitions of 

Quantification" em The Philosophical Quartely vol. 23 issue 92, 1973. 
16

 Quine faz uma apresentação similar da gramática e das condições de satisfação e verdade de um sistema lógico 

nos capítulos um e dois de "Philosophy of Logic" (1970). 
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assim, a variável percorre sobre [range over] um domínio não vazio de indivíduos. Para que 

uma sentença seja verdadeira é necessário que, no caso existencial, pelo menos um objeto do 

domínio de quantificação satisfaça φ, enquanto no caso geral, todos os objetos do domínio 

devem satisfazer φ. Nessa interpretação, é a partir desse critério que estabelecemos a condição 

de verdade das sentenças onde o quantificador, seja existencial ou universal, se faz presente. 

A simples utilização dos quantificadores lógicos segundo a tradicional leitura objetual 

é tradicionalmente dita envolver ontologia, mesmo fora de discussões ontológicas. Dessa 

forma, aparentemente, a mera utilização de constructos lógicos nos envolveria em certas 

implicações ontológicas. Recapitulando, tais implicações seriam decorrentes dos objetos 

tomados como valores das variáveis presentes no escopo dos quantificadores lógicos, uma vez 

que para garantir o valor de verdade de certas fórmulas, precisamos assumir a existência dos 

objetos do domínio de quantificação. No entanto, nem todos concordam com essa 

consequência oriunda da interpretação de Frege, Russell e Quine sobre a teoria da 

quantificação. Há quem considere que a relação normalmente assumida entre quantificação e 

compromisso ontológico é uma relação que não só pode, como até mesmo deve ser negada.  

 

2.3.3 Interpretação Substitucional dos Quantificadores  

 

 Em Marcus (1962)
17

 reaparece uma interpretação dos quantificadores muito próxima 

com a de Frege em Begriffsschrift (1879). Essa proposta se baseia em buscar uma leitura dos 

quantificadores que esteja mais focada no papel original da teoria da quantificação,  que era o 

de servir como análogos  às conjunções e disjunções do que em existência. 

                                                 
17

 Segundo Michael Dunn & Nuel D. Belnap, Jr. (1968, 178): "The Basic formal ideas of this interpretation were 

in a certain sense anticipated by E. W. Beth with his "reduced logic" in "E. W. Beth, The Foundation of 

mathematics (Amsterdam, 1965), Section 89: 263-26". Barcan (1962, 254) também menciona que as bases para 

a leitura substitucional estão presentes no "Principia Mathematica" de Russell a Whitehead. Também, 

claramente, o "Begriffsschrift" (1879) de Frege. 
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In terms of (1) and (2) [reading sentences according to the substitutional 

interpretation], one sees clearly the analogues between existential 

quantification and disjunction on the one hand and universal quantification 

and conjunction on the other: analogues which are obscured by readings of 

quantification in terms of 'existence'. If ontological commitments have to do 

with existence, no ontological commitments are involved here. 

Epistemological commitments perhaps, since (1) and (2) involve the notion of 

truth. (Marcus, 1962, 253) 

 Não podemos dizer que é fácil e direto entender a interpretação substitucional segundo 

a linguagem ordinária. Enquanto, o quantificador Σ corresponde rudemente ao "algumas vezes 

verdade" ou "em alguns casos", o quantificador Π pode ser entendido como "sempre verdade" 

ou "em todos casos".
18

 Retirando o peso ontológico do quantificador existencial, essa 

interpretação alternativa pretende não envolver qualquer tipo de obrigação ontológica ou 

existencial, tal como vimos ser atribuída na interpretação objetual. Nessa leitura recorre-se às 

chamadas instâncias de substituições, veja abaixo: 

(Σx) φ é verdadeiro se e somente se  pelo menos alguma instância substitucional de φ é 

verdadeira; 

(Πx) φ é verdadeiro se e somente se todas instâncias substitucionais de φ são verdadeiras. 

 Por "instância" leia-se a substituição de uma variável livre por uma constante 

individual, de forma que, na leitura substitucional podemos dizer que, dado o termo t 

abrangendo sobre constantes individuais e φ(x/t), sendo o resultado ao colocar t para todas 

ocorrências de x em φ: 

(Πx) φ = φ(x/t0) ∧ φ(x/t1) ∧ φ(x/t2) ∧ φ(x/t3)... 

(Σx) φ = φ(x/t0) v φ(x/t1) v φ(x/t2) v φ(x/t3)... 

                                                 
18

 Seguimos a orientação de Kripke (1976) e utilizamos símbolos distintos. Para os quantificadores na leitura 

objetual (,∀) e para a quantificação substitucional (Σ, Π). 
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 Da maneira proposta, a leitura substitucional dos quantificadores exige um nome no 

lugar de uma referência, isto é, do objeto (no caso das lógicas de primeira ordem) tal como 

vimos na interpretação objetual. Outra importante distinção entre as duas leituras é que a 

leitura substitucional dos quantificadores não exige uma cláusula indutiva de satisfação.
19

 

Vimos na introdução que no caso objetual, essa cláusula de satisfação é responsável por 

determinar o valor semântico das fórmulas não atômicas com base na atribuição de membros 

de um domínio a variáveis, a saber, "α ∈ U, s(x/α) satisfaz a fórmula aberta φ". É exatamente 

nessa relação, entre variáveis e indivíduos do domínio, que se diz estar a dita obrigação 

ontológica, já que a existência dessas entidades é pressuposta para garantir o valor de verdade 

das sentenças. Por outro lado, na leitura substitucional não há referências extralinguísticas 

ocupando os valores das fórmulas abertas, aqui expressadas por φ, já que tais valores são as 

instâncias de substituição. Com isso, os quantificadores das duas leituras expressam coisas 

distintas, sendo assim tipos diferentes de quantificadores. De qualquer maneira, tudo o que 

precisamos para uma linguagem que pressupõe a leitura substitucional são constantes 

individuais, ou, de maneira menos limitada, como em Kripke (1976), uma classe substitutiva 

C de L-expressões chamadas de termos (t) que não precisam ser necessariamente constantes, 

mas podem ser sentenças ou até mesmo sinais de pontuação.
20

 Nesse caso, onde φ possui no 

máximo x livre, (Σx)φ é verdadeiro se e somente se há um t ∈ C tal que φ(x/t) é verdadeiro. 

 Existem interessantes vantagens em utilizar a leitura substitucional em contraposição à 

tradicional. Veremos a seguir um par delas, começando pelo problema das afirmações de não 

existência. Observe: 

                                                 
19

 Ou um chamado "desvio indutivo" por Hand (2007, 650): "O motivo de precisarmos desse desvio nos 

tratementos usuais de linguagens com quantificadores objetuais é que o aparato semântico determina os valores 

semânticos das fórmulas bem formadas não-atômicas com base nos valores semânticos de seus constituintes 

sintáticos imediatos (as fórmulas bem formadas mencionadas no lado direito da cláusula indutiva)." 
20

 Esse tratamento de Kripke (1976) é diferente do apresentado até então. Nele, formula-se uma classe 

substitucional de termos t numa distinta linguagem distinta L da que contém os quantificadores substitucionais 

chamada de L', além disso um conjunto Tr(L) das L-verdades, de tal forma que dado φ (uma fórmula L'-atômica 

com no máximo x livre), (Σx)φ é verdadeiro se e somente se há um termo t ∈ C tal que φ(x/t) ∈ Tr(L). Não 

abordaremos essa opção com maiores detalhes. 
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 (1) Drácula não existe. 

Se esse for o caso, na leitura padrão dos quantificadores, temos a problemática conclusão (2) 

 (2) Há algo que não existe. 

e alguém poderia dizer que sua quasifórmula corresponde a (2'): 

 (2') (∃x) x não existe. 

 Nesse caso, estaríamos ao mesmo tempo afirmando que algo existe através do 

quantificador existencial, e negando sua existência através da predicação.  Além disso, não é 

novidade para nós que a partir da teoria das descrições de Russell e da eliminação de nomes 

de Quine podemos transformar o nome próprio "Drácula" em uma descrição definida. Nesse 

caso, "Drácula" seria traduzido pelo predicado o que "draculiza". Através dessa estratégia, 

ficamos com a seguinte reinterpretação de (1): 

  (1') ¬(∃x) Dx  

cuja consequência ainda é igual a (2) e portanto possui os mesmos problemas que (1) já que 

continuamos afirmando simultaneamente que algo existe e não existe: 

  (2'') (∃x)¬(x existe) 

 Porém, para Quine a noção de existência é capturada pelo quantificador existencial de 

modo que seria errôneo predicar existência de algo tal como fizemos no nosso exemplo 

acima. Porém, para nós, parece uma solução arbitrária assumir não só que o quantificador 

lógico é suficiente para exprimir a noção de existência mas também que nomes não só podem 

mas devem ser traduzidos por descrições para contornar o problema dos não existenciais.  
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 Por outro lado, através da interpretação substitucional, nos livramos dessa indesejável 

consequência sem precisar de soluções que podem ser consideradas como ad hoc, pois 

podemos simplesmente dizer que: 

  (2''') (Σx) ¬(x existe) 

 (2''') pode ser lido como "Em pelo menos alguma instância de substituição é falso que 

x existe" ou ainda como "em algumas situações, não é o caso que x existe", resolvendo assim 

essa estranha consequência da leitura tradicional.  

 Já um segundo exemplo a favor da alternativa de Barcan envolve o conhecido puzzle 

de Frege com relação a atitudes proposicionais. Suponha que: 

 (3) O Coringa acha o Batman engraçado. 

 (4) O Coringa não acha o Bruce Wayne engraçado. 

Mas, sabemos que Bruce Wayne é o Batman. No entanto, de qualquer forma, podemos 

afirmar que: 

 (6) Há alguém que o Coringa acha engraçado. 

 Na leitura objetual, essa sentença (4) é verdadeira se e somente no nosso domínio de 

quantificação há um objeto que possui a propriedade do Coringa achar engraçado. Em 

notação quasiformal: 

  (7) (∃x)( ∃y) (x = y ∧ Coringa acha x engraçado e Coringa não acha y engraçado) 

Agora analise essa sentença formalizada através da interpretação substitucional: 

 (7') (Σx)(Σy) ("Coringa acha x engraçado" e "Coringa acha y engraçado")  
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(7') pode ser lido como "Em pelo menos alguma instância de substituição, "Coringa acha x 

engraçado" é verdadeiro e em pelo menos alguma outra instância de substituição "Coringa 

acha y engraçado" também é verdadeiro. Como a variável substitucional não varia sobre 

[range over] um domínio de entidades, logo, não designam a mesma referência; portanto não 

há necessidade da cláusula "x = y", pois não há correferencialidade entre x e y. 

O problema da abordagem quineana não é afirmar que seu critério de compromisso 

ontológico não é válido para teorias que utilizam interpretações alternativas para os 

quantificadores. Para nós, o problema é, no entanto, considerar que distintas interpretações dos 

quantificadores lógicos, tal como é o caso da interpretação de Marcus, como desvios 

arbitrários (Quine, 1968b, 113). Arbitrário, na nossa opinião, é tomar a leitura tradicional dos 

quantificadores de maneira canônica, como ele aparentemente o faz, alegando que o papel do 

quantificador existencial é explicitar a noção de existência da ontologia.  

 

2.4 Sobre a Validez e Restrição do Critério de Quine 

 

 Vimos que o critério de compromisso ontológico de Quine não é meramente uma 

ferramenta para determinar onde estão as obrigações ontológicas de nossas teorias, e possui 

um papel fundamental na concepção ontológica de Quine. Todavia, principalmente a partir da 

discussões que fizemos acima, parece que há diversos pressupostos que precisam ser levados 

em consideração para que possamos justificar sua adoção e utilização.  

 Não entraremos aqui em maiores detalhes sobre as alternativas de Barcan, em razão do 

nosso tópico ser centrado no debate entre Carnap e Quine.
21

 O que aqui nós interessa é que 

                                                 
21

 Quine era familiarizado com a interpretação substitucional de Marcus. Tais objeções à essa interpretação 

podem ser encontrados em "Existence and Quantification" (1969) em Ontological Relativity and other essays, 

Columbia University Press, 91-113;"Reply to Professor Marcus" (1962) em The Ways of Paradox and Other 

Essays, Harvard University Press, 175-182; e "Roots of Reference" (1974), Open Court Books.  
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para Quine, utilizar alternativas à tradicional teoria da quantificação não dá uma resposta 

negativa para questões ontológicas, mas apenas as colocam de lado, uma vez que os 

compromisso ontológico de uma teoria só podem ser analisados quando é utilizada a noção 

clássica de quantificação objetual. Como observado a seguir: 

(...) the question of the ontological commitment of a theory does not properly 

arise except as that theory is expressed in classical quantificational form, or 

insofar as one has in mind how to translate it into that form. I hold this for the 

simple reason that the existential quantifier, in the objectual sense, is given 

precisely the existential interpretation and no other: there are things which are 

thus and so. (Quine, 1968b, 106) 

 Diante dessas dificuldades, adotar "ser é ser o valor de uma variável ligada" como 

slogan do critério de compromisso ontológico torna-se problemático e insuficiente. O maior 

problema da análise ontológica quineana é o fato dela estar restrita aos casos em que uma 

teoria científica é regimentada a partir da lógica de predicados de primeira ordem é assumida 

a interpretação objetual dos quantificadores. Com isso, deveríamos dizer que "ser é ser o valor 

de uma variável ligada numa teoria regimentada a partir da lógica de predicados de primeira 

ordem segundo a interpretação objetual dos quantificadores".  

