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Resumo 

 

 

 

MIRAGLIA, Carlos Alberto. O ESTATUTO DA ANÁLISE CONCEITUAL NA 
EPISTEMOLOGIA DAS VIRTUDES: O PROBLEMA DA BOA CIRCULARIDADE 
NA OBRA DE ERNEST SOSA. 2021. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação em Filosofia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 

 

Esta tese explora o pensamento de Ernest Sosa na sua investida teórica para preservar 
a ideia clássica de conhecimento, como crença verdadeira e justificada. Pretendemos 
investigar a sua versão confiabilista da justificação que incorpora elementos de 
inspiração ética (epistemologia das virtudes ou, mais especificamente, perspectivismo 
das virtudes), bem como a sua matização do conhecimento em conhecimento animal e 
conhecimento reflexivo. A partir disso, é imprescindível examinar a consequente 
estratégia de superação da dificuldade que seu aparato teórico possui ao assumir um 
tipo de circularidade argumentativa que, ao seu ver, não é só inevitável, como benéfica 
para qualquer programa de justificação do conhecimento. Desejamos mostrar que a 
solução de Sosa, além de não resolver o clássico problema do critério, acaba por não 
vencer o desafio cético sobre a realidade do mundo exterior. Também queremos apontar 
que o tipo de coerentismo assumido no seu projeto epistêmico produz uma tensão 
problemática entre a justificação do conhecimento e o ato de descoberta de novos 
saberes. 
 
Palavras-chave: Confiabilismo, Perspectivismo Virtuoso, Circularidade Epistêmica, 
Descoberta Científica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Abstract 

 

 
 
 
MIRAGLIA, Carlos Alberto. THE STATUTE OF CONCEPTUAL ANALYSIS IN THE 
EPISTEMOLOGY OF VIRTUES: THE PROBLEM OF GOOD CIRCULARITY IN 
ERNEST SOSA'S WORK. 2021. Thesis (Doctorate) – Programa de Pós-Graduação em 
Filosofia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 

This thesis explores Ernest Sosa's thinking in his theoretical quest to preserve the 
classical idea of knowledge as justified true belief. We plan to investigate his reliabilist 
version of justification that incorporates elements of ethics (virtue epistemology or, more 
specifically, virtue perspectivism), as well as the nuance of knowledge into animal 
knowledge and reflective knowledge. Furthermore, it is essential to examine the 
consequent strategy of overcoming the difficulty that his theoretical apparatus has in 
assuming a type of argumentative circularity that, in his view, is not only inevitable, but 
also beneficial to any justification of knowledge scheme. We aim to show that Sosa's 
solution, in addition to not solving the classic problem of the criterion, ends up failing to 
meet the skeptical challenge about the reality of the outside world. We also intend to 
identify that the type of coherentism assumed in his epistemic project produces a 
problematic tension between the justification of knowledge and the act of discovering 
new knowledge. 
 
Key-words: Reliability, Virtuous Perspectivism, Epistemic Circularity, Scientific 
Discovery.
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  INTRODUÇÃO. 

 

Pretendemos nessa investigação explorar o tipo de compromisso com a análise 

conceitual que é desenvolvido na epistemologia das virtudes de Ernest Sosa. Pata tal, será 

imprescindível analisar se é possível reconhecer uma efetiva novidade nos esforços 

teóricos desta alternativa. Estaria finalmente a epistemologia capaz de sanar os entraves 

conceituais das disputas contidas nas tradições fundacionistas e coerentistas? Nos 

interessa principalmente investigar a iniciativa teórica de Sosa em expor os méritos da 

epistemologia das virtudes para dar conta dos problemas contidos nas aporias, 

aparentemente insolúveis, quando o fundacionismo e o coerentismo são confrontados.  

Sosa pensa em mudar a abordagem para superar os impasses aparentemente 

incontornáveis. Sua proposta é tratar noções notoriamente epistêmicas segundo um 

diferencial de inspiração no mundo ético. A ideia central se pode perceber como uma tese 

acerca da direção da análise conceitual. Assim como as teorias da virtude ética tratam de 

compreender as propriedades de uma ação em termos do caráter normativo dos agentes 

morais, a epistemologia da virtude trata de compreender as consequências para a 

aceitabilidade das crenças de caráter normativo dos agentes cognitivos. Assim como a 

virtude moral é descrita como baseada na pessoa, mais no que os atos mesmo, a virtude 

epistemológica se descreve também mais baseada nas pessoas do que nas crenças 

propriamente. A epistemologia das virtudes, então, muda a direção da análise proposicional 

na qualificação das crenças. Assim, crença justificada será a que depende de certas 

virtudes epistêmicas.  Contudo as análises de Sosa refletem um profundo conhecimento 

da tradição que ele possui, ou seja, antigos problemas voltam à tona na obra de Sosa, o 

que em última instância torna extremante profícuo o debate com a história da filosofia e 

seus desdobramentos. 

    Com o surgimento da filosofia, algumas de suas áreas já estabeleceram desde o 

início separação e independência temática. Entre os principais ramos, seguindo esse tipo de 

distinção, encontramos a Ética e a Teoria do Conhecimento (ou epistemologia). Se para a 

primeira o desafio intelectual posto por Sócrates (na versão de Platão), estava na elucidação 

do conceito de bem como padrão valorativo e guia de nossas escolhas e ações, pautado 

também pela busca da elucidação, e consequente exposição da definição, Sócrates 
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igualmente tematiza a ideia (conceito) de conhecimento. Neste, por sua vez, almeja-se as 

condições necessárias e suficientes para qualificar não só a verdade de nossas crenças 

como as razões envolvidas na garantia dessa verdade. Se para a Ética importa o agir, para 

a epistemologia importa as pretensões de legitimidade das descrições que fazemos do 

mundo. Por muito tempo esses campos se afastaram na ênfase das matérias tratadas, 

embora os resultados epistemológicos sempre interessam à ética apesar da sua 

independência. Afinal, para alcançarmos nossos fins é conveniente que saibamos os meios 

para tanto. Não basta saber o que fazer. Cabe dispor dos instrumentos que permitam o agir, 

e isso implica saber como o mundo é. 

    De qualquer sorte, a epistemologia criou sua própria agenda de investigação. E o 

primeiro passo decisivo, pelo menos do ponto de vista histórico, nessa empreitada aparece 

na formulação clássica contida nos diálogos Teeteto e Menom de Platão e, enfim, coroada 

na obra de Aristóteles, a saber, a caracterização tripartite do conceito de conhecimento como 

crença verdadeira e justificada. Os gregos trazem essa novidade para um conceito que 

aparentemente estaria definido com a cláusula da posse do verdadeiro para as nossas 

eventuais proposições. Agora exige-se também o porquê da verdade. Sua mera posse não 

pode ser apenas furtuita, ela precisa estar amarrada ou fixada de modo que a verdade se 

apresente como um fundo discursivo como explicação. Em outras palavras, que a verdade 

que afirmamos possa ser a conclusão de um argumento cuja razões são justamente as 

premissas desse argumento.  Embora essa primeira versão, como veremos adiante, trouxe 

de imediato objeções importantes, passou a ser o paradigma do que veio a ser conhecida 

como postura fundacional para o conceito de conhecimento.   

    Se seguirmos os desdobramentos feitos por Aristóteles para a noção tripartite, 

veremos que ele traz um refinamento para a cláusula da justificação coma criação da lógica. 

A constatação de que os argumentos que nós produzimos não se regem apenas pelos 

conteúdos que neles são incluídos. Também é de suma importância que a estrutura dos 

mesmos siga uma determinada ordem - o que no futuro passou a se chamar de ordem da 

validade. Ou seja, a condição formal permitindo, segundo somente a estrutura dos 

argumentos, de modo completamente independente do conteúdo, se admita que, dada a 

verdade das premissas, teremos que obrigatoriamente assumir a verdade das conclusões.  

Este passo foi decisivo para descartar soluções de justificação que apelam unicamente 

para a apresentação de razões verdadeiras. O porquê deve trazer também cogência lógica. 
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Esta novidade estrutural inaugurada por Aristóteles tornou explícita uma exigência 

antecipada por Sócrates e Platão. Se a justificação necessita de razões verdadeiras e esta 

tem que estar amarradas logicamente, então os argumentos utilizados nas explicações 

necessitam ter uma extensão finita, ou seja, as explicações devem ser esgotadas em algum 

momento; isso fica evidente na silogística aristotélica. Se queremos a explicação do porque 

os atenienses serem mortais, justificamos dizendo porque os atenienses são gregos e os 

gregos são mortais. Mas podemos perguntar porque os gregos são mortais. Ora, porque os 

gregos são homens e os homens são mortais. E os homens são mortais porque são animais. 

Para “transferirmos” formalmente a verdade das premissas para a conclusão, ele deve estar 

marcada no corpo do argumento. Se o argumento for infinito ou interminável não como saber 

se a origem traz a verdade - talvez o falso esteja escondido no seu abismo. Então a única 

solução possível para sanar a definição de conhecimento no período clássico é a que exige 

que o recuo da justificação se depare com uma razão inexplicável.  Proposições que revelem 

imediatamente a sua verdade. Vemos nessa proposta consolidada por Aristóteles a semente 

do que se consagraria no futuro como o conceito de teoria (na formulação do estagirita, 

“saber”).  

Para Aristóteles, o discurso revela campos do saber (física, astronomia, biologia, etc.) 

nos quais suas verdades quando permitem explicação, remetem a argumentos cuja a base 

é constituída por poucas verdades sem justificação que servem de fundamento para cada 

uma dessas ciências. Muitas vezes chamadas de axiomas, ou princípios de justificação.  

Obviamente, essas verdades são especiais. O sentido de serem inexplicáveis certamente 

não está em tomá-las como ininteligíveis. Significa que a verdade revela-se na compreensão 

imediata dos seus conteúdos. Portanto não é necessário apelar para outras proposições. 

São verdades evidentes. Nestes termos fica claro entender a colocação extrema que 

Aristóteles faz para a posse do conhecimento nos Segundos Analíticos (‘quando se sabe, é 

impossível que seja diferente”). Com argumentos montados segundo a correção lógica, 

tendo como base evidências seguras, não poderia ser outro o resultado. 

Outro personagem decisivo nesta narrativa é Rene Descartes. O filósofo é conhecido 

como o divisor de águas na história da filosofia por trazer uma proposta radical de 

fundamentação. Um olhar um pouco mais atento, revela que num sentido importante, 

Descartes é um autor ortodoxo. Ele retoma a proposta fundacional em resposta ao ceticismo. 

Só que ao invés de aceitar o modelo plural dos gregos com os fundamentos específicos de 

cada ciência, sugere um fundamento único alojado no sujeito. As evidências que antes 
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estavam no mundo, entram no domínio da consciência e sua subjetividade.  Como Cassirer 

ressalta, Descartes estabelece um novo referencial epistemológico para discussão como 

fruto de seu projeto fundacional.  A virada paradigmática de Descartes inspirou os caminhos 

que a filosofia passou a tomar na modernidade. Os racionalistas e empiristas assumirão este 

novo marco de subjetividade e promoveram seus sistemas. Kant pretendeu sintetizar os 

conflitos dessas correntes com o idealismo transcendental. O idealismo alemão encerra o 

Século XIX com uma proposta de dissolver a separação mundo e sujeito dissolvendo aquele 

na consciência do indivíduo. 

As questões epistemológicas ganharam uma nova orientação no século XX a partir de 

novas posturas metodológicas advindas do desenvolvimento da nova lógica formal a partir 

das contribuições de Frege, Russell. Inicialmente desprezando a tradição filosófica por estar, 

segundo essa nova abordagem, comprometidos com uma análise conceitual segundo os 

moldes da limitada lógica aristotélica. De fato, cria-se uma tradição que pensa a atividade 

filosófica como parasitária às ciências naturais e matemática. Alguns autores como 

Wittgenstein na sua primeira fase, defendem a inutilidade das questões epistemológicas 

clássicas.  Não que esta tradição tenha sido totalmente perdida, mas o cenário acadêmico 

passou a ser dominado pela corrente que ficou conhecida como filosofia analítica, de modo 

geral ela avessa a tradição, apesar de repetir de forma sub-reptícia como na obra de moldes 

fundacionais de Carnap. De fato, a filosofia analítica tem como principais resultados severas 

críticas ao programa de Carnap. “Os Dois dogmas do Empirismo”, artigo de Quine em que 

tece duras a distinção entre analítico e sintético, distinção chave para permitir a redução 

teórica aos dados do sentido e o livro de Sellars Empirismo e Filosofia da Mente com o mito 

do dado primitivo e unívoco, praticamente liquidaram com as iniciativas axiomáticas e 

fenomenológicas para fundar a ciência. 