 Embora mais precisa, essa extensa e complicada reformulação do "mantra" do critério 

de compromisso ontológico seria um péssimo slogan. Ainda que Quine o tivesse adotado, não 

significa que sua posição tornaria-se assim livres de críticas. Poderíamos não só questionar os 

pressupostos que vimos acima ou a própria relação entre quantificação e ontologia, hoje 

pouco discutida e ingenuamente aceita, mas também seu projeto de reabilitação da ontologia 

contra a concepção do Círculo de Viena.
22

  

                                                 
22

 Price (2009, 322): In my view, this metaphysical rebirthing myth is in large part bogus, in the sense that 

neither of Quine's achievements actually supports what is now widely taken to rest on it. On the one hand, the 

Ontology that Quine revided on "On What There Is" is itself a pale zombie, compared to the beefy creature that 

positivists since Hume had being trying to put down. And on the other, QUine's stake missed the heart of 
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 A pergunta que aqui nos interessa, e serve como introdução ao debate do próximo 

capítulo é a seguinte: Será que o domínio de quantificação precisa realmente ser interpretado 

de maneira ontológica? Isto é, será que apenas porque uma teoria estabelece um domínio de 

quantificação, ela está obrigada a admitir a existência dos objetos desse domínio de maneira 

ontológica? Ou, de outra maneira, será que é preciso fazer profundas alterações em nossa 

teoria da quantificação, como é o caso da interpretação substitucional ou da lógica livre, ou 

estaríamos habilitados em trabalhar até mesmo a tradicional quantificação sem qualquer 

implicação ou suposição ontológica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Carnap's metaphysics-destroying doctrine completely, merely lopping off some inessential appendages, and 

leaving the argument, if anything, stronger than before." 
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CAPÍTULO 3: A ALTERNATIVA CARNAPIANA 

 Nesse capítulo pretendemos discutir a posição de Rudolf Carnap com relação à 

suposta relação entre semântica e ontologia, mais especificamente, a relação entre 

quantificação e compromisso ontológico, tal como formulada em "Empiricism, Semantics and 

Ontology" (1950). Na nossa curta seção 3.1, apresentaremos uma perspectiva histórica da 

concepção filosófica de Carnap sobre metafísica e ontologia. Falaremos brevemente sobre o 

critério verificacionista de significado do Círculo de Viena, e sobre sua mudança de uma 

análise sintática da linguagem para uma análise voltada na semântica. Já na seção 3.2, 

apresentaremos os argumentos de "Empiricism, Semantics and Ontology" (1950), enfatizando 

a relação entre questões de existência internas e questões de existência externas. Por fim, na 

seção 3.3, faremos uma análise semelhante com o que fizemos com "On What There Is" no 

capítulo dois da nossa dissertação. Essa análise se baseia em apontar quais os pressupostos 

necessários da posição carnapiana tal como formulada em ESO. Veremos que, embora 

relevante e original, a posição carnapiana, tal como a quineana, pode se mostrar bastante 

problemática e controversa. 

 

3.1 Perspectiva Histórica da Abordagem Ontológica de Carnap 

 

Porém, antes de propriamente apresentar ESO
23

, faremos uma curta seção sobre a 

filosofia de Carnap, uma vez que ela será importante para discussões presentes no nosso 

último capítulo.  

Na década de vinte, influenciados principalmente pelo "Tractatus Logico-

Philosophicus" (1921) de Wittgenstein, os membros do Círculo de Viena, incluindo Carnap, 

                                                 
23

 Abreviação para "Empiricism, Semantics and Ontology" (1950). 
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buscavam denunciar o sem-sentido da metafísica a partir da noção de que suas sentenças não 

respeitam as regras do famoso critério verificacionista de significado, e portanto, são 

sintaticamente mal formuladas. Grosso modo, isso significa que os enunciados da metafísica 

não podem ser reduzidos a enunciados protocolares, axiomas ou postulados lógicos. Já na 

década de trinta, Carnap abandonou seu projeto sintático. Dessa vez influenciado pelos 

trabalhos de Alfred Tarski, Carnap se voltou para o estudo da semântica.
24

 Sua posição 

verificacionista deu lugar ao que ele mesmo chamou de uma posição testabilista ou 

confirmabilista, que embora bem mais enfraquecida, ainda decretava o discurso metafísico 

como sem-sentido.
25

 Embora seu deflacionismo ontológico foi e ainda é a parte mais 

conhecida da sua filosofia, sua análise sintática ou semântica da linguagem tinha diversos 

outros objetivos, tal como elucidar conceitos filosóficos e científicos, esclarecer problemas 

filosóficos, tais como o problema semântico da verdade e a questão sobre a analiticidade, e 

propor novas abordagens sobre a questão da modalidade e estudos sobre o problema da 

indução.
 26

 

O método adotado por Carnap a partir da década de trinta até o final de sua vida 

filosófica era chamado por ele mesmo de “análise semântica do significado".
27

 Essa análise 

aparece elaborada principalmente em três importantes obras: Foundations of Logic and 

Mathematics (1939), Introduction to Semantics (1942), e de maneira mais refinada em 

                                                 
24

 "An important step in the development of language analysis consisted in the supplementation of syntax by 

semantics, i.e., the theory of the concepts of meaning and truth. (...) Even before the publication of Tarski's 

article I had realized, chiefly in conversation with Tarski and Gödel, that there must be a mode, different from 

the syntactical one, in which to speak about language." (Carnap, "The Library of Living Philosophers Vol XI, 

Philosophy of Rudolf Carnap", 1963, 60) 
25

 "Every synthetic sentence must be confirmable" [This requirment] suffices to exclude all sentences of a non-

empirical nature, e.g., those of transcendental metaphysics inasmuch as they are not confirmable, not even 

incompletely. Therefore it seems to me that RC [Requirement of Confirmability] suffices as a formulation of the 

principle of empiricism (...). (Carnap, 1936, 86) 
26

 Não é nosso objetivo apresentar detalhadamente os pormenores da filosofia de Carnap e do seu projeto 

semântico. R. M. Martin faz uma detalhada e rica apresentação dessas linguagens em "On Carnap’s Conception 

of Semantics" em The Philosophy of Rudolf Carnap, 1998). 
27

 Como diz Carnap nas primeiras páginas de "Meaning and Necessity" (1947, 2): "The chief task of this book 

will be to find a suitable method for the semantical analysis of meaning, that is, to find a concepts suitable as 

tools for this analysis." 
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Meaning and Necessity (1947). Podemos dizer que seu projeto de análise semântica pressupõe 

a formulação de uma linguagem-objeto e uma ou mais metalinguagens. Grosso modo, uma 

linguagem-objeto em Carnap é uma linguagem formalizada, isto é, construída segundo regras 

de formação e transformação de diferentes lógicas. Enquanto a linguagem-objeto é a 

linguagem descrita ou analisada pelo método semântico, a metalinguagem é o sistema usado 

não apenas para investigar mas também para construir a linguagem-objeto.
28

 

Como vimos ao longo de nossa dissertação, seja na concepção de Mill, de Frege, de 

Russell, ou de Quine, ontologia aparece como consequência da própria utilização de certas 

expressões em nossa linguagem. Mesmo fora de contextos ontológicos ou metafísicos, é dito 

que somos obrigados a admitir a existência de certos tipos de entidades para garantir o valor 

de verdade de diversas sentenças presentes em nossas teorias, discursos ou linguagens. Nem 

mesmo as linguagens sintáticas e semânticas dos positivistas lógicos estariam livres desse tipo 

de compromisso ontológico.  

Carnap (1950, 21) alega que diante dessa indesejável consequência descrita acima, 

muitos filósofos da corrente empirista passaram a adotar ou até mesmo formular linguagens 

cujas sentenças não fazem referência a qualquer tipo de entidade abstrata. Se aproximando do 

nominalismo, o objetivo desses empiristas era buscar uma linguagem não apenas 

suficientemente expressiva para propósitos científicos e filosóficos mas também que 

respeitasse suas convicções filosóficas. Juntamente do critério de compromisso ontológico de 

Quine, muitas outras estratégias de  eliminações, paráfrases e reduções foram propostas. Na 

concepção de Carnap, tais estratégias incapacitariam seu projeto semântico, porque diversas e 

                                                 
28

 Não é nosso objetivo apresentar detalhadamente os pormenores da construção das linguagens-objetos ou 

metalinguagens propostas por Carnap. Principalmente porque dependendo da publicação em questão, a 

construção possui diferentes características. R. M. Martin faz uma detalhada e rica apresentação dessas 

linguagens em "On Carnap’s Conception of Semantics" em The Philosophy of Rudolf Carnap, Open Court, 

1999). 
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importantes expressões e conceitos para a construção de linguagens são ditos fazer referência 

a entidades abstratas. 

 Veremos que diferentemente desses empiristas, Carnap rejeitava essa concepção na 

qual questões ontológicas são indissociáveis de questões semânticas. Discutiremos, como 

ficará claro, que Carnap não concordaria nem mesmo com a concepção semântica 

nominalista, tampouco com a platonista, uma vez que a associação entre semântica e 

ontologia é vista por ele como um engano. 

 

3.2 O Projeto de "Empiricism, Semantics and Ontology" 

 

 O objetivo de ESO é simples: analisar a natureza e as implicações decorrentes da 

aceitação de uma linguagem dita fazer referência a entidades abstratas com intuito de mostrar 

que, diferente do que acreditavam os nominalistas, adotar uma linguagem desse tipo não 

significa abraçar uma espécie de ontologia platonista, sendo, portanto, perfeitamente 

compatível com a posição empirista e com o raciocínio científico. Segundo Carnap (1950, 

22), o erro dos nominalistas em acreditar que semântica possui consequências ontológicas ou 

ainda que precise de justificativas do mesmo tipo é consequência da confusão entre dois tipos 

de questões, as questões internas de existência e as questões externas de existência.  

Antes de apresentar propriamente essa dicotomia, é preciso explicitar a noção de 

framework linguístico. Segundo Carnap (1950, 22), um framework é simplesmente um 

conjunto de regras e um específico vocabulário que garantem a possibilidade de formar novos 

tipos de expressões numa linguagem. Tais regras representam métodos empíricos ou lógicos 

capazes de introduzir de maneira adequada um determinado termo ou expressão num sistema 

linguístico artificialmente construído. Embora de maneira distinta, podemos dizer que tais 
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regras são presentes desde o Der Logische Aufbau der Welt (1928) e se mostram 

indispensáveis para o método de análise linguístico carnapiano. Já um sistema linguístico, 

pode ser entendido em ESO simplesmente como um framework ou um conjunto deles.
29

  

 Introduzidas as noções acima, podemos agora apresentar a distinção entre uma questão 

interna e uma externa. Carnap alega que a primeira, a questão interna, pode ser a princípio 

explicada como uma questão interna ao framework:  

Internal questions and possible answers to them are formulated with the help 

of the new forms of expressions. The answers may be found either by purely 

logical methods or by empirical methods, depending upon whether the 

framework is a logical or a factual one. (Carnap, 1950, 22) 

 Imagine um dado contexto onde queremos descobrir se há números primos menores 

que 10. Como poderíamos, segundo Carnap, formular de maneira significativa e também 

responder à questão se há um número primo menor que 10? Para ele, precisaríamos de uma 

notação específica e um vocabulário apropriado formulados a partir de adequadas regras, tais 

como (1950, 23): "(1) numerais como "cinco" e formas sentenciais como "há cinco livros na 

mesa"; (2) o termo geral "número" para as novas entidades, e formas sentenciais como "cinco 

é um número"; (3) expressões para propriedades dos números (e.g. "ímpar", "primo", relações 

(e.g. "maior que") e funções (e.g. "mais") e formas sentenciais como "dois mais três é cinco"; 

(4) variáveis numéricas ("m", "n", etc.) e quantificadores para sentenças universais ("para todo 

n...) e sentenças existenciais ("há pelo menos um n tal que...") com as usuais regras 

dedutivas." Essas regras fazem  parte do framework que aqui chamaremos convencionalmente 

de framework dos números naturais. Apenas posteriormente à sua adoção, podemos tanto 

formular significativamente quanto apropriadamente responder a pergunta acima "há um 

                                                 
29

 Pode-se dizer que Carnap é bastante obscuro com relação ao processo de construção de frameworks. Essa é 

uma constatação feita, por exemplo, por van Inwagen (2016, 11): (...) and I therefore find myself without any 

satisfactory answer to the question "What is the 'number' framework, and what would it be to 'introduce' it? I am 

strongly inclined to think that the phrase 'Carnapian linguistic framework' has not been given a clear enough 

meaning for it to be capable of playing a useful role in meta-ontological debates."  
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número primo menor que 10?" de maneira positiva: "sim, há diversos números primos 

menores que 10, a saber, 2, 3, 5 e 7".   