    Na sua temática tradicional epistemologia ficou adormecida por algumas décadas 

até o surgimento na década de trinta do artigo mais importante na área no Século XX.  Em 

1963, Edmund Gettier, com um texto de apenas três páginas intitulado “Is Justified True 

Belief Konowledge?” ataca a antiga caracterização de conhecimento enquanto crença 

verdadeira e justificada. Gettier e seus contra exemplos de justificações com proposições 

verdadeiras que ainda assim não preservam as pretensões de conhecimento, constituíram 

a inesperada novidade para confrontar posições do tipo fundacional. Seja como for, 

gradativamente antigas disputas reapareceram no cenário filosófico. Tanto na tentativa de 

retificar modelos fundacionais como aquelas que acham insustentável sob qualquer 
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perspectiva. Prevalece a oposição entre fundacionismo e coerentismo sobre a matéria 

epistemológica. O coerentismo, em oposição ao fundacionismo, pensa sempre imergir o 

sentido de conhecimento na relação entre proposições em que nenhuma delas tem privilégio 

lógico; é neste ambiente que surge o trabalho de Ernest Sosa. 

Sosa é um autor de formação analítica, mas que não descura a tradição. Reconhece, 

por exemplo que os conflitos entre os coerentistas e fundacionistas contemporâneos 

repetem o desconforto estabelecido pelo desafio cético conhecido como o Trilema de Agripa. 

Neste quadro, o coerentismo seria aquela posição que aceita (mesmo que só parcialmente) 

a terceira afirmação do trilema, como é o caso do holismo epistemológico de Quine e 

Davison. Para esses autores, somente uma crença pode justificar outra crença dentro de um 

sistema fechado e coerente. Os fundacionistas aceitam com reservas a primeira versão do 

trilema, admitindo que, sim algumas crenças não estão fundadas em nada, justamente 

aquelas que servem de fundamento. Envolvido nessa discussão e inicialmente simpático as 

posturas fundacionistas, Sosa conclui em um artigo de 1980 que a aporia entre 

fundacionismo e coerentismo talvez jamais seja sanada. 

No seu texto “The Halft and the Pyramid: coherence versus Fondations in the Theory 

of Knowledge”, encontramos a desanimadora imagem comparativa desse conflito sob a 

alusão da Jangada e da pirâmide. A pirâmide duvidosa quanto aos exemplos que supõem 

como evidências seguras e a jangada com a dificuldade de nunca parecer sair do âmbito 

da linguagem, numa espécie de nova versão do idealismo. Em decorrência dessa distinção 

mais forte entre internalismo e externalismo. O internalismo epistemológico concebe a 

racionalidade epistêmica está sustentada naquilo que o agente tem acesso cognitivo direto 

e autorizado, o próprio conceito de justificação é interno e imediato no sentido de que uma 

pessoa deve descobrir, por reflexão, o que está justificado a acreditar. Já o externalismo 

epistemológico afirma que a racionalidade não está sustentada necessariamente naquilo 

que o agente tem acesso cognitivo; a natureza e a sociedade fornecem tudo o que é preciso 

para acessar o conhecimento, sem que o agente tenha acesso cognitivo direto das fontes. 

De fato, uma das versões mais elaboradas do externalismo é o confiabilismo. Segundo o 

confiabilista uma crença é justificada na mediada em que é produzida ou sustentada por 

um processo confiável que tenda a produzir mais crenças verdadeiras do que crenças 

falsas. Infelizmente todas essas posições, fundacionistas, coerentistas, internalistas e 

externalistas são refratárias às posições antagónicas, como que reprisando as antinomias 

kantianas na ênfase em refutar a teses contrárias sem confirmar a tese defendida. 
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Emerge da disputa dessas escolas um tipo de circularidade que se mostra 

problemática e aparentemente insolúvel se levarmos em conta apenas duas alternativas. 

Willian Alston (1989) é o primeiro autor a explicitar essa dificuldade - embora possamos ver 

sua posição como um desdobramento do problema do critério, lançado por Sexto Empírico 

e retomado no Século XX por Chisholm. Ele argumenta que não há maneira de mostrar 

que qualquer das nossas fontes básicas de crença - como a percepção, a razão intuitiva, a 

introspecção, a memória ou o raciocínio - é confiável sem cair em circularidade epistêmica: 

não há maneira de mostrar que tal fonte é confiável sem depender em algum ponto ou 

outro em “dispositivos” que são eles próprios derivados dessa fonte. Assim, não podemos 

ter quaisquer razões não-circulares para supor que as fontes nas quais baseamos nossas 

crenças são confiáveis. Sosa, de fato, assume que no processo de meta justificação do 

conhecimento nos deparamos com este inevitável tipo de circularidade, que no entender 

desse pensador não é perniciosa se for vista da perspectiva de uma epistemologia das 

virtudes. Sua estratégia para viabilizar sua adesão a “boa circularidade” está na distinção 

central para seu pensamento entre conhecimento animal e conhecimento reflexivo; estaria 

nesta distinção a chave para a confiabilidade do conhecimento. Interessa examinarmos 

essas pretensões de Sosa e ver se efetivamente possuem autonomia argumentativa dentro 

da epistemologia das virtudes, levando em conta que já existe uma literatura crescente 

insatisfeita com a solução do filósofo estadunidense. 

    Retomando o problema já clássico de Gettier, Sosa acredita que um viés que 

destaque a competência de um agente em confronto com os contra exemplos (contra 

factuais), que seriam fatais para uma abordagem fundacional, permitirá discriminar 

verdades mais confiáveis ou suficientemente confiáveis que escapam ao confinamento 

lógicos das relações entres as crenças, somente. Nesse ponto de vista do contexto da 

competência, verdades que numa abordagem da lógica proposicional no modelo de Gettier 

mostrar-se-iam indistinguíveis, seriam filtradas diferentemente numa epistemologia das 

virtudes.    

    A epistemologia das virtudes se classifica em três vertentes principais. O 

Confiabilismo, o Perspectivismo e o Responsabilismo. O perspectivismo revela-se como 

uma resposta as deficiências do fundacionismo e o coerentismo. O fundacionismo com seu 

usual apelo a percepção como fundamento, enfrenta o antigo problema da indução de 

Hume. O coerentismo está sempre sobre a sombra da possibilidade de construir de modo 

totalmente consistente um sistema de crenças que pode, ainda assim, não descrever 
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corretamente a realidade.  Para a Sosa a solução está em tomar as virtudes em geral como 

excelências de caráter. Uma virtude intelectual seria, então, uma excelência cognitiva que 

permitiria com segurança adquirir um bem intelectual, tal como a verdade. Desse modo, 

uma crença justificada é aquela apropriadamente fundada nas virtudes intelectuais de um 

indivíduo. E o conhecimento em geral, como uma crença geral que que está fundada dessa 

maneira.            

    O Responsabilismo, que tem como principal defensor Lorraine Code, argumenta 

em favor da centralidade da responsabilidade epistémica. Partindo das ideias de Sosa de 

que é correto admitir que justificação epistémica primária se entende como uma disposição 

a competências virtuosas, Cole avança com a sugestão de justificações secundárias de 

maior importância são aquelas que qualificam seus atos de acordo com suas origens e 

compromissos com a coletividade que estão inseridos. 

 Para o confiabilismo virtuoso fica enfatizado que o processo como um todo de 

aquisição da verdade deve ser confiável.  Novamente, o foco não é a estrutura lógica da 

justificação, e sim a prática em que o agente epistêmico está envolvido.  Para Sosa as 

faculdades mais virtuosas estão diretamente relacionadas com a percepção direta e 

memória.  Para outro importante autor, John Greco, elas podem ser mais amplas e 

diferentes pessoas podem ter diferentes virtudes subjetivas. O que importa é que elas 

habilitem alcançar a verdade. 

Como a epistemologia das virtudes é um campo relativamente novo na vida filosófica, 

o grosso da produção acadêmica se concentra nos anos noventa do Século XX, existe 

ainda muitas diferenças conceituais que não foram devidamente calibradas. Estamos longe 

de um consenso entre os defensores da epistemologia das virtudes. Além disso, ela não 

está imune aos seus detratores. Encontramos críticas que inclusive pensam que essa nova 

abordagem efetivamente não supera as dificuldades na disputa entre fundacionismo e 

coerentismo. Ao contrário, ela mesma contém elementos velados dessas duas posições 

que pretende contornar.  Enfim, o perspectivismo mantido por Sosa, sofre a séria acusação 

de sustentar um forte tipo de relativismo. Como as virtudes podem se adaptar aos contextos 

onde são inseridas, a própria ideia do que se toma como critério de verdade pode ser 

flexibilizada de acordo com o ambiente onde são inseridas.  

Pretendemos desenvolver nossa investigação inserindo no meio dessas dificuldades, 

especialmente a estratégia argumentativa sustentada por Sosa para reputar a sua versão 
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da epistemologia das virtudes. Sosa considera que existem dois estágios distintos nas 

práticas epistêmicas. O conhecimento animal e o conhecimento reflexivo. Como vimos, as 

crenças são um caso especial de performance, performance epistêmica. Quando uma 

crença é corretamente atribuída à competência exercida nas suas condições apropriadas, 

isto conta como apta, e conhecimento do tipo animal (sem nenhuma conotação pejorativa).   

O conhecimento animal requer crença apta sem, porém, requerer uma crença apta 

defensável. Para Sosa, o conhecimento reflexivo requer não somente crença apta, mas 

uma crença apta que também pode ser defendida como apta. O conhecimento reflexivo é 

adquirido ativamente como o resultado de um esforço intelectual. Impõe que o agente 

realize ações intelectuais voluntárias, pensando evidencias, formulando hipóteses. Por isso 

o conhecimento reflexivo ultrapassa o conhecimento animal. Aqui teríamos exatamente o 

tipo de atitude cognitiva de índole filosófica.  

A história da filosofia, segundo Sosa, revela muitos exemplos de pensadores que 

exerceram esse tipo de reflexão sem levar em conta o matiz da epistemologia das virtudes 

agora marcado. Importa para Sosa mostrar que na tentativa dos grandes nomes em 

enfrentar os problemas epistemológicos mais graves, tendo em vista o desafio cético, 

incorreram em justificações do tipo circular. Seus exemplos favoritos: A prova da realidade 

do mundo exterior promovida por Descares e o argumento “empírico” de Moore com o 

mesmo intento de provar o mundo exterior. Em ambos os casos, como também certos 

argumentos nas iniciativas filosóficas de Hume e Wittgenstein deparam-se com o mesmo 

tipo de expediente. Algum tipo de circularidade que no entender de Sosa é inevitável e não 

danosa.  Sosa acredita encontrar nesses exemplos subsídios para sua tese de que, 

igualmente, na epistemologia das virtudes encontramos um outro caso eficaz de 

justificação circular.  Constatamos que na ordem da análise conceitual da epistemologia da 

virtude, alguns itens reaparecem na explicação, que num sentido puramente lógico não 

deveria acontecer. Como que o que deve ser concluído já estava oculto nas premissas. 

Certamente a ideia de boa circularidade não é nova. Está na obra de Hegel, Heidegger, e 

segundo este, também fortemente na obra de Kant. Cabe ainda verificar se isso é um mérito 

para um sistema ou posição filosófica.     

Para tanto, esta investigação se desdobrará nos seguintes capítulos. Um primeiro, 

tendo em vista que o trabalho de Ernest Sosa não desconsidera a tradição filosófica (ao 

contrário, encontramos no seu texto uma impressionante erudição), sendo que alguns 
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autores clássicos são muito relevantes para o pensamento de Sosa (notadamente 

Descartes), será realizado então, um breve panorama histórico da teoria do conhecimento.  

No segundo capítulo será desenvolvido com mais detalhe a controvérsia da 

epistemologia dominante no século XX, a saber, a crise do fundacionismo, especialmente 

na roupagem do empirismo lógico de Carnap, e a alternativa dominante para o mesmo na 

versão coerentista ao modo como o conhecimento deve ser definido. Revisaremos os 

principais desdobramentos conceituais postos a partir da disputa fundacionismo versus 

coerentismo, especialmente a oposição entre os internalistas e externalistas quanto a 

necessidade do acesso cognitivo imediato aos elementos constituintes do conhecimento.  

No terceiro capítulo será desenvolvida a teoria do perspectivismo das virtudes de 

Ernest Sosa (contraposta as outras versões da epistemologia das virtudes), defendida 

como uma alternativa aos problemas encontrados nas visões fundacionistas e coerentistas. 

Veremos que Sosa acredita elaborar um quadro conceitual abrangente que tira proveito do 

que ele toma como sendo as teses aceitáveis dessas concepções, promovendo, assim uma 

espécie de síntese entre o fundacionismo e o coerentismo.  

Por fim, no quarto capítulo apresentaremos o tema central desta tese. O tratamento 

feito por Sosa ao problema da circularidade epistémica. Sosa reconhece que sua versão 

para a epistemologia das virtudes, através da distinção entre dois tipos de conhecimento, 

o animal e o reflexivo, trazem à tona o antigo problema da circularidade epistêmica.  No 

seu entender, devemos encarar essa circularidade de modo positivo, uma circularidade 

virtuosa. Na justificativa desta qualidade, Sosa se serve de exemplos históricos marcantes 

da filosofia como a prova do mundo exterior de Moore e, especialmente, a solução de 

Descartes no que se consagrou como o problema do círculo cartesiano. O filósofo 

americano acredita promover uma estratégia similar no seu perspectivismo virtuoso. Sosa 

encontra uma forte analogia entre sua separação entre conhecimento animal e 

conhecimento reflexivo com a distinção elaborada por Descartes entre cognitio e scientia. 

A relação entre o conhecimento animal e conhecimento reflexivo se reforçam numa 

estrutura de coerência abrangente, permitindo, assim, num sentido global, termos 

confiança nas verdades obtidas no plano do conhecimento do tipo animal.  

Não entraremos no mérito se a proposta de Sosa é internamente consistente, como 

acontece nas críticas que encontramos nos artigos de Barry Stroud e outros autores.  

Nossa intenção é explorar a posição de Sosa dentro de um panorama mais geral, em 
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destaque aos problemas ligados ao naturalismo filosófico (em uma acepção ontológica) 

que julgamos implícitos à sua doutrina das virtudes intelectuais. Em destaque, 

pretendemos confrontar Sosa com o que acreditamos ser um forte argumento cético capaz 

de comprometer o aspecto confiabilista no investimento teórico do perspectivismo 

epistemológico: o argumento evolucionista de Alvin Plantinga para defender que o 

processo seletivo produz adaptação mas não conhecimento efetivo (embora a motivação 

de Plantinga não seja exatamente reforçar teses céticas). A creditamos que o argumento 

de Plantiga, num primeiro momento, não invalida o conhecimento animal, mas traz um forte 

embaraço às pretensões de completude para o projeto epistêmico de Sosa. Se o 

conhecimento reflexivo for atingido pelo argumento de Plantinga, as ambições de qualificar 

o que ele chama de conhecimento pleno (knowing full well), este estará à mercê de um 

forte relativismo e, portanto, submetendo-se ao ceticismo.                       
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CAPÍTULO 1  

PANORAMA HISTÓRICO: DOS GREGOS À MODERNIDADE. 

 

 

1.1 A origem Grega da definição de conhecimento. 
 

Os gregos não inventaram a razão, muito menos foram os primeiros a produzir 

conhecimento.  A humanidade já havia sedimentado a civilização por volta de 4 mil anos 

antes da Grécia clássica. Muito antes, culturas como a dos babilônios e egípcios chegaram 

a resultados notáveis na astronomia e matemática, assim como na arquitetura. Todas essas 

culturas articulavam linguagens ricas e complexas. Além disso, existem fortes indícios de 

que a espécie humana, desde muito, exibia um comportamento que nós chamaríamos de 

racional. Certamente, muitos dos indivíduos desses povos deviam ser afligidos por questões 

existenciais, diríamos hoje, tipicamente filosóficas. O que faz, então, os gregos se 

distinguirem dos povos que os precederam? Muitos são os fatores do dito "milagre grego". 

Uma combinação de causas concorrentes, que vão desde a situação geográfica do território 

grego, até sua diversidade de ilhas e intercâmbio comercial entre suas cidades, bem como 

a criação da moeda como instrumento de abstração nas trocas desse comércio em 

expansão. Mas se quisermos eleger a característica decisiva como diferenciadora, devemos 

optar pelo cenário político.  

O surgimento da cidade-estado com suas reformulações das relações entre seus 

indivíduos permitiu, dentro de um "vácuo" de poder entre tiranias, fazer surgir um novo 

modelo político em Atenas que bastaria como principal legado dos gregos ao mundo 
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contemporâneo; naturalmente, estamos falando da democracia. Tal poder colocou a 

racionalidade na vitrine, suscitando, desse modo, que passasse a ser um “objeto” de grande 

interesse. Realmente, essa descoberta do logos já tinha atraído a adesão de muitos 

pensadores que viam nela um instrumento que, além de sua capacidade de persuasão 

política, poderia ser aplicada ao mundo de forma distinta das explicações advindas da 

tradição e calcadas no pensamento mágico ou religioso. Ou seja, pelo exercício do logos era 

também possível inspecionar o mundo. Os primeiros filósofos deram ênfase a tal diretriz e, 

num certo sentido, propiciaram a origem do que chamaríamos, séculos mais tarde, de uma 

atitude científica perante o real. Por esta orientação, de modo geral, são conhecidos como 

filósofos pré-socráticos (físicos). Mas há outro modo pelo qual o logos exposto chamou a 

atenção. Exatamente enquanto ele mesmo é tomado como objeto de investigação e o divisor 

de águas para essa atitude é Sócrates. Com ele nossa forma de representar o mundo passou 

a debruçar-se sobre si mesma e procurar entender suas origens e limites. O logos enquanto 

discurso passa a ser objeto de consideração, mas não num sentido gramatical, e sim na 

força que ele possui em carregar conteúdos possíveis, em outras palavras, sua possibilidade 

de descrever e abarcar a realidade. Nesta perspectiva, as intenções socráticas são 

endereçadas a uma parte muito específica e central do logos, a saber, os conceitos e o uso 

que deles fazemos. Como não poderia deixar de ser, Sócrates volta-se para um dos 

conceitos mais preciosos da filosofia e que está enraizado na origem etimológica da palavra 

(...) (amor à sabedoria), o conceito de conhecimento. Essa iniciativa funda a Teoria do 

Conhecimento, também nomeada como epistemologia. 

Como não produziu escritos, o pensamento de Sócrates nos é apresentado na letra 

de Platão e o conceito de conhecimento é utilizado e subentendido em muitas passagens 

nos principais diálogos do discípulo de Sócrates. Contudo, nos deteremos em dois diálogos 

emblemáticos onde este conceito é o principal tema discutido - O Teeteto e o Menon. 

Existem várias e divergentes leituras do Teeteto presentes na literatura contemporânea. 

Algumas sugerem, inclusive, que o diálogo não cumpre sua intenção de apresentar uma 

definição cabal para o conceito de conhecimento. Seja como for, o texto é seminal e 

permanece relevante nas suas intenções de reprovar algumas noções candidatas a revelar 

o real significado do conceito em questão. Após algumas digressões, ao fazer associações 

com exemplos de atividades que o supõem (como a geometria e a carpintaria), Sócrates 

abandona esse expediente, objetando que está a procura, então, do que há de comum entre 

tais atividades distintas, permitindo caracterizá-las como saberes genuínos. Quer, assim, a 
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unidade oculta na diversidade dos exemplos. Então o personagem Teeteto sugere que a 

fonte do conhecimento seria a percepção: 

TEETETO. - Bem, Sócrates, exortado de tal maneira por ti, 
seria uma vergonha alguém não pôr todo o empenho 
neste assunto, para dizer o que tem dentro de si. [e] De 
facto, parece-me que o que sabe algo apercebe aquilo 
que sabe e, tal como agora parece, saber não é outra 
coisa que não percepção. 
 
SÓCRATES. - Respondeste bem e com nobreza, meu jovem, pois é 
necessário que as opiniões sejam ditas assim claramente. 
Mas vamos analisar a resposta em conjunto, se é, na realidade, 
fecunda ou vazia. Percepção, dizes, é saber? 
 
TEETETO. - Sim. (PLATÃO, TEETETO, 151a-152a) 
 
 

A partir deste parecer, vemos o diálogo tomar uma direção crítica, colocando em 

relevo as doutrinas de Protágoras (então em moda) e outro pensador que as inspira, 

Heráclito1.  

Em ambos podemos obter teses relativistas quanto à verdade e, consequentemente, 

ao conhecimento. Para eles a explicação está enraizada no fato deque a fonte primeira de 

nossos conhecimentos provém da percepção que temos do mundo sensível. O problema é 

que o mundo da percepção é um mundo inconstante e fugidio.  O que parece muito doce 

para uma pessoa pode parecer não ser tanto para outra. O que parece azul para um, parece 

verde para outro. Mesmo para uma mesma pessoa as percepções são por vezes indefinidas. 

Motivado por ideias similares e pelo permanente movimento do mundo, Protágoras conclui 

que todas nossas afirmações são provisórias e, portanto, relativas aos agentes que as 

declaram2. Daí sua máxima: o humano (homem) é a medida de todas as coisas. Com efeito, 

a verdade e o conhecimento dependem do que é humano, e assim estão confinados no ato 

 
1 Na sequência temos uma parte diálogo que esclarece essa questão “SÓCRATES. — Contudo, arriscas-te a 
não teres emitido uma definição trivial sobre o saber, mas sim aquela que diz também Protágoras. [152a] O 
modo é algo diferente, mas diz a mesma coisa, pois afirma que «a medida de todas as coisas» é o homem, 
«das que são, enquanto são, das que não são, enquanto não são». Leste isto em algum lado? TEETETO. - Li, 
e muitas vezes. SÓCRATES. — De certa maneira, o que diz é isto: que cada coisa é para mim do modo que 
a mim me parece; por outro lado, é para ti do modo que a ti te parece. E tu e eu somos homens, não é assim? 
TEETETO. - É, de facto, assim que ele diz. [b] S. — No entanto, é provável que um homem sábio não fale ao 
acaso: sigamo-lo, então. Não acontece, por vezes, um de nós sentir um mesmo sopro de vento frio e outro 
não? E um sentir pouco frio e outro muito? TEETETO — Muitas vezes. 
2 Platão trava um acirrado debate com Protágoras no Teeteto. Não se encontra nos escritos de Platão um 
maior aprofundamento da questão homem é a medida de todas as coisas como no do Teeteto. Todavia, Platão 
também menciona Protágoras em Crátilo (384c-e), por exemplo. Neste dialogo há o debate entre duas teses: 
os nomes das coisas são inerentes a elas, isto é, é dado por natureza; e que o nome das coisas é formalmente 
estabelecido. A segunda tese diz respeito a Protágoras (385e-386a), pois dela se segue que os nomes são 
assim determinados porque o “homem é medida de todas as coisas”. 
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de percepção. Por exemplo, embora a percepção de Sócrates do gosto do vinho dependa 

de ele estar enfermo ou não, ao prová-lo, é verdadeiro que ele sentirá de um modo quando 

enfermo e de outro modo quando saudável.  No decorrer do diálogo Sócrates aponta uma 

série de dificuldades envolvidas nessa tese, para começar, se tudo o que experimentamos 

é produto da percepção, fica difícil explicar a realidade dos sonhos, pois estes parecem ser 

independentes dela. E de modo mais dramático ainda, poderíamos perguntar: e se nossas 

vidas forem como um sonho? Então todas as percepções serão enganosas por definição.  

Além desses embaraços para a tese da percepção, o filósofo sugere ainda nossa 

competência linguística como sinal de que exercemos conhecimento sem a percepção. 

Compreender um idioma é mais do que perceber os sons. Se dependesse apenas de 

perceber os sons, entenderíamos qualquer língua.  Como coroamento dessa discussão 

Sócrates arremata apontando o problema nuclear na tese de Protágoras, a saber, que se 

ela for verdadeira, então será também falsa. Entretanto, se é verdade que todas as 

declarações são provisórias, a própria afirmação que diz isso será, igualmente, provisória, 

colapsando o que se queria afirmar de início.  De fato, o paradoxo apontado por Sócrates 

continua a manter o poder de desqualificar qualquer tese relativista que pretenda ser 

universal, ainda que nem todos os tipos de relativismo endossem posturas tão extremas. 

Finalmente, Teeteto aceita que deve haver no conhecimento um componente intelectual 

independente da percepção. Em especial, nossa capacidade de gerar pensamentos. Tal 

capacidade pode estar certamente associada às percepções quando julgamos, por exemplo, 

que o cão do nosso vizinho está velho. Mas também podemos constituir pensamentos sobre 

coisas matemáticas sem nenhum traço sensível. Contudo, ainda que Sócrates esteja 

seduzido com o rumo que a "dialética" toma na conversa com Teeteto, chama a atenção que 

restam lacunas. Não basta termos ou produzirmos pensamentos a esmo, posso, por 

exemplo, pensar que os Marcianos são verdes, entretanto ninguém diria que com apenas 

isso eu expressaria conhecimento. A verdade deve, consequentemente, estar vinculada ao 

pensamento presumido. Realmente quando eles atingem essa conclusão deparam-se com 

uma visão que pode concordar com o senso comum, na medida em que o conhecimento 

seria exibido na linguagem segundo as declarações às quais podemos agregar os fatos 

correspondentes.  

Contudo Sócrates não está satisfeito. Embora a verdade seja uma condição 

necessária para o conhecimento, ela não é suficiente, afinal, o verdadeiro pode ser obtido 

por mero acaso. Imagine alguém que nunca estudou geografia e num sorteio retire um 
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bilhete com a frase "Cabul é capital do Afeganistão” e a afirme publicamente. Ninguém diria 

que ele expressa autêntico conhecimento. Desse modo, os pensamentos verdadeiros 

precisam estar articulados, fixados com algo mais, com outros pensamentos verdadeiros de 

modo que não os usemos arbitrariamente. Exigir isso é exigir que forneçamos razões para 

eles. Esta é a novidade apresentada por Sócrates. Além das crenças (pensamentos) 

verdadeiras, agora temos a cláusula decisiva que marca a originalidade do pensamento 

grego - o conhecimento solicita justificação3. Não basta apenas a verdade. Não basta 

igualmente constatar os fatos. O conhecimento cobra a explicação dos fatos em consonância 

com a verdade das afirmações que deles fazemos. Cobra, então, a justificação. Em outras 

palavras, a necessidade de se apresentar o porquê da verdade. 