 Um outro framework linguístico que poderíamos formular é o framework que Carnap 

(1950, 24) chama de sistema de proposições. Nesse caso, novas variáveis "p", "q", etc., são 

introduzidas como o objetivo de garantir que qualquer sentença declarativa possa ser 

substituída por uma variável desse tipo. Para isso, precisamos também do termo geral 

"proposição", para significativamente formular sentenças como "p e uma proposição", e 

quantificadores lógicos para tratar de sentenças gerais, tais como "Para todo p, ou p ou não-p" 

ou ainda "Há um p, tal que p é uma proposição". 

 Carnap, ao longo do seu texto, dá diversos tipos de possíveis formulações para outros 

tipos de frameworks. Além dos dois já citados, Carnap fala em um sistema de propriedades, 

de números racionais e inteiros, números reais, ou de coordenadas espaço-temporais. 

Entretanto, mais importante do que mostrar possíveis formulações para tais frameworks 

linguísticos, é notar que todas as questões até aqui formuladas com a ajuda das regras do 

framework, tal como a questão sobre a existência dos números primos menores que 10 do 

framework dos números naturais, ou como as sentenças do nosso sistema de proposições, são 

questões que só podem ser significativamente formuladas e respondidas posteriormente à 

adoção do framework, quando os termos e expressões correspondentes já foram devidamente 

definidos, e obviamente o método de teste, lógico ou empírico, também foi explicitamente 

formulado. Portanto, elas são chamadas de questões internas de existência, isto é, internas ao 

framework. 

After the new forms are introduced into the language, it is possible to 

formulate with their help internal questions and possible answers to them. A 

question of this kind may be either empirical or logical; accordingly a true 

answer is either factually true or analytic. (Carnap, 1950, 27) 
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 Poucos comentadores parecem atentos ao fato de que nem todas as questões internas 

são necessariamente questões ditas de existência. Entre essas questões não existenciais 

internas, podemos distinguir questões lógicas e questões empíricas. Questões não existenciais 

lógicas podem ser de distintos modos, tais como, "Qual é o resultado obtido pela soma de 

cinquenta dividido por dois?" ou "Qual a consequência lógica de ¬B, (A → B)?" Já as 

questões internas não existenciais empíricas são os usuais métodos da investigação científica. 

Por exemplo, a utilização de certas leis físicas aplicadas a específicos contextos com intuito 

de testar uma hipótese, ou ainda métodos de teste cotidianos como a medição da temperatura 

de um dado corpo físico. As respostas aos dois primeiros exemplos desse parágrafo são 

consequências lógicas, ou analíticas, enquanto no segundo caso, temos respostas empíricas, 

ou, o que poderíamos chamar de sintéticas. Portanto, é preciso estar atento para o fato de que 

nem todas questões internas são analíticas, apenas as questões internas existenciais.  

 Precisamos agora distinguir as já apresentadas questões internas das ditas questões 

externas. Diferente das primeiras, Carnap (1950, 22-23), alega que esse último tipo de questão 

é uma questão feita apenas por filósofos. O conceito de existência presente nela não é como o 

conceito de existência das questões internas de existência, onde, como diz Carnap, ser real 

significa ser elemento do sistema. Ela á uma questão teórica que pergunta sobre a composição 

da realidade, isto é, quais entidades existem como parte da realidade. Essas são as tradicionais 

questões ontológicas presentes em várias disputas metafísicas, tal como a disputa entre 

realistas e idealistas, empiristas e racionalistas ou platonistas e nominalistas.  

The concept of reality occurring in these internal questions is an empirical 

scientific non-metaphysical concept. To recognize something as a real thing or 

event means to succeed in incorporating it into the system of things at a 

particular space-time position so that it fits together with the other things as 

real, according to the rules of the framework. (1950, 22) 
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 Se realmente, como é defendido em ESO,  a noção de existência oriunda das questões 

internas é distinta da noção de existência ontológica, ou externa, um metafísico poderia muito 

bem dizer não estar interessado na aceitação interna de objetos físicos ou números, pois sua 

investigação tem como objetivo central entender a realidade, e com ela, quais entidades 

existem a nível ontológico. Realmente, frameworks linguísticos carnapianos não têm como 

papel propor métodos capazes de responder ou solucionar questões ontológicas, dado que 

evidências empíricas ou lógicas estipuladas pelas regras de um framework são insuficientes 

para responder questões de existência ontológica. De fato, o que o metafísico quer saber é se 

os números como entidade abstratas são reais, e não se estamos aceitando tais entidades 

apenas em decorrência de um framework adotado por razões de conveniência. Essa é a 

natureza das questões externas de existência, que não podem, de forma alguma, ser como as 

questões internas de existência.  

 Não é apenas em decorrência da impossibilidade de regras empíricas ou lógicas 

responderem questões ontológicas que Carnap as considera como irrelevantes para a adoção e 

construções de sistemas linguísticos. Para ele, elas são pseudo-questões, isto é, questões 

erroneamente formuladas, sem valor cognitivo, e que, portanto, não podem ser respondidas. 

Veja algumas passagens de ESO onde essa posição é afirmada: 

In contrast to the former question [the internal question] , this questions [the 

external question] is raised neither by the man in the street nor by scientists, 

but only by philosophers. Realist give an affirmative answer, subjective 

idealists a negative one, and the controversy goes on for centuries without 

ever being solved. And it cannot be solved because it is framed in a wrong 

way.  To be real in the scientific sense means to be an element of the system; 

hence this concept cannot be meaningfully applied to the system 

itself.(Carnap, 1950, 23) 
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Therefore I feel compelled to regard the external question as a pseudo-

question, until both parties to the controversy offer a common interpretation of 

the question as a cognitive question; this would involve an indication of 

possible evidence regard as relevant by both sides. (Carnap, 1950, 31) 

Unfortunately, these philosophers have so far not given a formulation of their 

question in terms of the common scientific language. Therefore our judgment 

must be that they have not succeeded in giving to the external question and to 

the possible answers any cognitive content. Unless and until they supply a 

clear cognitive interpretation, we are justified in our suspicion that their 

question is a pseudo-question, that is, one disguised in the form of a 

theoretical question while in fact it is not a non-theoretical; in the present case 

it is the practical problem whether or not to incorporate into the language the 

new linguistic forms which constitute the framework of numbers. (Carnap, 

1950, 24) 

 O que de fato vai determinar a aceitação e utilização de um framework em relação a 

outro não são motivações ontológicas sobre a configuração da realidade a nível ontológico. A 

decisão é uma questão puramente deliberativa pautada por questões de eficácia, utilidade e 

simplicidade dentro de contextos científicos. Por exemplo, um framework dos objetos 

macroscópicos seria extremamente relevante para auxiliar a pesquisa de campo de um 

geólogo, mas não seria tão eficaz para um físico nuclear. Ou ainda, o nosso já citado 

framework dos números naturais parece essencial no trabalho de um matemático, porém,  

questões como a propriedade de ser primo, par ou ímpar, pouco importa numa pesquisa 

sociológica. A decisão em adotar sistemas linguísticos não é uma questão teórica, nem 

tampouco pode ser respondida de maneira positiva ou negativa, uma vez que seu papel é 

auxiliar o empreendimento científico. Assim, a chamada questão de existência externa, 

caracterizada por perguntar sobre a existência de entidades na realidade, não faz parte do 

processo de adoção e formulação de sistemas linguísticos. No entanto, essa mesma questão, 

uma vez formulada não de maneira teórica, mas de forma prática, passa assim a fazer parte do 

processo. 
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 Em nossa dissertação, vimos que em alguns casos se faz necessário a existência de 

uma ou mais entidades como designação de um nome ou como membro do universo de 

quantificação das variáveis ligadas para que seja possível garantir o valor de verdade de certas 

sentenças da nossa linguagem. Com isso, embora questões ontológicas sejam consideradas 

como externas, irrelevantes e mal-formuladas, vimos que segundo a concepção tradicional, 

compromissos ontológicos surgem da própria adoção de certas estruturas linguísticas. 

Portanto, mesmo concordando com a distinção carnapiana entre questões internas e externas, 

e aceitando que a adoção de frameworks linguísticos leva em conta questões de praticidade e 

não questões ontológicas, parece que ainda somos incapazes de evitar compromissos 

ontológicos resultantes da escolha de certas estruturas linguísticas.  

 A resposta de Carnap para esse problema é extremamente simples. Se, por exemplo, 

adotarmos o framework que nomeamos como o framework dos números naturais, é óbvio 

que, no contexto desse framework, a resposta para "Existem números naturais?" será 

afirmativa, porque a existência dos números se segue das regras semânticas estipuladas por 

nós na formulação do framework. Portanto, esse tipo de consequência é uma consequência 

interna, resultante das próprias regras convencionais empíricas ou lógicas do framework, e 

com isso, como afirma Carnap, analítica e trivial. Ou seja, por ser consequência de uma regra 

semântica, a necessidade da referência torna-se apenas uma consequência interna e óbvia do 

framework adotado. E como já mencionamos, Carnap (1950, 23), "ser real no sentido 

científico significa ser um elemento do sistema; portanto, esse conceito não pode 

significativamente ser aplicado ao sistema em si." 
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A question like: "Are there (really) space-time points?" is ambiguous. It may 

be meant as an internal question; then the affirmative answer is, of course, 

analytic and trivial. Or it may be meant in the external sense: "Shall we 

introduce such and such forms into our language?"; in this case it is not a 

theoretical but a practical question, a matter of decision rather than assertion, 

and hence the proposed formulation would be misleading. (Carnap, 1950, 37) 

 Por mais que possa ocorrer a possibilidade de uma simetria entre as crenças de um 

cientista e a linguagem adotada por ele, uma coisa não se segue da outra. Ele tem a opção 

tanto de escolher certos frameworks quanto deixar outros fora de sua linguagem, já que alguns 

não contêm qualquer tipo de função para seu campo de trabalho. Normalmente, ele sequer 

levantará qualquer discussão ontológica sobre que framework adotar ou não, já que segundo 

Carnap, apenas os filósofos parecem preocupados com isso.  

 Para ilustrar melhor a posição de Carnap, imagine, por exemplo, uma situação onde 

um físico que utilize em sua linguagem o framework dos números naturais seja surpreendido 

por alguém com a seguinte questão interna de existência: “Existem números na sua 

linguagem?” ou ainda uma questão de caráter mais prática tal como “O senhor adotou regras 

que nos capacite falar de números em sua linguagem?”. A resposta para tais questões é uma 

obviedade e não se caracteriza apenas por ser consequência analítica das questões internas, 

mas como consequência da decisão do físico: “Obviamente, decidi adotar o framework dos 

números naturais porque minha ciência se torna ineficiente e complicada sem eles. Portanto, 

utilizei regras estipuladas convencionalmente que me permitem falar desses números. Mas, é 

claro, poderiam ser outras, caso meus objetivos fossem distintos”. Porém, é fácil imaginar que 

alguém ainda insatisfeito com a resposta do físico, voltaria a questioná-lo: “Mas, o senhor 

acredita na existência dos números?” ou dado o físico ter alguma religião: “Por que o senhor 

acredita em certas entidades místicas, mas não há em sua linguagem qualquer regra que nos 

capacite introduzir tais termos?” Uma questão dessas dentro da prática científica nos parece 
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de extrema tolice. Não é relevante ao físico adotar ou não uma linguagem por razões teóricas, 

visto a questão sobre a decisão de um tipo de linguagem em relação a outro ser prática. Não 

há qualquer necessidade de questionamento sobre sua crença pessoal na decisão de adoção de 

um framework para sua linguagem. 