Encontramos no diálogo Ménon outra imagem reveladora dos propósitos de Platão 

na voz de Sócrates. Numa certa altura da discussão em que está em pauta a vantagem da 

ciência (ter conhecimento), em comparação à opinião verdadeira, Sócrates lança a seguinte 

analogia: 

SÓCRATES - Sabes de onde vem a tua perplexidade? Ou queres que eu diga? 

MÊNON - Sem dúvida quero.  

SÓCRATES - É porque não observaste bem as estátuas de Dédalo. Ou, talvez, não 
tenhas tais coisas em tua terra? 

MÊNON - Por que te referes agora às estátuas de Dédalo? 

SÓCRATES - Porque elas, se não forem fixadas, escapam e fogem, mas, 
"amarradas", ficam.  

MÊNON - E daí? 

SÓCRATES - Daí que possuir uma obra de Dédalo sem tê-la presa é como ter um 
escravo fujão: é não ter nada, é algo que nada vale, porque, livres, ambos fogem, 
mas uma estátua bem atada vale muito, porque grande é sua beleza. Por que me 
referi às estátuas de Dédalo? Com que intenção? Pensando nas opiniões certas. 
Pois estas, da mesma forma, enquanto permanecem, valem um tesouro e só 
produzem o que é bom; mas não consentem em permanecer muito tempo na alma 
dos homens, e não demoram muito a escapar, a fugir, o que faz com que não tenham 
muito valor até o instante em que o homem as amarra, as encadeia, as liga por um 
raciocínio de causalidade.  Ora, caro Ménon, não faz muito que ficamos de acordo 
em que a reminiscência oferece esta base racional. E assim, pois, quando as 
opiniões certas são amarradas, transformam-se em ciência, em conhecimento, e, 
como conhecimento, permanecem estáveis. Por esse motivo é que dizemos ter o 
conhecimento mais valor do que a opinião certa: o conhecimento se distingue da 
opinião certa por seu encadeamento racional. 

MÊNON - Por Zeus Sócrates, como é interessante o que dizes! (PLATÃO, MÊNON, 
96d-98a). 

 
3 No Teeteto existem três concepções de conhecimento, estabelecidas por Platão, a saber: conhecimento como 
sensação, conhecimento como opinião verdadeira e conhecimento como opinião verdadeira acrescentada de 
um logos ou justificação. 
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Assim como é melhor para nossa apreciação da beleza das estátuas de Dédalos que 

elas fiquem fixadas num lugar, pois lá elas estarão estáveis de maneira que quando 

desejarmos vê-las, bastará seguir o caminho certo até as encontrar, assim interessa que 

fiquem nossos pensamentos verdadeiros encadeados, de sorte que o uso que deles 

fazemos não seja fortuito. O que significa exatamente dizer que os pensamentos devam ficar 

encadeados ou fixados? Significa que a verdade neles expressa não pode ficar descolada 

de outras proposições verdadeiras. Deve fazer parte de uma estrutura em que ela apareça 

de forma estável. Em outras palavras, deve poder fazer parte de um argumento. Ou seja, 

conhecimento é ter a posse de crenças, verdadeiras e - agora o grande diferencial - 

justificadas. Veremos que essa formulação, ainda que marque a história, trará uma série de 

aperfeiçoamentos e dificuldades. 

 

1.2 A consolidação aristotélica da proposta fundacional socrático-platônica.   
 

 

A formulação proposta por Sócrates e Platão da definição de conhecimento é o germe 

de uma das grandes proezas do pensamento grego. Esse feito estabelece, mesmo que de 

forma incipiente, pela primeira vez a noção de teoria. Se investigarmos o mundo 

contemporâneo, ainda que preservando diferenças marcantes, constataremos que todas as 

ciências existentes assumem uma forma arquitetônica segundo a qual suas verdades estão 

organizadas numa estrutura que permite explicações montadas em argumentos. Veremos o 

quanto a ciência como conhecemos hoje (na sua proposta de conhecimento) se afasta da 

formidável proposta sedimentada no trabalho do discípulo de Platão, Aristóteles.  

Platão tinha então reforçado a posição de Sócrates do conhecimento enquanto 

verdade justificada. Qualifica-se, assim, a cobrança do porquê dos fatos. Se o leitor do 

presente texto eventualmente o estiver lendo por meio de uma tela de computador e declarar, 

com verdade, que a tela está emitindo luz, Sócrates dirá que isso não atesta conhecimento. 

O leitor precisará explicar o porquê da tela emitir luz. No caso, o leitor utiliza-se das 

modernas teorias da física oferecendo, a partir delas, uma explicação.  Usará uma cadeia 

de raciocínios no formato de argumentos no qual a declaração do fato (a tela emitir luz) será 

a conclusão.  Uma série de questionamentos fica sugerida nessa cobrança de justificação, 
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algo inclusive notado por Platão.  Afinal, a explicação (ou justificação) tem que parar em 

algum estágio? Ou podemos ficar explicando algo indefinidamente? Para responder isso, 

faremos um desdobramento do exemplo padrão.  É fato que os atenienses são mortais. Por 

quê? Porque os atenienses são gregos e os gregos são mortais. Enfim, os gregos são 

mortais porque são homens e os homens são mortais. Mas e agora, porque os homens são 

mortais? Resposta: porque os homens são animais e os animais são mortais. E os animais, 

porque são mortais? Pelo visto, aparentemente, podemos seguir de forma infindável uma 

explicação. Somado a isto, nota-se outro problema envolvido nas exigências do 

conhecimento. Solicita-se que as verdades que reclamam justificação também sejam outras 

verdades, pois não há sentido em justificar algo usando uma proposição falsa. Mas será isso 

suficiente? Tomemos o seguinte exemplo. É fato que Wittgenstein foi um filósofo. Podemos, 

então, socraticamente, perguntar por que Wittgenstein é um filósofo. Alguém dá as seguintes 

razões verdadeiras: Porque o Sol é uma estrela e a Lua um satélite da Terra. Obviamente, 

mesmo servindo-se de razões verdadeiras nenhuma pessoa sensata aceitaria uma 

explicação desse tipo. Algo não encaixa. A verdade da conclusão parece não derivar da 

verdade das premissas postas no argumento. 

Aristóteles esclarece o que está em jogo criando o que hoje chamaríamos de lógica. 

Para tanto ele inventa na sua obra "Os Primeiros Analíticos" a lógica4 (embora não a tenha 

cunhado com este nome, e sim "organon" ou instrumento). Aristóteles reconhece que 

quando estamos utilizando argumentos existem qualidades que ultrapassam o conteúdo que 

eles veiculam.  

Nossa primeira tarefa consiste em indicar o objeto de estudo de nossa investigação 
e a que ciência ele pertence: que concerne à demonstração e que pertence a uma 
ciência demonstrativa. Em seguida teremos de definir o significado de premissa, 
termo e silogismo, e distinguir entre um silogismo perfeito e um imperfeito; depois 
disso, necessitaremos explicar em que sentido diz-se estar ou não estar um termo 
inteiramente contido num outro e o que entendemos por ser predicado de todo ou de 
nenhum" (An. Pr., 24a). 

 

Os assuntos possíveis contidos em argumentos são de uma gama infindável, assim 

como os seus respectivos conceitos. A façanha de Aristóteles foi abstrair dessa diversidade 

formas ou estruturas que são indiferentes aos conteúdos usados (algo nada intuitivo). Não 

 
4 A origem etimológica da expressão ‘lógica’ possui raiz no grego o λογική sendo associada ao termo logike, 
episteme, e denota o sentido de ciência do logos. A expressão logos, possui sentidos variados, no helenismo 
primitivo, por exemplo, significou ‘coleção’, para, posteriormente, significar ‘verbo’ e ‘razão’.  
 



18 
 

 
 

é imediata a constatação de que os dois argumentos seguintes têm a mesma forma: "Se 

Todos os Homens são Mortais" e se "Todos os gregos são Homens" então, "Todos os gregos 

são mortais", no mesmo sentido, Se "Todos os Mamíferos são Peludos", e Se "Todos os 

Cães são mamíferos", então, "Todos os cães são Peludos". A inovação aristotélica consiste 

em se exibir determinadas formas garantido a propriedade chave e elementar na lógica, a 

saber, a validade, conferindo a esta uma dimensão puramente formal. Dizer que um 

argumento é válido é dizer que, segundo a sua forma, e somente por ela, se assumirmos a 

verdade das proposições entendidas como Premissas, inevitavelmente teremos que, 

necessariamente, assumir a verdade das proposições entendidas como conclusões. Será 

impossível que a conclusão não seja verdadeira, em outras palavras, será impossível 

encontrar contraexemplos para a regra - Não há exceções.  

A forma da validade garante a legitimidade do "transporte" da verdade das premissas 

para a verdade da conclusão. Existe uma abstração a esse respeito que promove uma 

complicação no entendimento da lógica. Não é necessário que as proposições que usamos 

como premissas sejam efetivamente verdadeiras. A forma apenas garante que se 

assumirmos a verdade delas teremos, obrigatoriamente, que assumir a verdade da 

conclusão. Se assumirmos a verdade de que os Pandas são invisíveis e, subsequentemente, 

a verdade deque os astronautas são Pandas, então estamos autorizados concluir que os 

astronautas são invisíveis. O ponto é que se a validade permite o "transporte" da suposição 

do verdadeiro, o fará certamente com o verdadeiro efetivo. Situações curiosas seguem a 

partir dessas das considerações de Aristóteles.  

Vimos que podemos gerar argumentos usando somente proposições verdadeiras que 

não explicam e também podemos gerar argumentos logicamente legítimos usando 

proposições falsas (tomadas como verdadeiras) e que, consequentemente, não promovem 

o conhecimento. Esta capacidade que a lógica possui de controlar racionalmente nossas 

especulações se revelou decisiva para a filosofia. Muitos são os exemplos de hipóteses que 

são levantadas para delas tirarmos consequências. Para tanto não é necessário que a 

situação hipotética (daí o nome) ocorra de fato. Não é necessário que existam "cérebros em 

cubas" ou "máquinas da experiência" para raciocinarmos possíveis desdobramentos 

conceituais. Veremos adiante que alguns momentos mais importantes e decisivos na história 

da filosofia se serviram justamente desse recurso (Descartes faz, talvez, o exemplo máximo). 
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Com o advento da lógica Aristóteles estabelece com mais rigor o modo como as 

justificações devem ser feitas para alcançar o conhecimento. Elas devem conter proposições 

verdadeiras alinhavadas com a cogência lógica. Podemos, enfim, voltar ao problema do 

"parar" a justificação. Se quisermos que os argumentos possam transportar a verdade das 

premissas até a conclusão, a série de explicações dadas para essa conclusão não poderá 

ser infinita. Se um argumento precisa ter infinitos passos, então não será possível encontrar 

a verdade no final dessa série. Ao recuarmos muito em uma justificação, pode acontecer 

que no estágio googolplex (um número gigantesco), encontremos o falso. Isto passou a ser 

chamado como o problema do regresso epistêmico. A única alternativa possível para evitar 

essa indesejável surpresa entre nossas premissas é que a justificação - a série de 

proposições usadas como premissas - seja finita. Que o recuo pare numa premissa que não 

peça mais recuo ou justificação alguma, ou seja, uma primeira premissa. Um princípio que 

ancore o corpo completo da justificação. Tomando a analogia da construção de um prédio, 

podemos pensar essas bases da explicação como os fundamentos do conhecimento. Isto 

posto, esta importante característica das justificações de conhecimento, a possibilidade da 

argumentação ser finita, conduz às qualidades especiais que suas bases (proposições 

premissas) devem preservar. No plano argumentativo a relação que tais proposições 

fundamentais têm com a verdade é diferenciada em comparação com as demais 

proposições. Elas devem conter e revelar suas verdades de modo imediato. Cabe explorar 

melhor isso usando um caso clássico.  

Antes dos gregos a geometria já tinha sido bastante desenvolvida pelo babilônios e 

egípcios5. Os egípcios, por motivações práticas (o fato das enchentes do Nilo desfazerem 

as marcações das terras para as plantações) chegaram mesmo a resultados notáveis. 

 
5 O historiador Roger Cooke declara que é difícil estabelecer o quanto que os gregos absorveram do 
conhecimento egípcio, em suas palavras “A quantidade que os gregos aprenderam com o Egito é objeto de 
controvérsia. Muitos estudiosos que leram os textos matemáticos remanescentes de papiros concluíram que 
os métodos egípcios de computação eram muito incômodos para serem aplicados em medições complicadas 
de astrônomos. Ainda assim, Platão e Aristóteles falam com aprovação dos métodos computacionais egípcios 
e das maneiras como foram ensinados. Quanto à geometria, é geralmente reconhecido que o discernimento 
egípcio foi extraordinário; os egípcios sabiam como encontrar o volume de uma pirâmide, por exemplo. Eles 
até encontraram a área de um hemisfério, o único caso conhecido antes de Arquimedes em que a área de uma 
superfície curva é encontrada. (COOKE, 2005, p. 42 – tradução nossa)”. Também para Cooke “O teorema de 
Pitágoras. Em contraste com o caso do Egito, existe a prova clara que os mesopotâmicos conheciam o teorema 
de Pitágoras em pelo menos 1000 anos antes de Pitágoras. Eles já estavam, portanto, a caminho de encontrar 
propriedades mais abstratas das figuras geométricas do que a mera medição. É claro que esse teorema era 
conhecido desde muito cedo na Índia e na China, de modo que não se pode dizer com certeza onde foi a 
primeira descoberta e se o surgimento desse teorema em diferentes localidades foi o resultado de uma 
descoberta ou transmissão independente. (COOKE, 2005, p. 242 - – tradução nossa)” 
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Constataram, por exemplo, que se somarmos os lados de um triângulo retângulo obteremos 

que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa (teorema de 

Pitágoras). Esta e outras verdades geométricas, contudo, estavam elencadas de forma 

rapsódica, ocasional, num estágio que Sócrates reputaria insuficiente. Eles não conseguiam 

explicar o porquê dessa verdade. Na mesma época de Aristóteles viveu o matemático grego 

Euclides. O trabalho que notabilizou Euclides como um dos maiores matemáticos da história 

foi justamente aquele que nos legou o corpo arquitetônico para estas verdades até então 

dispersas e desorganizadas. A obra em questão se chama Os Elementos. Não seria um 

exagero dizer que este é o livro de ciência mais bem sucedido já escrito. Nele o matemático 

grego tornou factível a escolha de algumas poucas verdades de base inquestionável, 

chamadas axiomas, (por vezes também chamados postulados) e mais regras de derivação 

similares às que encontramos na lógica, que, em combinação, poderiam derivar todas as 

verdades da geometria.  

Podemos entender os teoremas geométricos como conclusões especiais na 

matemática, assim como os axiomas suas premissas especiais. Denomina-se “prova” os 

argumentos que se servem desses elementos (realmente, até hoje a principal tarefa da 

matemática é produzir provas). Nesta proposta de ciência os axiomas funcionam exatamente 

como os fundamentos injustificáveis, antes considerados, para evitar o recuo infinito na 

justificação. Nossa compreensão deles traz imediatamente a constatação da verdade ali 

contida. Desse modo, não precisamos de outras proposições para entender o que está 

declarado nos axiomas de Euclides. A verdade deles é evidente. O impacto dos elementos 

de Euclides foi tamanho que mesmo quase dois séculos depois, sua apresentação 

sistemática (ou axiomática) ainda era paradigma de conhecimento máximo6.  Espinoza 

pretendia, quando escreveu a sua Ética, que esta matéria tivesse pela primeira vez um status 

de ciência. Que suas verdades pudessem ser obtidas como conclusões seguras, 

equivalentes as de um raciocínio matemático. Não por acaso o subtítulo do seu livro é 

"segundo o modo dos geômetras". De fato, Platão havia denunciado a proximidade entre a 

matemática e a filosofia quadro afirmava “só entrará na academia quem dominar a 

 
6 Arno em seu magnífico ensaio intitulado “Sistemas Axiomáticos Formalizados a questão da desinterpretação 
e da formalização da axiomática”, sustenta que os Elementos de Euclides foram imprescindíveis para a 
estrutura filosófica, em palavras: “No século IV a.C., Euclides utilizou no livro Os Elementos, pela primeira vez, 
o método axiomático na exposição e desenvolvimento de uma disciplina matemática, de uma forma 
sistemática. Esta obra foi considerada, durante séculos, como o próprio paradigma de investigação científica 
e acabou por influenciar o desenvolvimento ulterior de outras disciplinas além da matemática, inclusive a 
própria filosofia.” (ARNO, 2011, p. 16) 
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geometria"7. Euclides inspirou gerações. A ideia de que o saber deve se configurar na busca 

de princípios atravessou várias disciplinas. Veremos, a seguir, filósofos abordando suas 

soluções a partir de princípios especiais. Para as ciências naturais Newton escreverá o maior 

tratado de física já feito com o título, "Princípios Matemáticos de Filosofia Natural”. E 

Aristóteles, redescoberto especialmente na escolástica, passará a ter na idade média papel 

marcante para a assimilação de Euclides. 

Provavelmente influenciado pelo êxito dos Elementos - uma questão histórica ainda 

em aberto8 - Aristóteles propõem que todo o tipo de conhecimento deverá respeitar o formato 

axiomático similar a obra matemática de Euclides, com a diferença de que enquanto para o 

geômetra os passos inferenciais são promovidos pelo recurso de construções de figuras 

usando régua e compasso, para o filósofo a dedutiva é elaborada segundo a sua lógica, 

chamada silogística9. Depois de apresentar as condições para o raciocínio lógico nos 

Primeiros Analíticos, passará a desenvolver as condições para que o lógico agora articule o 

verdadeiro (de modo que o problema do regresso epistêmico, antes mencionado, seja 

eliminado), na obra Os Segundos Analíticos.  Aristóteles desenvolve os quesitos necessários 

para atingir aos fundamentos de cada saber. Como um autor sistemático, o projeto 

epistemológico de Aristóteles está inserido no corpo conceitual de sua filosofia geral a partir 

de considerações ontológicas. Dessas considerações resultam uma compreensão da 

natureza na qual, diferentemente do seu mestre Platão, as coisas sensíveis tem uma 

existência legítima e não são simulacros de realidades eternas (ideias).  Mas, se por um 

lado, Aristóteles sustenta a existência de um mundo sensível, constituído primordialmente 

 
7 “Ageometrètos mèdeis eisito”. Essa menção é informada posteriormente, nos escritos de João Filopono e de 
Olympiodoro, neoplatônicos, que viveram no século VI d. C.; e por João Tzetzes, autor bizantino do século XII 
(Chiliades, 8, 972). Cf. SAFFREY, Henry. Ageômetrètos mèdeis eisitô: une inscription légendaire. Revue des 
Études Grecques, n. 81, p. 67-87, 1968. 
8 É consenso entre os especialistas que não há uma prova definitiva da existência anterior a Euclides de uma 
coletânea completa como os Elementos, no mesmo sentido que o termo já possui em Aristóteles: “Nós damos 
o nome de elementos a essas proposições geométricas, cujas provas são implicadas nas provas de todas as 
outras, ou de quase todas” (Metafísica, B 998a 25ss). A presença de uma definição euclidiana na obra 
aristotélica, mostra que a investigação de tais “elementos”, que poderiam derivar a matemática, estava em 
curso na época de Aristóteles, ou seja, havia uma discussão sobre os “elementos” anterior a Aristóteles 
realizada por matemáticos atravessando gerações até a elaboração dos Elementos de Euclides em 300 a.c.( 
Cf. WOLF, 2004, p. 45-47) 
9 Francis Wolf no artigo “Ciência Aristotélica e Matemática Euclidiana”, sustenta que “as definições de Euclides 
correspondem muito exatamente às exigências epistemológicas de Aristóteles. Para esse último, a definição, 
enquanto princípio, nada deve dizer acerca da existência da coisa definida: “o que significa o termo triângulo, 
o geômetra o põe; que ele existe, ele o prova” (Anal. Post. II, 7, 92 b 15- 16). A definição não prova nada. E 
isso é tranquilizador. Se a definição provasse o que quer que seja, bastaria definir o que é uma coisa para 
mostrar sua existência, ao passo que, evidentemente, toda existência de um ser matemático deve ser provada 
(por meio de uma construção, por exemplo)”. (Ibiden, p. 49) 
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de coisas singulares, por outro, sua concepção de ciência acompanha Platão e exige o 

universal como vermos, colocado este noutro registro. 

Em combinação com essas teses lógico-ontológicas, Aristóteles elabora sua doutrina 

epistêmica. Entra novamente em destaque a cláusula da justificação cobrada na definição 

de conhecimento de Sócrates e Platão. Como observamos, justificar é sinônimo de explicar 

ou dar as razões. O contato da inteligência com a realidade se dá com a substância 

hilemorfica10 - composto, matéria e forma. E esta, enquanto fonte de inteligibilidade do ser, 

por análise, se desdobra em quatro modos exaustivos de explicação da sua realidade. 

Quatro raízes do porquê de sua existência; Aristóteles intitula tais raízes de causas. Ora, 

quem busca o saber pretende encontrar as causas de algo. Linhas atrás antecipamos, sob 

ponto de vista ontológico, duas delas: a causa material e a causa formal. Restam ainda a 

causa eficiente e a causa final. Para esclarecê-las em conjunto vamos nos servir do próprio 

exemplo do filósofo. Pensemos, então, numa estátua de mármore para exemplificar as 

quatro causas, sendo elas: a causa material diz respeito sobre do que ela é constituída, no 

caso, mármore, a causa formal indica a forma, neste caso a de uma mulher jovem, a causa 

eficiente descreve o trabalho do escultor sobre a pedra, e por fim, a causa final, indica o 

propósito da estátua, especificamente nessa situação, produzir admiração naqueles que a 

contemplam. 

Aristóteles sustenta que o conhecimento efetivo (ciência demonstrativa) versa sobre 

o universal e o necessário. Sendo assim, causa material, eficiente e final escapam dessa 

imposição. Uma mesma substância pode ser feita de matérias distintas. A causa eficiente 

que a torna quente, por exemplo, o fogo, poderia ser outra, quem sabe o Sol. E, igualmente, 

em relação à causa final, muitos podem ser os propósitos na produção de algo. Enfim, todas 

estas causas permitem acomodar traços de contingência. Por outro lado, a causa formal é 

a única que se obtém pela abstração da identidade na generalidade, ou seja, aquilo que 

consegue estabelecer o que há de comum entre um conjunto de substâncias compostas de 

matérias diversas. Camelos não partilham a mesma porção de carne, mas dividem a mesma 

 
10 O hilemorfismo é a doutrina aristotélica para opor-se ao idealismo platônico (doutrina das Ideias) e ao 
materialismo dos filósofos pré-socráticos, entre os quais se destacam Demócrito e Leucipo, fundadores do 
Atomismo, como também Empédocles e Anaxágoras – este último, por ter introduzido a noção de intelecto. Na 
perspectiva hilemorfista, a forma (εἶδος) é um dos constituintes metafísicos primários de toda substância 
individual (ou composto de matéria e forma: τὸ σύνολον ou τὸ ἐξ ἀμφοῖν), que governa e determina o outro 
constituinte metafísico básico, a matéria (ὕλη). É por meio do entendimento da forma que que se dá a 
compreensão da natureza de cada coisa. Aristóteles então, se distingue do mundo das ideias de Platão que 
afirmara a existência separada das Ideias. 
 



23 
 

 
 

forma de "animalidade". Portanto a forma é a causa candidata para o projeto de Aristóteles 

de uma ciência arquitetônica. É por ela que a justificação satisfaz suas pretensões de 

universalidade. Portanto, quando querermos uma explicação cientifica nos moldes 

aristotélicos, procuramos especialmente a causa formal. Sabemos que os gregos são 

mortais porque eles têm a forma da humanidade e está contempla por sua vez a forma da 

mortalidade. Assumindo a causa formal como o veículo da explicação cientifica Aristóteles 

investiga, nos Segundos Analíticos, os requisitos necessários que os argumentos devem 

possuir para que as causas formais apareçam como conteúdo dos mesmos. Nos Primeiros 

Analíticos Aristóteles trabalha os silogismos (argumentos) dedutivos; importa neles, 

especialmente, a forma dos argumentos. Doutra parte, nos Segundos Analíticos são 

trabalhados os silogismos demonstrativos e aquilo que os qualifica como silogismos 

científicos, pois "se o conhecer cientificamente é como propusemos, é necessário que o 

conhecimento demonstrativo provenha de itens verdadeiros etc." (71b19-21). Estes estão 

comprometidos com os conteúdos utilizados. A tarefa mais importante nessa obra é oferecer 

as instruções que os conteúdos devem respeitar para o saber científico. Nesse sentido, 

podemos afirmar que o filósofo oferece um acabamento mais rigoroso e técnico para o 

incipiente modelo de explicação cientifica de Sócrates e Platão. Para tanto, são 

apresentados seis quesitos dominantes para a ciência demonstrativa. São eles: I. Premissas 

Verdadeiras, II. Primeiras imediatas (e indemonstráveis), III. Premissas como causas das 

conclusões, IV. Premissas anteriores, V. Premissas mais conhecidas, VI. Princípios 

adequados. Mesmo sendo um quesito um tanto quanto óbvio, a condição da verdade das 

premissas não deixa de ser uma condição necessária embora não suficiente (algo antes 

alertado por Platão). Afinal, por definição, não é possível conhecer o falso.  

  O segundo princípio - premissas imediatas – encontra-se vinculado aos resultados 

das regras de preservação da validade postas nos Primeiros Analíticos. Se não existir uma 

primeira premissa, isto é, se a série de premissas não tiver fim, como vimos, o falso poderá 

estar incluso, rompendo a permissão lógica da conclusão. A única alternativa é que tal 

primeira premissa tenha uma verdade evidente independente de outras proposições (outras 

premissas). Quanto às premissas serem causas da conclusão, Aristóteles salienta que além 

da correção lógica e da ocorrência do verdadeiro, este verdadeiro deve ser a causa efetiva 

(ou mais apropriada) da conclusão. Repetindo o exemplo de Lucas Angioni (Angioni, 2012) 

para a conclusão "Os Homens São Mortais" são possíveis muitas premissas verdadeiras. 