If someone decides to accept the thing language, there is no objection against 

saying that he has accepted the world of things. But this must not be 

interpreted as if it meant his acceptance of a belief in the reality of the thing 

world; there is no such belief or assertion or assumption, because it is not a 

theoretical question. To accept the thing world means nothing more than to 

accept a certain form of language, in other words, to accept rules for forming 

statements and for testing accepting or rejecting them. (Carnap,1950, 23)  

 Adotar, portanto um framework linguístico não significa ter a crença nas entidades 

referidas por ele em nível ontológico, e de fato, não significa crença alguma. Por exemplo, se 

toda expressão contendo uma variável ligada (como é o caso do critério de Quine) numa 

teoria implicasse comprometimento ontológico, o resultado seria que qualquer pessoa que 

utilizasse o framework dos números naturais seria um platonista. Poderíamos imaginar ainda 

um geógrafo que tivesse predileções com a corrente idealista, entretanto em seu campo de 

trabalho utilizasse apenas o framework dos objetos físicos, ou ainda um matemático que não 

precisasse utilizar os mesmos frameworks que um biólogo, mas em decorrência da sua área de 

atuação e não por razões de crenças baseadas em predileções metafísicas.  

 Se isso está correto, o debate entre nominalistas e platonistas concernente às 

implicações ontológicas oriundas de certas expressões linguísticas é um pseudo-debate. 

Carnap, ao fim do texto, culpa os nominalistas pela disseminação dessa concepção, afirmando 

que  rejeitar certas formas linguísticas em decorrência de motivações ontológicas, não 

passaria de um escrúpulo nominalista, um erro altamente prejudicial ao empreendimento 

científico. 
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The acceptance or rejection of abstract linguistic forms, just as the acceptance 

or rejection of any other linguistic forms in any branch of science, will finally 

be decided by their efficiency as instruments, the ratio of results achieved to 

the amount and complexity of the efforts required. To decree dogmatic 

prohibitions of certain linguistic forms instead of testing them by their success 

or failure in practical use, is worse than futile; it is positively harmful because 

it may obstruct scientific progress. (Carnap, 1950, 33) 

 O desconforto de Carnap é visível nessa citação acima. Seu objetivo em ESO, como 

dissemos, é mostrar que a tradicional concepção que implicações ontológicas são decorrentes 

da adoção de certas estruturas linguísticas não é só dispensável, mas, no fundo, errônea. 

Podemos dizer que, pelo menos atualmente, o ponto mais interessante do seu trabalho não é 

propriamente sua concepção anti-metafisicista, ou a alegação de que questões ontológicas são 

inúteis para a adoção de sistemas linguísticos, mas sim, sua original tentativa em mostrar que 

consequências ontológicas não são oriundas de certas estruturas linguísticas. Mas esse não é 

um ponto tão simples de ser defendido. Veremos, a seguir, com mais detalhes o porquê. 

 

3.3 Análise da Dicotomia Interno e Externo 

 

 Não poderíamos imaginar uma melhor passagem para iniciar a análise das teses 

defendidas em ESO do que o comentário abaixo de David Manley (2009, 7): 

For contemporary purposes, the crucial question is whether Carnap’s critique 

of metaphysics can be articulated without verificationism assumptions – or 

perhaps even without any strong assumptions about analyticity.  

 De fato, esses são dois pontos, a necessidade de assumir uma ultrapassada posição 

verificacionista quanto uma problemática noção de analiticidade, que parecem essenciais na 

crítica carnapiana à metafísica. Mas será que a crítica à metafísica, ou mais especificamente, a 

dicotomia i/e precisa necessariamente assumir essas duas noções? Primeiro, temos de 
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esclarecer o quanto da posição anti-metafisicista carnapiana está presente em ESO. 

Normalmente, a dicotomia i/e
30

 é vista como resultado do anti-metafisicismo de Carnap, ou 

seja, se trata de mais uma ferramenta positivista com intuito de decretar a metafísica como 

uma pseudo-investigação. Porém, para separar a semântica da ontologia, e mais 

especificamente, a quantificação e o compromisso ontológico, seria realmente necessário 

decretar a metafísica como sem-sentido? Isto é, seria possível defender a dicotomia i/e 

carnapiana sem sua pressuposição de que questões ontológicas são pseudo-questões? 

 A princípio, caracterizar questões ontológicas como questões existenciais externas 

teóricas, tal como faz Carnap, sem dúvida parece envolver uma espécie de deflacionismo 

ontológico. Na seção anterior, citamos diversas passagens de ESO onde Carnap fala das 

questões ontológicas como pseudo-questões, mal formuladas e sem valor cognitivo. 

Poderíamos, pelo menos, dizer que motivações ontológicas ficam de fora no processo de 

construção e adoção de sistemas linguísticos, uma vez que regras empíricas ou lógicas não são 

suficientes para responder tais questões. Dessa maneira, estaríamos apenas alegando que 

questões ontológicas são irrelevantes no processo que Carnap chama de "análise semântica da 

linguagem". 

 Nessa interpretação, estaríamos considerando questões ontológicas como legítimas, 

mas negando que elas apareçam como consequência de certas estruturas linguísticas, como é 

por exemplo, explicitamente defendido por Quine através do seu critério de compromisso 

ontológico. Já mencionamos que, para Carnap, consequências existenciais no interior de um 

framework são triviais e analíticas. Diante disso, consequências existenciais internas não 

significam de forma alguma que o usuário dessa teoria esteja ontologicamente comprometido 

com a existência daquelas entidades em questão. Talvez poderíamos dizer se tratar apenas de 

um comprometimento lógico ou empírico, mas jamais ontológico. Significa, com isso, que 

                                                 
30

 interno/externo 
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estamos adotando uma postura deflacionista ou positivista com relação à metafísica apenas 

porque recusamos compartilhar a tradicional crença de que questões ontológicas são 

indissociáveis de questões semânticas? A princípio, diríamos que não. 

 Embora isso não seja de forma alguma a posição de Carnap, parece que é possível 

adotar a dicotomia i/e sem qualquer tipo de pressuposição anti-metafisicista. No entanto, 

ainda assim teríamos de defender certos problemáticos pressupostos, uma vez que são peças 

fundamentais da distinção: (i) Considerar questões ontológicas pelo menos como irrelevantes, 

uma vez que esse não é o papel da análise semântica da linguagem segundo Carnap. E talvez 

ainda mais importante, (ii) acreditar que a noção de existência (ou realidade) interna é distinta 

da noção de existência ontológica, sendo a primeira considerada como científica, e a segunda, 

ontológica. 

 Carnap atribui um aspecto puramente pragmático para os estudos sobre semântica, e 

claro, focado principalmente no empreendimento científico.
31

 Esse caráter instrumental da 

análise semântica se torna claro em diversos pontos ao longo do seu texto: 

The acceptance [of frameworks] cannot be judged as being either true or false 

because it is not an assertion. It can only be judged as being more or less 

expedient, fruitful, conducive to the aim for which the language is intended. 

Judgments of this kind supply the motivation for the decision of accepting or 

rejection the kind of entities. (Carnap, 1950, 8) 

 Embora Carnap claramente rejeite a validez de questões ontológicas, poderíamos nos 

perguntar se é possível construir sistemas linguísticos com propósitos distintos dos científicos, 

especificamente, propósitos ontológicos. Dessa maneira, estaríamos indagando se motivações 

ontológicas podem ser relevantes nesse processo. Para defender isso, deveríamos discordar de 

                                                 
31

 A concepção de ciência para Carnap é uma concepção que engloba não só matemática, física, sociologia e 

usuais atividades que chamamos de ciência, mas também a própria semântica. Na verdade, filosofia, na sua 

visão, torna-se de caráter científico se ela for entendida apenas como análise linguística. 
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Carnap em diversas concepções. Primeiro, claro, precisamos considerar que questões 

ontológicas são válidas na adoção e construção de sistemas linguísticos. Segundo, que 

existem outros tipos de regras nos frameworks linguísticos que não são empíricas ou lógicas. 

Em terceiro lugar e mais importante, somos comprometidos ontologicamente com as 

entidades referidas por certas estruturas linguísticas de nossos sistemas linguísticos. Os dois 

primeiros pontos são simples de imaginar sem grandes problemas e sem maiores discussões. 

Podemos muito bem conceder que motivações ontológicas são legítimas na construção de 

sistemas linguísticos. Talvez apenas os positivistas negariam essa possibilidade. Entretanto, 

nosso terceiro ponto parece mais complicado. Se abdicarmos da concepção carnapiana de que 

estruturas linguísticas não implicam ontologia, somos obrigados a abandonar por completo a 

proposta carnapiana de ESO. É possível entretanto, aceitar as duas primeiras concepções e 

rejeitar a terceira. Nesse caso, a relação entre ontologia e semântica deixaria de ser vista como 

necessária, e estaria restrita aos contextos de investigação ontológica, não estendendo-se aos 

casos onde sistemas linguísticos são construídos com outros propósitos. Tal concepção não 

parece absurda, mas exige certas discussões com relação ao significado dos quantificadores 

lógicos que veremos no último capítulo, embora não serão exaustivamente discutidos porque 

vão muito além do debate entre Carnap e Quine.
32

 

 Essa discussão acima nos remete ao nosso ponto (ii) sobre a concepção carnapiana de 

que a noção de existência científica é distinta da noção de existência ontológica. Se correta, 

qual seria a consequência dessa posição de Carnap para a teoria da referência e da verdade? 

Estruturalmente, nenhuma. No entanto, a discussão entre platonistas e nominalistas, ainda 

bastante atual na filosofia analítica, concernente à aceitação de entidades por razões 

semânticas, poderia ser colocado de lado, desde que, é claro, estejamos falando de contextos 

                                                 
32

 Manley (2009, 18): "(...) the idea that there is more than one meaning the existential quantifiers might have, 

and that there are possible languages in which the quantifier-like expressions are assigned different meanings - 

existsVANINWAGEN, existsLEWIS, and so on. Call this thesis quantifier-variance" 
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científicos. Em outras situações, onde o conceito de existência interno ao framework e com 

ele, a noção de realidade, não é científica, a situação pode ser outra. 

 

3.3.1 Pressupostos da Dicotomia Interno e Externo 

 

 Explicitada a problemática relação entre o anti-metafisicismo carnapiano e a 

dicotomia i/e, podemos agora discutir melhor se verificabilidade e analiticidade fazem parte 

não só da crítica carnapiana à metafísica, mas também se são pressupostas em ESO. Há duas 

possíveis interpretações concernentes a esse ponto. Na primeira interpretação, muitas vezes 

aceita como a padrão, a dicotomia i/e é encarada como uma ferramenta contra o discurso 

metafísico. Estaríamos, segundo ela, eliminando a concepção de que consequências 

ontológicas são oriundas de certas estruturas linguísticas, tal como é afirmado por Quine. De 

fato, se considerarmos questões ontológicas como pseudo-questões, realmente não faz 

qualquer sentido dizer que elas são relevantes no processo de adoção e formação de sistemas 

linguísticos. 

 Uma segunda interpretação é: A dicotomia i/e não é uma ferramenta anti-metafisicista, 

pois o foco de ESO não é defender que questões ontológicas são pseudo-questões. O que 

Carnap quer mostrar é que o método de construção e adoção de linguagens artificiais 

semânticas, não envolve justificativas ontológicas e tampouco tem consequências do mesmo 

tipo. Por mais que ao longo do texto é dito diversas vezes que as questões ontológicas são 

pseudo-questões, o objetivo do projeto não seria ser uma ferramenta anti-metafísica, mas sim 

propor a separação entre a ontologia da semântica e da ciência. Como dissemos, não há 

necessidade de uma concepção anti-metafisicista ou positivista para concordar com a 
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separação entre semântica e ontologia, ou quantificação e compromisso ontológico em 

contextos científicos. 

 De qualquer maneira, seja qual for, entre as duas, acreditamos que a interpretação 

correta, o importante parece observar se a dicotomia i/e pode ser articulada sem pressupostos 

verificacionistas e sem a aceitação da noção de analiticidade. Começaremos discutindo o 

verificacionismo. 

 

3.3.1.1 Verificacionismo 

 

 É comum associar o anti-metafisicismo do Círculo de Viena com seu critério 

verificacionista de significado.
33

 Grosso modo, segundo esse critério, sentenças que não 

podem ser reduzidas a observações empíricas ou regras lógicas, são pseudo-sentenças 

desprovidas de conteúdo. Por conterem conceitos que não significam absolutamente nada, isto 

é, conceitos que, segundo o critério verificacionista de significado, não passam de ruído, a 

metafísica, e com ela, a ontologia, é uma pseudo-investigação. 