Uma delas seria, “Os Homens são bípedes".  Entretanto essa premissa não captura de forma 
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apropriada a causa em questão (o porquê) quanto à premissa "Os Homens são animais". A 

exigência de anterioridade das premissas não deve ser entendida num sentido meramente 

cronológico e sim numa acepção lógica e também existencial. Utilizando o exemplo do 

filósofo: O Sol pode existir sem que as plantas existam, mas não vice versa. Assim, o Sol é 

causa necessária para as plantas viverem embora exista simultaneamente a elas. Do ponto 

de vista lógico, significa dizer que a premissa usada é condição prévia. Sem ela, a conclusão 

não se obtém. 

Com relação às premissas serem mais bem conhecidas do que a conclusão fica 

imposta a qualidade gnosiológica do saber. É mais convincente começarmos com coisas 

mais claras para delas chegarmos às mais obscuras. Isto não significa que o mais claro seja 

o mais simples. Mesmo algo complexo pode revelar mais clareza do que coisas simples. 

Basta comparar o mecanismo de um relógio com uma paisagem coberta de neblina. Por fim, 

Aristóteles fala da adequação desses princípios11. Embora alguns intérpretes julguem este 

quesito como redundante, ele pode ser entendido dentro da visão sistêmica que o filósofo 

pensa para a estrutura do saber, por exemplo, a exigência em conjunto de todas as 

qualidades anteriores e o fato de que as premissas fundamentais devam ser independentes 

entre si. A ciência demonstrativa de Aristóteles reflete suas concepções ontológicas. O 

mundo é dividido em indivíduos que podem ser classificados em áreas distintas.  Cada uma 

delas constitui um saber próprio e independente. A Geometria (como Euclides a toma), bem 

como a física, a biologia, etc., são matérias distintas com seus próprios princípios. Em 

nenhuma ciência é possível provar suas verdades a partir dos fundamentos de outra ciência. 

Por exemplo, não podemos provar verdades geométricas usando os primeiros princípios da 

aritmética, como também o contrário não é permitido. As concepções epistêmicas de 

Aristóteles dão, de forma admirável e muito influente, guarida ao modelo epistemológico que 

passou a se chamar fundacionalismo. Exatamente pelo fato de que as premissas exigidas 

no raciocínio demonstrativo ou científico, servem de fundamentos para o conhecimento. 

 

 

 
11 Nesse sentido a seguinte passagem é esclarecedora “"por que a parede [C] não respira [A]? Porque não é 
animal [B]. Mas, se isto [sc. não ser B] fosse causa do não respirar [= não ser A], seria preciso que o animal 
[B] fosse causa do respirar [A] - isto é, se sua negação [= não ser B] fosse causa do não ser o caso [= não ser 
A], a afirmação [= ser B] seria causa do ser o caso [= ser A]. [...] Mas, no que respeita aos termos assim 
relacionados, não se satisfaz o [requisito] mencionado: não é todo animal que respira" (78b15-23). 



25 
 

 
 

1.3 O colapso do fundacionalismo clássico e a retomada do ceticismo na 

modernidade. 

 

Embora tenhamos frisado que Aristóteles ainda é um pensador deveras relevante, 

especialmente para a cultura acadêmica contemporânea, sua força intelectual não foi 

sempre a mesma no mundo ocidental. Para começar, grande parte de sua obra fora perdida 

com o fim da civilização grega (restaram dois quintos dos seus textos). E embora, 

paulatinamente, ele fora trazido à tona para a Europa, intermediado, pelas traduções e 

intérpretes árabes e macedônios, somente na alta idade média seu pensamento tomou o 

peso formidável que o consagrou. Isto ocorreu graças, principalmente, à iniciativa de um dos 

maiores filósofos da idade média, a saber, São Tomás de Aquino.  

A idade média em geral é descrita como um período de trevas em que o conhecimento 

e a inteligência humana estagnaram ou mesmo regrediram em comparação às glórias dos 

antigos gregos e romanos e às renovações que a renascença vindoura traria. Isto não é de 

todo verdadeiro. Embora as relações políticas e econômicas perdurassem por séculos (por 

exemplo, o feudalismo), os estudos de filosofia natural não deixaram de serem realizados. 

Pensadores como Jean Buridan, Roger Bacon e Guilherme de Okham, por exemplo, 

meditaram e objetaram de forma muito engenhosa a física de Aristóteles. Porém, só com as 

novas ideias de Galileu Galilei esta ciência receberá uma crítica contundente. O físico e 

matemático italiano não apenas questiona a evidência solicitada pelo postulado, mas vai 

mais longe ainda afirmando, inclusive, que o postulado é completamente falso. Galileu nos 

permite entender que o que faz, efetivamente, a cadeira parar não é a ausência do motor, 

mas o atrito no chão. Mesmo numa leitura superficial é possível ver que a física galileana 

subverte a noção clássica de movimento. Antes, o movimento era visto como um processo, 

agora passou a ser entendido como um estado. E esta é apenas uma das grandes façanhas 

do físico italiano. Ter revelado ao mundo o princípio da inércia. Não é possível neste curto 

espaço tornar plenamente compreensível o impacto que a obra de Galileu provocou no 

século XVII. Basta lembrar que sua condenação aos 70 anos pela igreja à prisão domiciliar 

é um forte indício do quanto suas ideias foram inoportunas. 

Também a astronomia sofrera severas mudanças no final da idade média e início da 

modernidade. O modelo que prevalecia e que também fora emprestado dos gregos era o do 

astrônomo Ptolomeu. Segundo esse modelo a Terra se encontrava no centro do universo e 

ao redor dela os demais astros estariam orbitando segundo trajetórias circulares, na seguinte 
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ordem de distância: Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, e finalmente a esfera 

de estrelas fixas. De nossa perspectiva contemporânea a astronomia Ptolomaica se mostrou 

falsa e ingênua, mas é preciso levar em conta que ela se sustentava na observação direta 

do céu, sem instrumentos. Prevalecia O dogma de que a Terra era o centro do universo, 

bem como, as órbitas planetárias eram circulares (o movimento circular era considerado 

perfeito). Somente com a publicação de Da revolução das esferas celestes (De 

Revolutionibus Orbium Coelestium) em 1543, surge uma alternativa que simplificava 

bastante o modelo do universo. Colocando o Sol no centro do sistema, não seria mais 

necessário o uso daquela série de adaptações ad hoc do modelo ptolomaico.  

Um importante autor também motivado pelas mudanças que a Europa sofria foi 

Francis Bacon12. Ele teve um papel marcante como propagandista contra as "velhas" ideias 

e defensor de um novo método para obtermos conhecimento da natureza. No seu livro 

Novum Organum (uma clara referência à obra de Aristóteles) publicada em 1620. Bacon 

fornece um novo método de investigação cujo "sujar" as mãos na empiria serve como 

resposta à tradição erudita que partia do pressuposto que todo o conhecimento estaria 

confinado nos livros. O melhor tribunal para certificar a verdade de nossas crenças, segundo 

Bacon, é a experiência e não o apelo a alguma autoridade. Mas agora no início da 

modernidade o conceito de experiência ganha uma nova qualificação que está quase 

explicitada na obra de Bacon. Diferentemente do modo como os antigos assimilavam o ato 

de experiência, como uma relação passiva que o observador teria com a realidade sensível, 

por exemplo, observar os acontecimentos do mundo natural (eclipses lunares e solares, 

vulcões, marés etc.) para, então, lhes dar explicação, a partir da modernidade e da nova 

física que estava surgindo, a postura passou a ser francamente ativa, de modo que tal atitude 

talvez seja uma das notas mais determinantes na diferença das ciências clássicas para com 

as ciências modernas13. A experiência vira experimento. Já não é mais o caso do 

investigador se sujeitar aos caprichos do mundo. O investigador domestica a natureza no 

 
12 A obra Novum Organum é escrita em forma de aforismos, constituindo de pequenos textos em forma de 
axiomas, estabelecendo uma novo de estabelecer o conhecimento como realizado por filosofias anteriores, 
que seriam defensoras de uma filosofia universal, sistemática e dogmática. Organon (ὄργανον) é o nome 
comumente dado a totalidade das obras sobrea lógica de Aristóteles. Em última instância significa 
"instrumento" ou “ferramenta” isto porque para os peripatéticos a lógica era um instrumento filosófico e por 
isso, passaram a identificar o conjunto de escritos de Aristóteles sob essa definição. 
13 Logo no inicio do primeiro livro, Bacon afirma: “o homem como servo e intérprete da natureza, consegue e 
entende (facit et intelligit) tanto quanto ele observou a respeito do ordenamento da natureza pela ação ou pela 
mente; além disso, ele não sabe nem pode nada” (N.O., A, Aph. 1). Nesse sentido a equivalência é introduzida 
através da conexão entre agir e entender. O cerne de sua filosofia consiste exatamente nessa relação; uma 
das formulações mais precisas a esse respeito é a seguinte “o que é mais útil na ação (inoperando) é mais 
verdadeiro no saber” (N.O., B, Aph. 4). 
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laboratório. O modo como Galileu descobre a aceleração dos corpos em queda livre é 

emblemático neste sentido. Como era praticamente impossível ele cronometrar a queda de 

uma esfera de metal dentro de uma residência, ele optou em colocar (...) esferas a rolarem 

num plano inclinado. Este recurso permitiu atenuar a aceleração e facilitou o uso dos 

marcadores de tempo que ele dispunha (o gotejar controlado da água de uma torneira, por 

exemplo). 

Além dessas mudanças sobre o modo que se via o mundo natural deixarem o cenário 

ocidental turbulento, outro advento traumático (provavelmente o mais grave de todos), 

concomitante ao período, foi a divisão da igreja na reforma protestante. Não surpreende que 

o ambiente de intenso conflito intelectual na Europa pós-idade média tornou-se terreno fértil 

para o ressurgimento de antigas correntes céticas. Aristóteles mantinha "que quando se 

sabe algo é impossível que este algo seja diferente". Nenhum cientista nos dias de hoje 

apostaria tão alto em qualquer teoria. Afirmamos que a energia do Sol é efeito de reações 

nucleares no seu núcleo, mas ninguém teria a ousadia de dizer que seria impossível uma 

explicação diferente para este fato. Algo impensável para Aristóteles, pois sua estrutura de 

justificação está tramada em argumentos que se sustentam em proposições de base com 

verdades inquestionáveis. Um ponto importante foi que o próprio Aristóteles tornou-se a 

principal vítima do rigor por ele exigido. Seus exemplos de primeiros princípios para a física, 

por exemplo, se mostraram falhos. E não era um filosofo menor que estava equivocado, se 

tratava de um dos maiores pensadores da filosofia, o grande Aristóteles. Figura que atingiu 

uma respeitabilidade tamanha que a certa altura nas discussões filosóficas dos grandes 

autores medievais, seu nome não precisava mais ser citado. Referiam-se a ele como "o 

filósofo". 

Caberia colocar este desconforto de época com indagações da seguinte ordem: se o 

mundo como era apresentado pela instituição mais poderosa existente ruiu, se uma 

inteligência da envergadura de Aristóteles se mostrou falha nas suas descrições da realidade 

física, se mesmo a verdade das sagradas escrituras estava sob suspeita, o que poderia 

garantir que as novas explicações para o mundo mereceriam mais confiança do que as 

versões que elas derrubaram? O terreno para o ceticismo ficou, então, montado. O ceticismo 

filosófico não era novidade. Desde os gregos existem aqueles que eram reticentes quanto à 

possibilidade de se conhecer algo cabalmente. De fato, muito do que se produziu em teoria 

do conhecimento ao longo da história da filosofia pode igualmente ser entendido como 



28 
 

 
 

resposta a posições céticas14. O Teeteto serve como crítica ao relativismo e, portanto, ao 

ceticismo sub-reptício de Protágoras e Heráclito. Aristóteles quando no livro quatro da 

Metafísica desqualifica os que rejeitam o princípio de não contradição, atinge também o 

ceticismo por eles presumido. Acontece que o pensamento cético fora ofuscado pela 

aparente vitória de filósofos como Aristóteles quando especialmente este é reabilitado na 

alta idade média. Mas a crise que se estabeleceu com a revolução cientifica (entre outras 

revoluções), colocou o ceticismo em cena novamente. Autores céticos da antiguidade 

voltaram a ter destaque. Uma das escolas que ganha um forte interesse é a dos céticos 

pirrônicos15, talvez por eles incorporarem em sua visão de mundo elementos de 

transitoriedade nas afirmações que fazemos do mundo. Um dos seus principais seguidores 

do século III, Agripa, oferece um trilema que demanda respostas até hoje se adotarmos a 

definição tripartite do conhecimento como crença verdadeira e justificada. Sobre esta versão 

ele diz que só existem três possíveis alternativas16. Ou a justificação é infinita, pois toda 

resposta permite ser uma nova pergunta que terá outra resposta e assim por diante, numa 

série sem fim (regresso infinito). Ou a justificação é circular, pois a série de explicações 

acaba introduzindo como premissa aquilo que justamente pretende explicar (petição de 

princípio). Ou a justificação para em proposições cuja verdade é inquestionável ou 

indubitável. Este último caso, o qual Aristóteles tomaria como uma condição de 

conhecimento, Agripa o julgaria como exemplificação de dogmatismo arbitrário. Vários 

pensadores modernos foram afetados por este trilema. Figuras como Erasmos e, 

principalmente Michel Montaigne reinserem posturas céticas no cenário intelectual. 

Montaigne ficara bastante impressionado com o ceticismo antigo e o realinha ao panorama 

 
14 Isso fica mais claro quando pensamos no esforço de Sócrates e Platão em superar as posições céticas de 
seu tempo. O tipo de conhecimento gerado, fruto desses debates, consolidou a forma e a estrutura hegemônica 
de filosofar sobre o conhecimento atravessando a história da filosofia, culminando na modernidade com 
Descartes e Kant, como veremos a seguir. 
15 O ceticismo pirrônico é uma corrente filosófica que remonta ao filósofo grego Pirro de Élis (364-275). Pirro 
não possui nenhum escrito e é identificado entre os especialistas como o primeiro como o primeiro a se dedicar 
a uma postura puramente cética (Sképsis), o que autoriza a constatação de Pirro como um dos maiores 
defensores do ceticismo. A escola pirrônica possui outros nomes importantes, tais como Sexto Empírico que 
escreveu três livros centrais sobre o modo de argumentar cético. Os seguidores dessa escola defendem que 
existem três questões que organizam qualquer investigação filosófica que ao erem respondidas garantem uma 
vida feliz, são elas: qual a verdadeira natureza das coisas, em que situação estamos a respeito dessas coisas 
e o que esperar que se siga dessa situação.  
16 O Trilema de Agripa ou Trilema de Münchhausen, como também é conhecido é o nome de um argumento 
em epistemologia que remete a Agripa o Cético. Tal argumento consiste em defender a impossibilidade de 
provar toda e qualquer verdade estabelecida nos campos da lógica e da matemática. A ironia ao Barão de 
Münchhausen é notória, pois supostamente Münchhausen escapou de um pântano na qual encontrava-se 
atolado puxando seu próprio cabelo. O trilema apresenta um impasse perante três alternativas, sendo 
considerada admissível no intuito de demonstrar fundamento filosófico para uma teoria, são elas: a regressão 
infinita, escolha arbitrária e a petição de princípio ou argumento de autoridade. 
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histórico e intelectual que ele vivenciava. Soma-se a isso o fato de que Montaigne era um 

escritor de grande talento e apresentou suas ideias numa série de ensaios escritos em 

francês, disseminando e popularizando largamente o ceticismo na Europa. 

 

1.4 A virada epistemológica de Descartes. 

 

Também Descartes ficara bastante alarmado com a disseminação do ceticismo no 

mundo europeu assim como Frances Bacon. Descartes estava insatisfeito com a tradição 

escolástica que era predominante no século XVII. Esta tradição poderia, no máximo, oferecer 

o modo como o conhecimento deveria ser organizado, mas seria completamente estéril para 

gerar novo conhecimento. De acordo com o pensador francês, não existiam regras que 

promovessem a descoberta. Era, então, necessário elaborar um método voltado a 

estabelecer o caminho para se obter novas verdades. Descartes não foi totalmente original 

nessa empreitada, outras mentes talentosas também estavam diante do mesmo cenário de 

ruínas da tradição e reconheciam a necessidade de outra atitude intelectual. Entretanto, 

Descartes leva a sua busca de um método confiável até as últimas consequências. Na obra 

intitulada, não por acaso, O Discurso do Método, encontramos sua proposta metodológica 

bastante desenvolvida. Mas na segunda parte desse texto, Descartes revela quatro regras 

ou preceitos que resumem o essencial do seu projeto, são eles na letra de Descartes: 

 

O primeiro preceito era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu 
não conhecesse evidentemente como tal; isto é, o preceito de evitar cuidadosamente 
a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se 
apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse 
nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida.  

O segundo preceito ordenava dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse 
em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. 

O terceiro preceito exigia que eu conduzisse meus pensamentos ordenadamente, 
começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco 
a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo 
mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros.  

O último preceito declarava: “fazer em toda parte enumerações tão completas e 
revisões tão gerais, que eu tivesse a certeza de nada omitir.” (DESCARTES, 1973, 

p. 45-46) 
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Temos, assim, a regra da evidência, a regra da análise, a regra da síntese e a regra 

da revisão. É possível notar nessas regras a forte influência do pensamento matemático 

sobre Descartes. De modo similar a uma equação algébrica, o filósofo afirma que devemos 

tomar um problema complexo, analisar suas partes e resolvê-las separadamente, de modo 

equivalente ao que fazemos solucionando os elementos e operações dentro dos parênteses 

de uma fórmula algébrica para depois operarmos sobre o resultado dos mesmos. No entanto, 

a analogia algébrica esbarra numa dificuldade nuclear exposta na primeira regra. "jamais 

acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal".  

Não devemos esquecer que Descartes estabelece essa recomendação justamente num 

contexto histórico em que ninguém mais esperava certezas. Na realidade essa exigência 

obriga Descartes a estabelecer um critério que qualifique meras opiniões como verdades 

evidentes. Mas afinal, como podemos encontrar verdades evidentes num mundo de 

incertezas? Esta pergunta decisiva permite que façamos um desvio em direção ao texto de 

Descartes que foi um divisor de águas na história da filosofia. As Meditações sobre filosofia 

Primeira. Descartes estava, como muitos outros de sua época, afetado com o crescente 

predomínio do ceticismo na cultura europeia. Mas ao invés de adotar a tática de meramente 

repudiar o posicionamento cético, ele inesperadamente o usa como ferramenta para derivar 

- ou não - um conhecimento seguro. A pergunta que se impõem nessa discussão, diz 

respeito a possibilidade de acesso a alguma certeza, ou seja, se realmente existe alguma 

maneira para acolhermos uma crença como verdade absoluta, acaba por se tornar a questão 

crucial desenvolvida por Descartes nas meditações. Nessa mesma obra o filosofo francês 

pretende conceder um método infalível para tal problemática.  

Descartes propõe um exercício de imaginação em que o recurso à abstração lógica é 

crucial, no sentido em que pressupõe situações para as quais, a partir delas, possamos 

extrair consequências epistêmicas. Estas situações não precisam realmente existir. A norma 

geral de análise será assumir que se para qualquer proposição que tomarmos como 

verdadeira for possível colocar a menor possibilidade de dúvida, então, podemos afirmar 

que não há certeza para esta proposição, sendo possível assumi-la como falsa. Esta é a 

norma metódica que permite a pergunta genérica da primeira meditação "Das coisas que 

podemos duvidar".  Descartes será mais drástico com relação ao expediente especulativo. 

Na primeira meditação ele comunica ao leitor que se servirá dessa estratégia porque seria 

inviável verificar, separadamente, cada proposição que julgamos verdadeira e conferir a 

possibilidade de sua falsidade. 
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Agora pois, que meu espírito está livre de todos os cuidados, e que consegui um 
repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com essa 
liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não é 
necessário, para alcançar esse desígnio, provar que todas elas são falsas, o que 
talvez nunca levasse a cabo; mas, uma vez que a razão já me persuade de que não 
devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são 
inteiramente certas e indubitáveis, dos que às que nos parecem manifestamente ser 
falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar a 
rejeitar todas. (DESCARTES, 1973, p. 93) 

 

 Existe uma infinidade de proposições. O melhor é conceber situações que 

comprometam de vez um grande conjunto de proposições. O filósofo gradativamente 

intensifica as situações propostas até atingir a condição de possibilidade da dúvida mais 

extrema possível, isto é, uma dúvida hiperbólica. Poderia ser o caso que Descartes 

apresentasse a situação mais radical de imediato, porém isto certamente afetaria a didática 

da exposição. Após elencar na primeira meditação as razões que o levaram a suspeitar de 

uma série de verdades consagradas, o primeiro passo será tomar todas as proposições 

cujos conteúdos obtemos pelos sentidos, e que julgamos verdadeiras, como sendo passíveis 

de dúvidas. Sabemos que, por vezes, os sentidos nos enganam; talvez eles nos enganem 

sistematicamente. Um lápis mergulhado num copo d’água parecerá quebrado. Uma torre 

que à distância parece cilíndrica vista de perto se mostrará retangular e assim por diante. 

Entretanto, Descartes em seguida abandona esse exemplo. Constata que, embora os 

sentidos nos ludibriem, o reconhecimento do engano se dá ao recurso aos próprios sentidos 

novamente. Foi porque nos aproximamos da torre ou porque tiramos o lápis do copo de água 

etc. que reconhecemos o erro de acordo ainda com os sentidos. A segunda condição 

proposta, mais severa e, portanto, mais abrangente, é conhecida como o argumento do 

sonho. Imagine que você esteja sonhando neste momento. E que tudo o que parece real 

nada mais é do que um produto de sua fantasia onírica. Indagado sobre o que poderia tomar 

como verdadeiro, em princípio você diria que nada. Pois tudo o que aparece na percepção, 

as imagens (Ideias, no jargão de Descartes) de cadeiras, mesas, pessoas seriam irreais. 

Mesmo a afirmação mundana de que você estaria agora sentado em qualquer lugar, lendo 

esse texto, poderia ser falsa. 

Surpreendentemente Descartes conclui que o argumento do sonho também não é 

suficiente para sua estratégia de dúvida radical. Com ele continuamos a saber de certas 

coisas. Pois vejamos: os sonhos podem ser entendidos como representações fictícias assim 

como uma pintura é capaz de representar o inexistente. Imagine um quadro com uma 

paisagem inventada. A árvore, o córrego e o fundo com montanhas por ela mostrada não é 
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real. Procurando ser mais perfeccionista, podemos imaginar esta paisagem inventada sendo 

feita em computação gráfica, a ponto de alguém desavisado não perceber a farsa e pensar 

que é a foto de um lugar existente. Vamos colocar mais elementos nessa imagem. Um 

quadro de giz preso à árvore. Neste quadro está desenhado um triângulo retângulo. 

Pergunta: o teorema de Pitágoras se aplica a esta figura? Descartes vai dizer que sim. 

Mesmo que estejamos sonhando, as verdades matemáticas continuam valendo. No 

entender de Descartes os sonhos são como arranjos de "todos" não existentes feitos de 

"partes" existentes. Pode não existir o elefante azul que aparece num sonho. Mas em algum 

sentido o azul de sua cor tem certa existência, nem que seja emprestada de outra realidade. 

Enfim, Descartes atinge ao máximo de radicalidade possível com relação à situação que 

pode pôr em dúvida qualquer afirmação tomada como verdadeira. Ele formula o famoso 

argumento do Gênio Maligno. 

Por pura hipótese vamos cogitar que não existe Deus e que o mundo e sua 

consciência sejam o produto de um criador malévolo e que este criador tenha como propósito 

enganá-lo sistematicamente. Imagine esse ser como o responsável por tudo aquilo que você 

toma como verdadeiro seja sempre falso, mesmo as verdades matemáticas e as operações 

que podemos fazer com elas. Há de se convir que não seja possível supor uma situação 

mais extrema do que essa do ponto de vista epistemológico. Tal gênio maligno poderia ainda 

ultrapassar nossa capacidade de significação, alterando sistematicamente o conteúdo dos 

conceitos por nós utilizado. Entretanto, as implicações epistemológicas contidas nesse 

estágio de tamanha dúvida, compeliria a inteligibilidade da própria dúvida, ou seja, ela nem 

poderia ser estabelecida com sentido. A dúvida pressupõe um mínimo de entendimento para 

que ela se faça valer como questão. Mas então dentro desse âmbito de significação 

assegurada, no limite da razoabilidade posta pelo gênio maligno, podemos retornar a 

pergunta chave: O que poderíamos saber se esta fosse a situação? A resposta manifesta 

seria: nada, pois qualquer coisa que o eu tome como verdadeira, o gênio fará de modo que, 

de fato, sempre seja o falso.  

A primeira vista, a pressuposição do gênio nos faz concluir que realmente não existem 

certezas, porém Descartes afirmará que sim, é possível estipularmos o conhecimento 

desprovido de dúvida, ou seja, podemos saber. Vamos examinar com mais detalhes a 

astúcia lógica do filósofo francês. O que significa exatamente o argumento do gênio maligno? 