 No entanto, o verificacionismo, como teoria do significado, não se faz mais presente 

na filosofia carnapiana desde a metade da década de trinta, ou seja, quatorze anos antes de 

ESO. Essa mudança com relação ao significado e à referência é apresentada em diversos 

trabalhos, tal como em "Testability and Meaning" (1936). Esse trabalho em questão marca 

uma nova maneira de pensar de Rudolf Carnap. Ela possui tanto aspectos do pragmatismo 

norte-americano, incorporações da posição falsificacionista de Karl Popper e o abandono do 

                                                 
33

 Embora essa seja uma concepção arbitrária e simplificada da crítica dos positivistas com relação à metafísica, 

ela, de certa maneira, está correta: "Metaphysics is not "superstition"; it is possible to believe true and false 

propositions, but not to believe meaningless sequences of words. Metaphysical statements are not even 

acceptable as "working hypotheses"; for an hypothesis must be capable of entering into relations of deducibility 

with (true or false) empirical statements, which is just what pseudo-statements cannot do. (Carnap, "The 

Elimination of Metaphysis Through Logical Analysis of Language", publicado em Ayer, A. J., "Logical 

Positivism", Free Press, 1959, 60-81. 
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método sintático em prol de uma análise semântica. Nesse trabalho, Carnap discute sobre a 

substituição do critério verificacionista de significado por um critério mais flexível de 

confirmabilidade ou testabilidade. Esta iniciativa é defendida com o objetivo de contornar o 

problema dos enunciados que contém universais categóricos, isto é, termos ou expressões que 

apontam para entidades consideradas abstratas. Além disso, Carnap introduz a regra das 

cadeias de redução que dão conta de certos enunciados que descrevem métodos de teste 

dependentes de específicas condições que não podem ser tão facilmente reduzidos a 

enunciados observacionais.  

 Não entraremos aqui nos detalhes sobre essa mudança, tampouco discutiremos 

"Testability and Meaning". Entretanto, a substituição de um critério mais rigoroso por um 

mais fraco aparentemente não parece interferir muito na discussão entre questões internas e 

externas, porque todos eles, seja o de verificabilidade, quanto o de confirmabilidade quanto o 

de testabilidade, delimitam um critério de significatividade, onde para ter sentido as sentenças 

necessitam ser confirmáveis ou testáveis (e não verificáveis, como antes) a partir de 

observação empírica ou regras formais. Embora, tal como Manley, outros comentadores, 

muitas vezes, continuem falando de verificacionismo
34

, julgamos importante se dar conta das 

mudanças do pensamento carnapiano para evitar errôneas críticas ou ainda descartar a 

argumentação de Carnap porque discordamos das teses associadas ao empirismo lógico do 

Círculo de Viena, julgando, talvez erroneamente, que ESO as pressupõe. 

 Todavia, independente do critério adotado por Carnap na época de ESO, 

verificacionismo, testabilismo ou confirmabilismo, vimos que, embora isso não seja a posição 

de Carnap, nada nos impede de defender a separação entre questões de existência internas e 

externas sem qualquer tipo de anti-metafisicismo. Podemos inclusive considerar questões 
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 Soames, S. (2009, 425): (...) both he [Carnap] and Quine were verificationists about such contents - despite 

disagreeing over whether the content of a theory could be parceled out to its individual statements." 
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ontológicas não como pseudo-questões, mas apenas como irrelevantes para o método de 

análise semântica voltado para fins científicos. Por tal razão, defendemos aqui que, embora 

inegavelmente presente, o critério verificacionista de significado formulado pelos positivistas 

lógicos não é uma peça fundamental para a dicotomia i/e.  

 

3.3.1.2 Analiticidade 

 

 Passaremos agora a analisar a questão sobre analiticidade. A razão de Manley 

considerar a questão da analiticidade como crucial para entender a posição anti-metafísica de 

Carnap é resultado da famosa crítica de Quine apresentada principalmente em "Two Dogmas 

of Empiricism" contra a distinção entre analítico e sintético adotada pelos empiristas lógicos. 

Não entraremos em detalhes sobre a crítica de Quine agora porque falaremos dela no capítulo 

seguinte, mas de qualquer forma, aqui mostraremos como a noção de analiticidade aparece 

nos trabalhos de Carnap. 

 A definição do conceito  de analiticidade aparece em diversos projetos de Carnap. Por 

exemplo, em Meaning and Necessity, ele é descrito da seguinte maneira (Carnap, 1947, 7): 

The concept of L-truth is here defined as an explicatum for what philosophers 

call logical or necessary or analytic truth. The definition leads to the result 

that a sentence in a semantical system is L-true if and only if the semantical 

rules of the system suffice for establishing its truth. 

 Uma das investigações filosóficas que Carnap julgava como de extrema importância 

era transformar um vago conceito em um conceito mais preciso, e portanto, tornando-o mais 

útil.
35

 Qualquer mínimo conhecedor de Carnap saberia que ele jamais defenderia uma 

definição verdadeira e final para qualquer noção que seja, mas apenas uma mais exata e 

                                                 
35

 "To pursue philosophy can only be to clarify the concepts and sentences of science by logical analysis." 

(Carnap, "The Old and New Logic", translated by Isaac Levi, publicado em Ayer, A. J., "Logical Positivism", 

Free Press, 1959, 133-46 
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adequada explicação. Portanto, qualquer definição presente nos trabalhos de Carnap, seja em 

relação à definição de analiticidade, ou qualquer outra, deve ser entendida como uma 

definição convencional.
36

  

 Sem dúvida a noção de analiticidade está presente na dicotomia i/e, mais 

precisamente, nas questões de existência internas tomadas como consequência das regras 

semânticas de um framework. Vimos Carnap considerar que consequências existenciais 

internas decorrentes da utilização de certas expressões são consequências analíticas e triviais. 

Por exemplo, se tenho regras e um específico vocabulário para que eu possa expressar "O 

número cinco é um número ímpar", a existência do número cinco é uma consequência 

analítica do meu framework em questão. De certa maneira, a noção de analiticidade aqui 

aparece em contraposição com a noção de existência ontológica, pois, como já sabemos, a 

presença de uma entidade como elemento do framework se conclui através das próprias regras 

do framework. Se realmente a noção de analiticidade é essencial em ESO, seria possível 

sustentá-la depois das diversas objeções quineanas? Veremos essa discussão com maiores 

detalhes no próximo capítulo. 

 Recapitulando, nessa seção, vimos ser possível defender a dicotomia i/e sem 

pressupostos verificacionistas, ou até mesmo anti-metafisicistas. É claro que, para isso, 

precisaríamos considerar questões ontológicas irrelevantes para o processo de adoção de 

sistemas linguísticos e, além disso, defender que a noção de realidade no interior de um 

framework construído para fins pragmáticos, é também científica, e não ontológica. Embora, 

pouco usual, essa abordagem se apresenta uma possibilidade viável.  

 

                                                 
36

 “2.1. Convention. A Sentence is L-true in a semantical system S if and only if [this sentence] is true in S in 

such a way that its truth can be established on the basis of the semantical rules of the system S alone, without any 

reference to (extra-linguistic) facts.” e “(...) the concept of L-truth thus defined is in accord with the convention 

2-1 and hence is an adequate explicatum for logical truth.” (Carnap, 1947, 10,11) 
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CAPÍTULO 4:  O DEBATE ENTRE CARNAP E QUINE 

 

 Nesse nosso quarto capítulo, argumentaremos em favor da tese de que a principal 

distinção entre as concepção carnapiana e quineana com relação ao problema de 

compromissos ontológicos resultantes da adoção de certas formas linguísticas se dá em razão 

da leitura do quantificador lógico existencial que ambos esses filósofos fazem. Vimos que 

Quine acredita que o quantificador existencial captura a noção de existência da ontologia. Por 

outro lado, Carnap acredita que a noção de existência que aparece no interior de uma teoria ou 

linguagem científica não tem qualquer tipo de relação com ontologia. Tomando como base 

essa distinção na interpretação do quantificador existencial, mostraremos as principais 

divergências entre Carnap e Quine com relação a esse tópico, a partir de correções, respostas e 

críticas apresentadas ao longo de suas obras. Essas divergências serão divididas em diversas 

seções, a saber:  

 (a) a questão sobre a suposta carga ontológica das variáveis;  

 (b) a relação entre usuário e linguagem aceita nas primeiras formulações do critério de 

compromisso ontológico e posteriormente rejeitada por Quine;  

 (c) a crítica de Quine em relação às questões internas e externas de ESO juntamente da 

tréplica de Carnap;  

 (d) o debate sobre a questão analiticidade que Quine afirma ser essencial para a 

dicotomia i/e carnapiana; 

 e por fim, (e) a concepção ontológica quineana contraposta ao princípio da tolerância 

carnapiano.   
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4.1 A Questão das Variáveis Ligadas 

 

 Nas primeiras linhas de ESO, Carnap afirma que o objetivo do seu projeto é mostrar 

que a adoção e formulação de sistemas linguísticos não envolve questões ontológicas. No 

entanto, embora não seja dito de maneira explícita, acreditamos que a concepção formulada 

em ESO é uma crítica direcionada principalmente ao popular critério quineano de 

compromisso ontológico. Existem diversas razões para nossa interpretação.
37

  

 Em primeiro lugar, em ESO, Carnap parece considerar, de maneira semelhante a 

Quine, que compromisso com certas entidades em razão do valor de verdade de certas 

sentenças ocorre não com os nomes ou termos gerais, mas apenas com as variáveis ligadas: 

First, the introduction of a general term, a predicate of higher level, for the 

new kind of entities, permitting us to say for any particular entity that it 

belongs to this kind (e.g., "Red is a property," "Five is a number"). Second, 

the introduction of variables of the new type. The new entities are values of 

these variables; the constants (and the closed compound expressions, if any) 

are substitutable for the variables. With the help of the variables, general 

sentences concerning the new entities can be formulated. (Carnap, 1950, 27) 

 É claro que na concepção carnapiana, como vimos na seção anterior, por mais que 

ocorra a necessidade de entidades denotadas pelas variáveis ligadas, isso não significa que há 

qualquer tipo de obrigação de cunho ontológica com elas, tal como vimos ser proposto por 

Quine através do seu critério de compromissos ontológico. Sabemos que o conceito de 

existência de um framework linguístico não é um conceito de cunho metafísico ou ontológico, 

mas sim científico, relativo, e interno a um sistema linguístico.  No entanto, o que realmente 

significa dizer que a noção de existência interna, oriunda da relação entre quantificadores e 

                                                 
37

 Carnap, em exatamente duas notas de rodapé presentes em ESO, comenta sobre a posição de Quine. 

Precisamente, nas notas de número três (1950, 27) e cinco (1950, 28), Mas em nenhuma delas ele diz de maneira 

explícita que seu projeto em ESO é uma reposta para o critério de compromisso ontológico tal como formulado 

por Quine. 
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variáveis, não é ontológica? Significa dizer que o quantificador lógico existencial não captura 

a noção de existência ontológica, tal como defendido por Quine. Essa é, como veremos, a 

fundamental distinção entre as concepções de Carnap e Quine no que concerne à relação entre 

quantificação e compromisso ontológico.  

 Em ESO, Carnap não é explícito com relação ao papel das variáveis ligadas. 

Entretanto,  em Meaning and Necesssity ao debater a relação entre semântica e ontologia, ele 

explicitamente afirma concordar com o critério quineano de compromisso ontológico, porém 

com certa ressalva. Em suas palavras:  

Quine has repeatedly point out the important fact that, if we wish to find out 

what kind of entities somebody recognizes, we have to look more at the 

variables he uses than at the constant and closed expressions. (...) I am 

essentially in agreement with this view (...) I am not quite clear whether the 

point raised is not perhaps of a merely terminological nature. I should prefer 

not to use the word 'ontology' for the recognition of entities by the admission 

of variables. (Carnap, 1947, 42-43) 

 Se Carnap realmente concorda que são as variáveis das nossas teorias que denunciam 

quais entidades reconhecemos como existentes, talvez ele também concorde que nomes 

podem ser eliminados em favor de descrições definidas, ou pelo menos que podemos 

considerar alguns deles como sincategoremáticos. De fato, em ESO, Carnap (1950, 7) afirma 

que "as novas entidades são valores dessas variáveis", dando a ideia de que a necessidade da 

referência surge apenas em contextos quantificacionais. Infelizmente ele não dá  maiores 

detalhes sobre esses pormenores. Seja qual for sua posição sobre isso, o importante a ser 

destacado é que para Carnap, esse tipo de obrigação, como vimos diversas vezes, não é uma 

obrigação ontológica. 

 No capítulo anterior discutimos sobre esse tipo de reconhecimento proposto por 

Carnap. Como vimos na última citação, embora nem mesmo ele saiba explicitar bem se sua 
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posição com relação a de Quine seja uma questão puramente terminológica, em ESO, a 

situação parece ser outra. Quando Carnap afirma ser um engano acreditar que a utilização de 

certas expressões linguísticas tenha consequências ontológicas, certamente não parece mais 

que a discordância com Quine seja uma discordância meramente terminológica, dado 

questões existenciais serem, para Carnap, questões internas, ou, claro, práticas. Portanto, é 

correto afirmar que há uma diferença clara e significativa entre Carnap e Quine com relação a 

questão de compromissos ontológicos oriundos da utilização de certas expressões.  

 Porém, dizer que consequências ontológicas não são oriundas da utilização de certas 

expressões linguísticas, é, além de muitas outras coisas que já falamos, rejeitar que o 

quantificador existencial seja capaz de capturar a noção de existência ontológica. Certamente, 

Carnap jamais concordaria que um constructo lógico, tal como o quantificador existencial, 

tenha uma única e verdadeira interpretação, ainda mais representar a noção de existência 

presente no pseudo-discurso ontológico. Não significa, entretanto, que em decorrência dessa 

rejeição, Carnap vá propor uma leitura alternativa aos quantificadores lógicos, tal como vimos 

ser proposto por Marcus com sua leitura substitucional dos quantificadores. Na verdade, 

Carnap utiliza a tradicional leitura dos quantificadores, a interpretação objetual, assumindo 

que objetos são valores de variáveis.
38

 Portanto, a adoção de um estilo de variáveis e com ele 

um específico domínio de quantificação, seja ou não restrito, não implica qualquer concepção 

ontológica.  

 

 

                                                 
38

 (Carnap, 1947, 42): "Finally, the value extensions of an individual variable (e.g., 'x') are individuals, and its 

value intensions are individual concepts." e na página seguinte: "He will, for example, make statements like: 'for 

every-m and n, m + n = n + m' and 'there is an m between 7 and 13 which is prime'. The latter sentence speaks of 

the existence of a prime number. However, the concept of existence here has nothing to do with the ontological 

concept of existence or reality. The sentence mentioned means just the same as 'it is not the case that for every m 

between 7 and 13, m is not prime'. By the same token, we see, furthermore, that the user of the language is 

willing to recognize the concept Number."  
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4.2 A Relação entre Usuário e Linguagem 

 

 Até agora, nossa discussão entre ontologia e semântica, e principalmente, 

quantificação e compromisso ontológico, adota como pressuposto a relação entre usuário e 

linguagem. Segundo diversas formulações do critério quineano de compromisso ontológico, 

somos obrigados a admitir ontologicamente a existência das entidades que têm de estar entre 

os valores das variáveis ligadas para que certas sentenças de nossas teorias sejam 

verdadeiras.
39

  

  Porém, na década de cinquenta, mais especificamente em "Logic and the Reification 

of Universals" (1953b), aparecem revisões do critério de compromisso ontológico. Quine 

elimina de sua formulação a alegação de que as obrigações ontológicas se estendem ao 

usuário, passando a defender que as obrigações se restringem apenas à teoria: 

The above criterion of ontological commitment applies in the first instance to 

discourses and not to men. One way in which a man may fail to share the 

ontological commitments of his discourse is, obviously, by taking an attitude 

of frivolity. The parent who tells the Cinderella story is no more committed to 

admitting a fairy godmother and a pumpkin coach into his own ontology than 

to admitting the story as true. (Quine, 1953, 103) 

 Primeiro, vamos comentar sobre o problemático exemplo dado por Quine onde os pais 

contam a história da Cinderela. A não ser que a família do exemplo de Quine sejam formada 

por seres super dotados, podemos concluir que o discurso está sendo feito a partir da 

linguagem natural. Portanto, surge aqui um problema, uma vez que, em outros textos, é dito 

que o critério de comprometimento ontológico é adaptado apenas a certas forma linguísticas 

                                                 
39

 Por exemplo em "A Logistical Approach" (1939a, 66), Quine afirma que: "We may be said to countenance 

such and such an entity if and only of we regard the range of our variables as including such an entity." Um 

outro exemplo seria "On What There Is" (1948, 13) onde ele afirma que "We are convicted of a particular 

ontological presupposition if, and only if, the alleged presuppositum has to be reckoned among the entities over 

which our variables range in order to render one of our affirmations true". 
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onde quantificadores e variáveis ligadas são tomados como primitivos.
40

 Seria então essa 

citação acima apenas um mal exemplo dado por Quine para explicar que podemos ter uma 

atitude de frivolidade com relação às obrigações ontológicas do nosso próprio discurso? 

Parece ser esse o caso. 

 Embora problemática, o que essa última citação mostra é que Quine reconhece a 

separação entre as obrigações do usuário de uma linguagem e as obrigações imputadas pela 

própria linguagem. Esse reconhecimento é relativamente próximo do que defende Carnap 

quando diz, de outra maneira, que as crenças filosóficas pessoais não têm qualquer relação 

com o que está sendo assumido por uma linguagem ou teoria. E seja por coincidência ou não, 

todas formulações onde não há menção ao usuário de tal linguagem, ou falante de tal discurso, 

são posteriores à publicação de ESO. Se Quine tornou sua teoria mais flexível em decorrência 

das críticas de Carnap, ou se essa separação entre usuário e linguagem seria uma resposta às 

críticas apresentadas em ESO, infelizmente não temos como descobrir.  

 

4.3 Questões Categorias e Questões de Subclasse 

 

Dois anos depois de ESO, Quine publica "On Carnap's Views on Ontology" (1952). O 

objetivo desse importante artigo para nossa discussão é mostrar que o desacordo com Carnap 

é mais do que uma questão terminológica, pois Quine considera a dicotomia carnapiana entre 

interno/externo uma falsa dicotomia. 

The question of the ontological commitments of a theory, then, is the question 

what, according to that theory, there is. Carnap thinks – and here is a more 

than terminological issue – that the question what a theory presupposes that 

there is should be divided into two questions in a certain way; and I disagree. 

(Quine, 1951, 66) 
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 Quine (1939a, 66-67): "The formulation at which we have arrived is adapted only to those familiar forms of 

lanugage in which quantification figures as primitive and variables figure solely as adjuncts to quantification." 
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 De certa maneira, a leitura de Quine está de acordo com nossa interpretação. Quando 

Carnap em ESO diz que a questão sobre os pressupostos de uma teoria podem ser divididos 

em dois tipos de questões de existência, as internas e as externas, o problema não parece ser 

meramente terminológico. Mas já falamos que nem mesmo Carnap, depois de ESO, 

concordaria que a diferença é realmente apenas terminológica. 

Segundo Quine (1951), a dicotomia i/e presente em ESO pode ser explicada com base 

na distinção entre dois outros tipos de questões. Primeiro, aquelas que esgotam o domínio de 

um particular estilo de variáveis. Esgotar o domínio de um particular estilo de variáveis 

significa que temos um estilo de variáveis com o propósito exclusivo de referir-se a um tipo 

de entidades, por exemplo, apenas números ou apenas objetos físicos. Essa é uma questão 

considerada por Quine (1951, 130) como uma questão categorial. Por outro lado, as questão 

de subclasse ocorrem em uma linguagem quando não há um específico estilo de variáveis 

para referir-se exclusivamente a um tipo de entidades, de forma que o  único estilo de 

variáveis presente pode referir-se a diversos tipos distintos, tal como objetos físicos ou 

números, simultaneamente. Nesse caso, dizemos que temos duas ou mais classes para o 

mesmo estilo de variáveis.  

Para Quine, as chamadas questões categoriais são exatamente as questões externas na 

terminologia carnapiana. Ele afirma que essas questões externas de existência são também 

questões mais gerais centradas na utilidade e necessidade de uma linguagem. Além disso, elas 

são formuladas antes da adoção de uma dada linguagem, enquanto as internas, ou como diz 

Quine, as questões de subclasse, são posteriores à adoção de uma dada linguagem. Porém, por 

mais que a análise quineana esteja de acordo com a carnapiana nesses dois últimos pontos, a 

interpretação de Quine sobre ESO é problemática, pois como veremos, a distinção i/e não tem 

qualquer relação com o fato da linguagem conter um ou mais estilos de variáveis.  
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Na concepção de Bird(1995), o principal erro de Quine foi considerar a distinção i/e 

apenas como uma distinção entre uma questão anterior e outra posterior à construção do 

framework. Em última análise, a dicotomia carnapiana possui diversas outras características 

desconsideradas por Quine. Por exemplo, Bird (1995, 42) defende que no fundo, a dicotomia 

i/e é em uma quádrupla distinção. Em relação às questões internas, podemos distinguir 

questões internas particulares e internas gerais. As primeiras seriam, por exemplo: “Há uma 

mesa na sala de jantar?” ou “Há algum número par primo?”. Já as segundas, as questões 

gerais internas, seriam aquelas cujas respostas são consequências analíticas das internas 

particulares e das regras inseridas a partir do framework adotado, por exemplo, dos casos 

citados acima, podemos analiticamente concluir que “existem números ” e que “existem 

objetos físicos”. Tal concepção é próxima do que falamos em nossa apresentação quando 

afirmarmos que existem questões não existenciais internas. 

 Diferente das internas, Bird (1995, 43) alega que as questões externas são divididas 

entre questões externas práticas e externas teóricas. As primeiras são analisadas e respondidas 

de maneira pragmática, por exemplo, “devemos adotar o framework dos números irracionais 

na nossa linguagem proposta para o campo da física?" ou "É relevante ou necessário 

incorporar em nossa linguagem voltada para a biologia o framework das propriedades?”. Já as 

questões externas teóricas são aquelas consideradas como pseudo-questões por Carnap, as 

ditas metafísicas ou ontológicas.
41

 

 Além de Bird, Waller (1978) também considera a interpretação quineana de ESO 

como inapropriada. Para ele, nem toda questão de subclasse é necessariamente interna. 

Imaginemos uma dada linguagem que contém o termo geral “propriedade” e um único estilo 

                                                 
41

 Embora a quádrupla distinção de Bird com relação a questões internas e externas não esteja errada. Preferimos 

nos limitar a defender o que foi apresentado na seção 3.2 da nossa dissertação, isto é, que existem questões 

internas existenciais, que são necessariamente analíticas, e as internas não existenciais, que podem ser analíticas 

ou empíricas.  



86 

 

 

de variáveis que tenha apenas propriedade como valores. Imaginemos, além disso, que essas 

variáveis incluam apenas qualidades primárias como valores, e não secundárias, de forma que 

não poderíamos falar sobre as cores dos objetos, por se tratarem de qualidades secundárias. 

Quais são os possíveis procedimentos para contornar esse problema? Poderíamos, segundo 

Waller, introduzir um novo framework que contenha o termo geral “cor”, e com ele um novo 

tipo de variáveis cujos valores sejam cores. Também, poderíamos introduzir o termo geral 

“qualidade” admitindo qualidades secundárias como valores das variáveis. Além desses 

procedimentos, ainda é possível admitir cores como valores das variáveis introduzidas junto 

com o termo “propriedade”, tomando-as arbitrariamente como propriedades primárias, ou 

ainda ignorando essa clássica distinção. Seja qual for o método escolhido, argumenta Waller, 

a decisão de inserir um framework que contenha cores como valores de variáveis é uma 

decisão prática, consequentemente externa, e pode se mostrar tanto categorial, no caso da 

introdução de um novo estilo de variáveis, quanto de subclasse, como nos outros casos. Por 

isso, não faz sentido relacionar questões internas com questões de subclasse e nem tampouco 

externas com categoriais, tal como propôs Quine. 

The crucial point – which makes this a counter-example to Quine’s account of 

how the c/s and e/i distinctions are related – is that clearly in the last two 

methods of introducing colors into the language, color constants do not 

“exhaust the range of a particular style of bound variables”; but the questions 

are nonetheless practical, non-internal questions in both cases. They are 

subclass, but not internal, questions. (Waller, 1978, 304) 

 Os argumentos de Bird (1995) e Waller (1978) parecem suficientes para mostrar que a 

dicotomia i/e não pode ser explicada apenas com base na distinção entre questões categoriais 

e de subclasse, sendo, portanto, uma caracterização inapropriada. Vimos que, além dessa 

dicotomia possuir muitas outras características ignoradas por Quine em sua crítica, embora 

possamos identificar questões internais gerais como categoriais, definir uma questão 
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categorial simplesmente como externa e uma questão de subclasse como interna de modo 

algum parece correto. 

 

4.4 Analiticidade e Questões Internas  

 

 A crítica feita em Quine (1951) não se restringe a reduzir questões internas e externas 

a questões categoriais e de subclasse. O ponto mais importante da crítica de Quine em relação 

a ESO é a alegação de que, a valer, não precisamos mais do que a distinção entre analítico e 

sintético para explicar a dicotomia entre interno e externo. 

No more than the distinction between analytic and synthetic is needed in 

support of Carnap’s doctrine that the statements commonly thought of as 

ontological, viz. statements such as 'There are physical objects', 'There are 

classes,' 'There are numbers', are analytic or contradictory given the language. 

No more than the distinction between analytic and synthetic is needed in 

support of his doctrine that the statements commonly thought of as ontological 

are proper matters of convention only in the form of linguistic proposals. The 

contrast which he wants between those ontological statements and empirical 

existence statements such as 'There are black swans' is clinched by the 

distinction of analytic and synthetic. True, there is in these terms no contrast 

between analytic statements of an ontological kind and other analytic 

statements of existence such as 'There are prime numbers above a hundred'; 

but I don't see why he should care about this.' (Quine, 1951, 31) 

 O real objetivo de Quine ao reduzir a dicotomia i/e à distinção entre analítico e 

sintético, é considerá-la como uma falsa dicotomia. A noção de analiticidade pertence ao que 

ele chama de teoria do significado que possui obscuros e problemáticos conceitos, como o de 

sinonímia, significância, e analiticidade. Por tal razão, para Quine (1953c, 130), a teoria do 

significado precisa ser abandonada e radicalmente separada da teoria da referência, cujos 

conceitos, tais como o de nomear [naming], de verdade, de denotação e o de extensão, são 

claros e precisos. Certamente, vimos a presença dos conceitos da teoria da referência na 
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apresentação do seu critério de compromisso ontológico, e como alega Quine, o critério de 

compromisso ontológico, de fato, pertence à teoria da referência
42

: 

As applied to discourse in an explicitly quantificational form of language, the 

notion of ontological commitment belongs to the theory of reference. For to 

say that a given existential quantification presupposes objects of a given kind 

is to say simply that the open sentence which follows the quantifier is true of 

some objects of that kind and none not of that kind. (Quine, 1953c, 130-31)  

 Em "Two Dogmas of Empiricism" (1950), Quine mostra a impossibilidade de definir 

o conceito de analiticidade a partir das noções de sinonímia, sentido, entre outras. Não 

entraremos aqui nos pormenores da apresentação de sua crítica, entretanto, se sua posição está 

correta, cai por terra também a distinção entre analítico e sintético tal como usada por Carnap, 

e com ela a dicotomia i/e.
43

 Em "On Carnap's View on Ontology" (1951), é dito que o 

conceito de analiticidade, tal como presente em diversas obras dos empiristas lógicos, aparece 

definido de duas distintas maneiras. Ou elas informam quanto tais e tais sentenças são 

analíticas:  

The rules tell us that such and such statements, and only those, are the analytic 

statements of L0. Now here the difficulty is simply that the rules contain the 

word 'analytic', which we do not understand! We understand what expressions 

the rules attribute analyticity to, but we do not understand what the rules 

attribute to those expressions. (Quine, 1951, 33) 

 

 

                                                 
42

 Embora Quine afirme que seu critério pertence à teoria da referência, a partir da análise de certas formulações 

do seu critério, é possível notar termos associados à teoria do significado. Para maiores detalhes, Cartwright 

(1954), "Ontology and The Theory of Meaning", Philosophy of Science 21(4), 316-325. 
43

 Segundo Hylton (2007, 8): "Quine's denial of a distinction between the a priori and the a posteriori is closely 

connect with his attitude towards the analytic-synthetic distinction. It is still widely held that he denies any such 

distinction. This is incorrect; he accepts a version of the distinction, but not a version which will do serious 

philosophical work." De fato, Quine em "Two Dogmas" aceita a noção de analiticidade de sentenças tais como 

de "Nenhum homem não-casado é casado", cuja verdade se estabelece a partir das partículas lógicas das 

sentenças. 
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Ou através de uma definição convencional: 

Alternatively we may, indeed, view the so-called rule as a conventional 

definition of a new simple symbol 'analytic-for-L0', which might better be 

written unintendiously as 'K' as not to seem to throw light on the interesting 

word 'analytic'. (...) By saying what statements are analytic for L0 we explain 

'analytic-for-L0' but not 'analytic', not 'analytic for'. (Quine, 1951, 33) 

 Em ambos os casos, diz Quine, a definição de analiticidade deixa a desejar. No 

primeiro caso, estamos apenas afirmando como uma sentença é analítica, e utilizando-o sem 

propriamente definir o conceito de analiticidade. No segundo, acontece o mesmo, porém aqui 

dizemos que se trata de uma definição convencional.  

 Carnap, entretanto, não compartilha essa posição. Para ele, a sua noção de 

analiticidade não é em nenhum desses casos apresentados por Quine. Em suas palavras: 

Our rules are meant neither in the first nor in the second sense, neither as an 

assertion nor as a mere nominal definition, which serves as an abbreviation. 

Their purpose is, rather, the explication of an inexact concept already in 

current use. The rules denote a certain class (or, as I would prefer to say, a 

property) of sentences in L0. This definition, however, is not arbitrary; we 

advance the claim that the defined concept embraces what philosophers have 

meant, intuitively but not exactly, when they speak of "analytic sentences" or, 

more specifically, of "sentences whose truth depends on their meanings alone 

and is thus independent of the contingency of facts". (Carnap, 1952b, 43) 

Vimos que a definição de analiticidade presente em Meaning and Necessity pode ser 

considerada como sinônimo de L-verdade, proposta de maneira convencional, cujo papel, 

como falamos, é esclarecer um conceito vago, transformando-o em um conceito mais exato e 

próximo com o que normalmente é utilizado, jamais uma definição final e verdadeira. Isso 

não significa, entretanto, que devemos abandonar qualquer tentativa de explicitá-la ou utilizá-

la, como defende Quine. Ela pode se mostrar útil e é indubitavelmente muito utilizada por 

lógicos e semanticistas. Ainda que concordássemos com Quine, julgando a noção de 
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analiticidade como problemática ou indefinível, não precisamos compartilhar o seu ceticismo 

e por tal razão abandona-la. 

 A discussão sobre o problema da analiticidade, visto como consequência de regras 

semânticas, aparece também em "Meaning Postulates" (1952a), onde Carnap faz uma análise 

ainda mais profunda do problema da verdade em contextos semânticos. Observe os dois 

exemplos abaixo dados por Carnap: 

 (1) ‘Fido is black or Fido is not black’ 

 (2) ‘If Jack is a bachelor, then he is not married’ 

 Na concepção de Carnap, para reconhecer o valor de verdade das sentenças acima, não 

precisamos necessariamente de conhecimento extralinguístico. No primeiro exemplo, o 

significado semântico das palavras "Fido" e "black" seria irrelevante – já que apenas 

analisando suas partículas lógicas, podemos definir o valor de verdade das sentenças – porém, 

no segundo caso, a situação é diferente. Se para Quine, nesse segundo exemplo temos aquele 

caso em que a verdade da sentença depende da problemática noção de sinonímia, Carnap não 

compartilha essa posição. Ele defende que especificamente no caso de linguagens artificiais, 

não há necessidade de levar em conta conhecimentos extralinguísticos, pois somos livres para 

definir certas coisas na linguagem puramente a partir de postulados semânticos, mais 

precisamente, postulados de significado [meaning postulates]. 

But I do not share Quine’s skepticism; he is doubtful whether an explication 

of analyticity, especially one in semantics, is possible, and even whether there 

is a sufficiently clear explicandum, especially with respect to natural 

languages. (Carnap, 1952a, 66) 

 Por exemplo, para a sentença (2) ‘Bb →¬Mb’, podemos estipular o seguinte postulado 

P1: ‘(x) (Bx  → ¬Mx)’, estabelecendo assim uma relação de necessidade entre bachelor e 
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married, no caso, “para todo x, se x for bachelor, implica que é falso que x é married”. A tese 

de Carnap é que temos uma liberdade tão grande na construção de postulados, que se o autor 

de um sistema linguístico deseja criar uma relação de necessidade entre " not bachelor" e 

"married", não é decisivo saber se tais propriedades são compatíveis, incompatíveis, ou se o 

significado dos termos pode sofrer futuras alterações, caso os usuários do idioma deem outra 

significação para elas. Não há razões para que o lógico responsável pela criação do sistema 

semântico precise de um trabalho de campo experimental ou até de introspecção para 

formular certos postulados em sua linguagem. 

Thus we see that it cannot be the task of the logician to prescribe to those who 

construct systems what postulates they ought to take. They are free to choose 

their postulates, guided not by their beliefs concerning facts of the world but 

by their intentions with respect to the meanings, i.e., the ways of use of the 

descriptive constants. (Carnap, 1952a, 68) 

 Apesar de parecer uma posição radical, o que realmente Carnap quer mostrar em 

"Meaning Postulates" é o que, de certa maneira, já foi apresentado em ESO. Como diz Carnap 

(1952a, 68), sistemas semânticos não podem ser construídos ou adotados por razões teóricas. 

É claro, isso não significa,  que o lógico ou semanticista responsável por sua criação vá inserir 

inúmeros e absurdos meaning postulates na sua linguagem, pois se o fizer, estaria ele indo 

contra o seu papel pragmático. Podemos, claramente, consultar nossas crenças sobre a 

realidade na formulação de postulados, porém, não é vantajoso tomar apenas isso como nosso 

critério na hora de construir ou adotar certas formas linguísticas. Definições, postulados, e até 

mesmo certas regras lógicas presentes em determinado framework , estão sempre sujeito à 

revisões. 

In logic, there are no morals. Everyone is at liberty to build his own logic, i.e. 

his own form of language, as he wishes. all that is required of him is that, if he 

wishes to discuss it, he must state his methods clearly, and give syntactical 

rules instead of philosophical arguments. (Carnap, 1934, 52) 
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 Como foi observado na seção 3.2, a noção de analiticidade aparece nas questões de 

existência internas ao framework, mais especificamente, como consequências de regras 

semânticas adotadas por nós. Para Carnap, as únicas questões de existência significativas são 

essas questões internas. Já as questões de existência externas teóricas, as ditas questões 

ontológicas, são pseudo-questões sem valor cognitivo. Quine, como vimos, considera as 

primeiras como analíticas, e as segundas como sintéticas. Por mais que questões internas de 

existência sejam realmente analíticas, por serem consequências das regras semânticas, 

explicar questões externas a partir da noção de sinteticidade, parece uma explicação bastante 

arbitrária e simplificada. Vimos não só que existem questões externas práticas, e questões 

pragmáticas de decisão sobre formas linguísticas não podem ser sintéticas, mas também que 

existem questões empíricas internas.  

 Entretanto, afirmar que questões de existência são analíticas, como vimos ser feito em 

ESO, é para muitos problemático. Por exemplo, van Inwagen (2016, 6) questiona como um 

enunciado de existência pode ser analítico e verdadeiro por definição:  

Can we say that within some linguistic framework the statements 'Number 

exist' or 'The number 9 exists' and 'The ratio of π to 510.116 exists' are 

analytic statements within that framework? I have to ask: What do any of 

those statements even mean? How can an existential statement be analytic? 

How can an existential statement be true by definition? 

 Peter van Inwagen tem razão quando critica essa concepção carnapiana. De fato, 

podemos imaginar enunciados existenciais que são necessariamente verdadeiros, por 

exemplo, "Se a neve é branca, então, a proposição que a neve é branca é verdadeira." Porém, 

não é esse o tipo de enunciado que Carnap tem em mente quando defende que enunciados 

existenciais são analíticos. Embora confusa, o que podemos aqui entender da afirmação de 

Carnap com relação a enunciados de existência resultado de regras semânticas de um 

framework é que nós estamos adotando um dado framework da mesma forma que um cientista 
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estivesse adotando um modelo de mundo para propósitos experimentais, isto é, para testar o 

quão aquele modelo ou teoria serve como uma melhor interpretação do mundo. E tal como 

uma teoria ou um modelo científico, devemos aceitar também as entidades que tais modelos 

ou teorias dizem existir.  Entretanto, disso não se segue que essas entidades sejam reais ou 

estejam de acordo com nossas crenças ontológicas ou ainda que sejam verdades sobre a 

realidade. Como, de certa maneira alega Jonathan R. Curtis (2015)
44

, no lugar de afirmar que 

questões de existência são analíticas e resultantes das regras de um framework, tal como faz 

Carnap, seria mais correto afirmar que estamos aceitando junto do  framework linguístico, um 

modelo, isto é, uma interpretação do mundo, para fins puramente pragmáticos, isto é, como 

um mero instrumento para auxiliar a pesquisa científica.
45

 

 

4.5 A Posição Ontológica de Quine e o Pluralismo Linguístico de Carnap 

 

Parece-nos nítida a preocupação de Carnap com relação à falta de liberdade na adoção 

de formas linguísticas por motivações ditas ontológicas. Vimos em ESO, a custosa tentativa 

em separar adoção ou criação de linguagens de questões ditas ontológicas. A escolha sobre 

quais formas linguísticas deve-se adotar é pautada por questões práticas que podem variar de 

contexto pra contexto. Essa visão de Carnap pode ser dita decorrente do seu chamado 

princípio de tolerância, que pode ser explicitado da seguinte maneira:  

 

                                                 
44

 (Curtis 2015, 4-5): "Carnap's position is initially confusing here. What he perhaps should have said is that the 

acceptance of a framework only entails an internal commitment to the entities therein. When a framework is 

accepted, we accept the entities contained within it. However, there is no external or objective acceptance of the 

entities. This gives rise to a certain relativism; existence may be entirely different depending on the speaker and 

the set of languages they have adopted." 
45

 Se estamos, a partir de um framework, adotando não apenas um sistema de regras linguísticas para fins 

pragmáticos, mas também a aceitação pragmática (não-ontológica) de certas entidades, e com isso, um modelo, 

ou pelo menos, um instrumento com propósitos científicos, talvez não possamos mais afirmar que um framework 

é apenas um sistema de regras semânticos. De fato, Eklund (2009, 132-133) trata desse tópico, mas não 

entraremos em maiores detalhes sobre isso aqui. 
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This neutral attitude toward the various philosophical forms of language based 

on the principle that everyone is free to use the language most suited to his 

purpose, has remained the same throughout my life. It was formulated as the 

"principle of tolerance" in Logical Syntax and I still hold it today, e.g., with 

respect to the contemporary controversy about a nominalist or Platonic 

language, (Carnap, 1963, 17)  

 Apesar do "princípio da tolerância" aparecer formulado pela primeira vez em Logical 

Syntax of Language (1938), já podemos ver a preocupação carnapiana com a liberdade na 

adoção de linguagens e lógicas presente entre suas primeiras publicações, tal como no famoso 

Der Logische Aufbau der Welt (1928). Nesse trabalho, Carnap opta por uma base 

fenomenológica para seu sistema, embora diga que, no lugar dela, poderia também escolher a 

fisicalista. Sua decisão de optar por uma perspectiva fenomenalista para propor uma 

reconstrução racional do nosso saber é puramente pragmática. 

"(...) there seem to be two possibilities for the over-all form of the 

constructional system, namely, a system form with a physical basis or one 

with a psychological basis (a system form with a cultural basis appeared 

unworkable)" (Carnap, 1928, 100-02) 

 Em ESO, a tão mencionada dicotomia entre questões internas e externas pode ser vista 

relacionada com o princípio de tolerância carnapiano. Embora Carnap certamente rejeitaria, é 

conciliável que alguém defenda o princípio da tolerância - isto é, seja contra uma postura de 

proibições na formulação de linguagens semânticas - mas considere questões teóricas 

(ontológicas) como relevantes, embora não determinantes, para a formulação e adoção de 

sistemas linguísticos.  Nesse caso, seria mais correto considerar essa pessoa não como um 

pluralista linguístico, mas sim um pluralista ontológico. Embora um fisicalista robusto, Quine 

(1948,16-7) apresenta uma postura, de certa maneira, próxima ao que estamos falando. Ele 

alega que podemos optar por diferentes ontologias para nossas teorias, dependendo do nosso 

objetivo em questão.  



95 

 

 

 Certamente, não podemos atribuir a mesma característica a Carnap. Ele 

definitivamente não era um pluralista ontológico, pois sempre defendeu que questões 

ontológicas são pseudo-questões. Portanto, seria errôneo caracterizar seu pluralismo 

linguístico dessa maneira. Se há alguma caracterização mais precisa para determinar sua 

postura, seria chamá-lo não só de um pluralista linguístico, mas também de um deflacionista 

ontológico.
46

  

 Se Carnap é a favor do pluralismo linguístico e consequentemente defensor da total 

liberdade na criação de linguagens, ainda que isso possa significar a formulação de postulados 

contrários ao que consideramos como os fatos do mundo, Quine, em boa parte de sua vida, 

defendia que o trabalho do semanticista deveria ser pautado pela ontologia científica.
47

 O 

semanticista, para Quine, deveria tentar buscar a formulação de uma linguagem ideal guiada 

pelo que nossas melhores teorias científicas dizem que existe, ou pelo menos, as entidades 

que as teorias científicas são obrigadas a assumir como existentes.  

 No entanto, vimos através dos trabalhos de Carnap, que se o conceito de existência (ou 

realidade) presente nas teorias científicas for realmente um conceito relativo e interno, e uma 

teoria científica trata apenas de um modelo da realidade, e portanto, não fala nem a favor do 

realista nem do anti-realista, não podemos de forma alguma dizer que existe uma ontologia 

científica. Diante da inexistência de uma ontologia científica, não só o projeto de reabilitação 

da ontologia de Quine, mas boa parte de sua concepção ontológica tal como apresentada nas 

                                                 
46

 Entretanto, há quem considere Carnap como um pluralista ontológico. Eklund (2007, 12) alega que "We can 

either conclude that we should think of Carnap as an ontological pluralist guilty of a blunder, or that Carnap 

probably was not an ontological pluralist after all. I am inclined to embrace the former alternative." Acreditamos 

que sua leitura o leva a cometer vários erros de interpretação com relação ao que significa aceitar formas 

linguísticas por motivos de utilidade, mas não entraremos aqui nessa discussão. O que nos interessa é que Carnap 

acredita que possamos ter diversas linguagens satisfatórias e úteis para diferentes propósitos, mas elas não 

precisam de justificativas teóricas e nem tampouco tem consequências ontológicas. Considerar Carnap como um 

pluralista ontológico e não como um pluralista linguístico está portanto errado. 
47

 (Quine, 1975, 327) "To call a sentence true is  just to include it in our own theory of the world (...) there is no 

higher tribunal than our best scientific theory of the time". ou, como já citado na nota de número 6: "(...) it is 

within science itself, and not in some prior philosophy, that reality is to be identified and described. (Quine, 

1981, 21). 
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décadas de trinta, quarenta e cinquenta, estariam inviabilizados. Nessa visão, ciência não tem 

qualquer relação com ontologia, e portanto, afirmar que compromissos ontológicos seriam 

consequência de sua estrutura estaria errado. 

Certamente, tanto Carnap quanto Quine mostram grande respeito pelo 

empreendimento científico. Entretanto, se por um lado Quine, pelo menos em boa parte do 

seu pensamento filosófico, considerava que é através da ciência que somos capazes de 

descobrir a realidade e por isso devemos observar suas pressuposições ontológicas e até 

mesmo epistemológicas quando trabalhamos semântica
48

, Carnap defendia que a pergunta do 

cientista sobre a realidade é muito diferente da mesma pergunta quando feita pelo metafísico. 

No geral, para Quine, as razões principais na formulação de linguagens não são aquelas 

práticas que priorizam coisas tais como maior poder expressivo ou ainda facilidade na 

comunicação, mas sim motivações ontológicas. Vimos que é exatamente isso que é rejeitado 

pelo princípio de tolerância carnapiano. De fato, a recusa de Carnap em compactuar com essa 

visão ontológica de Quine foi uma das principais razões para o surgimento de ESO. Para ele, 

considerar motivações ontológicas como essenciais na construção de sistemas linguísticos 

acarretaria em perda de poder expressivo oriundo de complicadas regras de tradução, 

paráfrases, definições conceituais e, com isso, acabaríamos com uma linguagem irrelevante 

para propósitos práticos, sejam eles quais forem. 

 

 

 

 

                                                 
48

 Olhar novamente a nota de número 10. 
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CONCLUSÃO: O QUE NOS RESTA DO DEBATE 

 

Com tudo que apresentamos, certamente se torna claro que a distinção entre Quine e 

Carnap não é uma questão puramente terminológica. Para nós, o principal desacordo entre 

eles se dá em razão da interpretação que esses filósofos fazem dos quantificadores lógicos, e 

especialmente do quantificador existencial. Ambos certamente adotam a interpretação 

objetual dos quantificadores, mas para Carnap, ou pelo menos o que se conclui da sua 

posição, os quantificadores lógicos não capturam qualquer noção de existência ontológica, tal 

como defende Quine.  

Na nossa opinião, existem diversas fraquezas na argumentação de Carnap. Além dela 

ser obscura com relação à noção de framework, vimos que ele recorre à noção de realidade ou 

existência interna ao framework cuja característica principal é ser científica. É claro que, 

como já falamos, a análise carnapiana, está restrita à utilização de sistemas linguísticos em 

contextos científicos. Sua crítica, de forma alguma, se estende a todos os contextos em que 

aparecem os quantificadores lógicos. Seu objetivo, principalmente em ESO, não é propor uma 

ferramenta anti-metafísica, mas apenas criticar a tradicional concepção que considera 

necessária a relação entre semântica e ontologia.  

Como a posição de Carnap não se estende a todos casos em que aparecem os 

quantificadores lógicos, é inevitável questionar se sua crítica é universalmente válida, isto é, 

se ela se aplica a contextos ditos não científicos. Nesses casos, qual interpretação dos 

quantificadores devemos adotar, a quineana, ontológica, ou a carnapiana, interna e científica? 

Será que a relação entre ciência e quantificação se faz necessária para decretar a tradicional 

relação entre quantificação e compromissos ontológicos, difundida principalmente em razão 

dos escritos de Quine, como arbitrária? No fundo, talvez sequer seja necessário defender a 
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dicotomia i/e para alegar que consequências e justificativas ontológicas deveriam ficar 

restritas aos contextos investigativos da disciplina ontológica.  

É claro que, como falamos brevemente ao longo do texto, existem alternativas que 

tentaram exorcizar o fantasma quineano da teoria da quantificação, desviando ou tirando o 

peso ontológico dos quantificadores e das variáveis lógicas. Citamos os trabalhos de Barcan, 

com sua interpretação substitucional dos quantificadores. No entanto, embora tanto ela quanto 

Carnap desejem neutralidade ontológica, Barcan não parece considerar a relação entre 

quantificação e compromisso ontológico como arbitrária, pois, no fundo, elas aparentemente 

reconhecem essa relação, e a partir disso, propõem mudanças estruturais para que seja 

possível trabalhar quantificação de maneira ontologicamente neutra. O que Carnap faz, ou 

pelo menos, parece fazer, é diferente. Ele rejeita essa relação, negando que a utilização dos 

quantificadores lógicos em certas estruturas linguísticas implique teses ontológicas,  e 

continua a utilizar a chamada interpretação objetual dos quantificadores sem qualquer tipo de 

reforma. Para ele, o domínio de quantificação não é uma representação ontológica do mundo, 

os quantificadores lógicos não capturam qualquer tipo de noção de existência da ontologia, e 

por mais que as variáveis ligadas tenham objetos como valores, não significa que precisamos 

necessariamente reconhecer a existência dessas entidades de forma ontológica. 

Discussões sobre a relação entre quantificação e ontologia sob a ótica do debate entre 

Quine e Carnap ainda são bastante atuais. Inclusive, o debate entre esses dois filósofos deu 

origem à uma nova disciplina filosófica chamada atualmente de metaontologia. Porém, nas 

três últimas décadas, muitos metafísicos de corrente analítica passaram a trabalhar ontologia 

fora de contextos quantificacionais, afastando-se do paradigma quineano oriundo do critério 

de compromisso ontológico. Projetos tais como "Truth-Makers" (1984) de Mulligan, Smith e 
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Simons
49

, ou ainda "Essency and Modality" (1995) de Kit Fine
50

 são exemplos de 

investigações desse tipo. E, embora muitos metafísicos se livraram desse paradigma quineano, 

o fantasma de Quine, embora atualmente menos assustador, ainda parece assombrar a 

semântica, a lógica, e principalmente, as variáveis e os quantificadores lógicos.  

Se os escritos de Carnap não foram suficientes para provar que não só podemos, como 

devemos exorcizar essa artificial relação entre quantificação e compromisso ontológico, seu 

projeto certamente dá os primeiros passos nessa direção. Para nós, o grande problema de toda 

essa discussão é que Quine foi, por muito tempo, talvez erroneamente, considerado como o 

vencedor do debate com Carnap. Porém, esse ainda é um tópico ainda bastante atual. Há 

quem considere que Carnap foi o vencedor do debate, tal como Hirsch (2011) ou Thomasson 

(2015). Já para outros, como Price (2009, 321-23), o criticismo quineano com relação ao anti-

metafisicismo de Carnap tem pouco efeito, uma vez que ontologia na concepção de Quine é 

apenas um pálido zumbi quando comparada com a ontologia antes do Círculo de Viena.  

Entretanto, Inwagen (2016) faz uma profunda análise da argumentação carnapiana e defende 

que, na verdade, a leitura quineana dos quantificadores lógicos é a correta. Nós aqui 

acreditamos que as duas posturas têm méritos e defeitos. Por um lado, consideramos arbitrário 

e problemático defender a tese quineana de que existe apenas uma correta interpretação do 

quantificador existencial. Por outro lado, a posição carnapiana não só peca em limitar sua 

análise à complicadas e obscuras construções de linguagens artificiais, mas também por ficar 

confinada aos casos em que tais linguagens são construídas para fins científicos.  

 

 

                                                 
49

 Mulligan, Smith & Simons, (1984), "Truth-Maker", Philosophy and Phenomenological Research, 44, 287-

321. 
50

 Fine, Kit (1992, revised, 1993), "Essency and Modality", Philosophy, NYU.  
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