O que significa supor errar sempre e, inevitavelmente, tomar o falso pelo verdadeiro? Que 

condições são necessárias para tanto? Ora, para pensar sempre o falso é também 
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necessário pensar. Uma das qualidades do pensamento, seja qual for seu conteúdo, é ele 

pode aceitar a verdade ou a falsidade. O pensamento de que os franceses são asiáticos é 

falso, mas não deixa de ser um pensamento por isto. Então, para poder pensar o falso e 

mesmo que eu só (...) pense o falso, eu tenho que existir para poder pensar. Desse modo, 

penso (o falso) logo, existo. Posso não saber mais nada, mas sei que existo como algo 

pensante. E esta será uma verdade indubitável. A certeza do cogito permite a Descartes, 

conjuntamente, qualificar a especificidade cognitiva que as ideias devem satisfazer para 

alcançarem a verdade pretendida na primeira regra - clareza e distinção. Uma ideia clara é 

aquela cuja intensidade perceptiva, por exemplo, de forma comparativa, será maior do que 

outras. Assim, uma música quase inaudível é menos clara do que uma em volume alto. 

Mesmo assim, poderia acontecer, por um problema de recepção radiofônica, a música não 

ser distinta de nenhuma outra (parece uma sinfonia, mas qual?). Contudo, ao acertar a 

frequência da emissora, ela fica nítida. Podemos identificar, enfim, a 7° sinfonia de 

Beethoven. Temos clareza e distinção. O cogito e a ideia de Deus são os protótipos dessas 

propriedades. O aparato teórico de Descartes em seu programa de promoção a certeza, terá 

como veremos adiante, a força analógica no modo como Sosa qualificará o conhecimento 

reflexivo   

 

1.5 Os Rumos da Epistemologia depois de Kant. 
 

 

O idealismo transcendental de Kant produziu uma decisiva influência na cultura 

europeia do século XIX. Especificamente no interior do debate filosófico, ele serviu de mote 

para o desdobramento de um tipo de idealismo, conhecido como Idealismo Alemão, que 

provavelmente não seria endossado pelo filósofo prussiano. Embora muito influenciado pelo 

pensamento de Kant, o precursor desse idealismo, Johann Goteie Fiche17 (1762-1814) 

constatou uma dificuldade nuclear no idealismo transcendental. Se o que é passível de 

conhecimento está confinado no âmbito das aparências, incluindo as relações de 

 
17 O pensamento de Fichte pretende ser um desdobramento teórico da filosofia transcendental de Kant na 
primeira Crítica. Fichte anseia provar dedutivamente toda a estrutura arquitetônica da razão pura enquanto 
decorrência estrita de um mesmo princípio fundante. O Eu auto consciente deve gerar na auto relação 
epistêmica do emaranhado de determinações sensíveis que caracterizam a experiência humana e a 
representação de mundo que se segue. Para tal é preciso existir um ponto de convergência, ou seja, uma 
síntese entre o eu puro e o eu empírico. De acordo é a unidade da consciência enquanto premissa hipotética, 
que garante a demonstração de sua própria constituição como consciência plenamente determinada.  
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causalidade, como explicar o vínculo do noumeno (coisa em si) com o fenômeno? A solução 

de Fichte será ampliar drasticamente a esfera de atuação do sujeito cognitivo no ato de 

conhecer. O eu Transcendental que em Kant era uma função de unidade da sensibilidade, 

sendo esta independente do sujeito18, ganha um poder de constituição da própria matéria 

sensível do conhecimento. Nos casos mais extremos desse idealismo a dicotomia fenômeno 

x coisa em si elaborada por Kant é dissolvida, como também a distinção entre pensamento 

e ser. No cume dessa doutrina, em Hegel, tomando-o como exemplo máximo no contexto 

do idealismo alemão, afirma que o real chega a coincidir de forma absoluta com o racional19. 

Desse modo, tanto a epistemologia quanto a metafísica se fundem no apogeu do idealismo 

alemão. 

  O idealismo alemão se revelou uma escola filosófica extremamente sofisticada e 

muitas interpretações conflitantes foram elaboradas para seus principais integrantes, ainda 

não existindo consenso para formar um quadro geral da sua epistemologia, saturada de 

metafísica. Contudo, vale destacar que Hegel, mesmo tendo interpretações em aberto, teve 

um papel crítico relevante para a análise do conhecimento, retomando as dificuldades 

formuladas pelos céticos pirrônicos, (quem ele estuda em detalhe), especialmente Sexto 

Empírico e Agripa. De um modo bastante esquemático, podemos dizer que Hegel aceita os 

resultados desses céticos antigos (a quem ele respeitava muito mais que os céticos 

modernos), se forem mantidas as dicotomias tradicionais entre pensamento e ser ou 

representação e representado.  

Um dos resultados mais impressionantes da epistemologia de Kant foi ele ter feito 

uma versão que explicava a necessidade e universalidade do conhecimento matemático e, 

conjuntamente, a aplicação deste ao mundo natural. Para Kant a matemática é um 

conhecimento construído nas formas puras da intuição (Espaço e Tempo) de acordo com a 

estética transcendental, na primeira parte da Crítica da Razão Pura: a geometria sendo 

construída no Espaço e a aritmética no tempo20. Enquanto formas da sensibilidade, estas 

 
18 Conforme o início do parágrafo §16, na Dedução Transcendental dos Conceitos Puros do Entendimento 
da Crítica da Razão Pura, quando Kant afirma “O eu penso deve poder acompanhar todas as minhas 
representações; se assim não fosse, algo se I representaria em mim, que não poderia, de modo algum, ser 
pensado, que o mesmo é dizer, que a representação ou seria impossível ou pelo menos nada seria para mim.  
19 De acordo com a firmação de Hegel “O que é real é racional e o que é racional é real. Esta é a convicção de 
toda consciência livre de preconceitos e dela parte a filosofia tanto ao considerar o universo espiritual como o 
universo natural.” (HEGEL, 1997, p.36) 
20 Para Kant o espaço é uma intuição pura do sentido externo, pois, “O espaço é representado como uma 
grandeza infinita dada. Ora, não há dúvida que pensamos necessariamente qualquer quer conceito como uma 
representação contida numa multidão infinita de representações diferentes possíveis (como sua característica 
comum), por conseguinte, subsumindo-as; porém, nenhum conceito, enquanto tal, pode ser pensado como se 
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representações têm um caráter de universalidade. Toda a experiência sensível terá a 

imposição do espaço cuja estrutura é revelada formalmente pela geometria, ao ponto de 

Kant afirmar de modo enfático que necessariamente o espaço do mundo físico é euclidiano. 

Outro grave empecilho colocado ao idealismo transcendental é a forte dependência 

deste para com a lógica clássica.  Kant usou basicamente a silogística aristotélica para expor 

as categorias do Entendimento, sugerindo que a lógica era uma ciência quase que acabada. 

Entretanto, a partir de meados do século XIX o matemático Gotltob Frege, ambicionando por 

oferecer fundamentos seguros para a aritmética, praticamente reinventa a lógica dissociando 

a lógica em voga da silogística aristotélica para uma lógica de predicados axiomática.  De 

fato, comparada à nova lógica de Frege o silogismo de Aristóteles não contém erros, mas é 

deveras limitada. Frege introduz novos operadores (quantificadores universais e 

existenciais) que permitem à lógica trabalhar com indivíduos e não apenas com conteúdos 

gerais, algo impraticável no modelo clássico.  A inquietação inevitável é se Kant, diante do 

novo aparato lógico, faria do mesmo modo a dedução transcendental das categorias, pois 

tendo em vista a nova lógica em mente para tal dedução, teríamos o mesmo quadro de 

categorias? 

 O tempo acabou mostrando que muitas das objeções feitas a Kant se revelaram 

excessivamente severas, porém, mesmo sendo injustas, no final do século XIX e início do 

século XX, a ideia de um a priori sintético caiu fortemente em descrédito. Este cenário 

propiciou que uma nova mentalidade emergisse no cenário filosófico europeu. A de 

intelectuais insatisfeitos com os rumos da filosofia acadêmica e com expectativas em 

conceder para as ciências constituídas um fundamento conceitual confiável. Um grupo 

tomado por esse espírito formou uma corrente que praticamente estabeleceu a agenda das 

questões epistemológicas no século XX. Esse grupo seleto de pensadores ficaram 

 
encerrasse em si uma infinidade de representações. Todavia é assim que o espaço é pensado (pois todas as 
partes do espaço existem simultaneamente no espaço infinito). Portanto, a representação originária de espaço 
é intuição a priori e não conceito. (KvR, B40). Por sua vez, o tempo acaba por ser uma intuição pura do sentido 
interno, porque “O tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições. 
Não se pode suprimir o próprio tempo em relação aos fenômenos em geral, embora se possam perfeitamente 
abstrair os fenômenos do tempo. O tempo é, pois, dado a priori. Somente nele é possível toda a realidade dos 
fenômenos. De todos estes se pode prescindir, mas o tempo (enquanto a condição geral da sua possibilidade) 
não pode ser suprimido (KvR, A31). A geometria estaria associada então a espacialidade própria que o espaço 
comporta, como pensa Kant, uma dimensão exterior; a aritmética estaria vinculado ao tempo, pois é uma 
“representação necessária” para todas nossas intuições, da mesma forma que a aritmética possui na 
matemática tal importância, ou seja, se para Kant é impossível pensar algo sem o tempo na matemática é 
impossível pensar algo sem a aritmética. 
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conhecidos como o círculo de Viena21; um movimento de intelectuais coordenados por Moritz 

Schlick entre 1922 a 1936. 

 Além do círculo de Viena, é Wittgenstein que possui umas das mais marcantes 

influências no debate epistemológico no século XX. Ele influenciou sobremaneira o 

empirismo lógico apesar dele frisar que fora mal interpretado pelos integrantes do círculo de 

Viena. Este fato mostra como a filosofia pode tomar caminhos inusitados. Wittgenstein ficará 

muito impressionado com a nova lógica de Frege e também com a versão similar feita pelo 

grande filósofo e lógico britânico Bertrand Russell, com quem veio a estudar em Cambridge 

em 1911. O propósito principal de Wittgenstein era estabelecer o significado das proposições 

da lógica, se contrapondo a Russel que pensava ter essas proposições como referência a 

algo como “fatos lógicos”.  Enfim, Wittgenstein apresenta suas conclusões num dos textos 

mais compactos e herméticos já feitos na filosofia. O Tractatus Logico Philosophicus.  Com 

respeito às proposições da lógica, Wittgenstein afirma serem elas proposições vazias de 

significado. Elas não têm conteúdo como as proposições factuais, mas permitem o 

ordenamento dessas proposições “autênticas” (aquelas que podem ser verdadeiras ou 

falsas, isto é, terem sentido) a título de se poder conduzir as inferências com elas.  Mas, 

além disso, é obtido um resultado chocante. O de que as proposições da filosofia, em todas 

as suas áreas, são sem sentido22.  Sendo assim, afirmações da metafísica, ética, 

epistemologia, estética, portanto, todo o espectro de discussão que a filosofia abarca, são 

pseudo-proposições. O linguísta Chomsky, tendo outros propósitos, oferece o seguinte 

exemplo de uma proposição sintaticamente correta, mas que expressa um absurdo: “verdes 

ideias dormem furiosamente”. Segundo Wittgenstein, embora não reconheçamos o “sem 

sentido” das proposições filosóficas de forma tão manifesta como neste exemplo, também 

elas não referem a nenhum fato, além de não terem qualquer utilidade inferencial como as 

proposições da lógica. A recomendação implícita no Tractatus é: não vale a pena fazer 

filosofia. 

 
21 O Círculo de Viena foi um grupo composto por cientistas que, embora atuassem em distintas frentes do 
conhecimento da física a economia por exemplo, procuraram resolver os problemas latentes do fundamento 
científico. Dificuldades estas levantadas a partir das “deficiências” e insuficiências epistêmicas dos 
neokantianos e dos fenomenólogos. 
22 A passagem que esclarece essa posição é a seguinte: “O método correto da filosofia seria propriamente 
este: nada dizer, senão o que se pode dizer; portanto, proposições da ciência natural – portanto, algo que nada 
tem a ver com filosofia; e então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que 
não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria, para ele, insatisfatório – não 
teria a sensação de que lhe estivéssemos ensinando filosofia; mas esse seria o único rigorosamente correto.” 
(Tractatus, 6.53) 
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O empirismo lógico absorveu o Tractatus de modo muito particular. Concluiu que além 

da metafísica ficar desautorizada no poder de determinar a verdade de suas afirmações, 

qualquer iniciativa de constituir uma verdade a priori que não seja lógica, está fadada ao 

desatino e, por consequência nem a filosofia, transcendental sobrevive. A filosofia então, 

passa a ter para este grupo de pensadores, uma função completamente parasitária às 

ciências empíricas. Não produz conhecimentos próprios e o que pode fazer de positivo é 

usar o ferramental da lógica, na procura da correção e fundamento das ciências. Este estilo 

de filosofia passou a dominar o mundo acadêmico anglo-americano (filosofia analítica), ainda 

mais, levando em conta que importantes figuras desse movimento foram para os EUA, 

criando uma escola na América dessa linha de pensamento.  Um dos slogans do empirismo 

lógico, certamente o mais marcante é que “as únicas proposições com sentido são as que 

podem ser verificadas empiricamente”23 (o verificacionismo). Isso significa que no limite, as 

proposições das ciências naturais são verificáveis, em contrapartida, as proposições 

metafísicas não podem ser validadas empiricamente. 

O personagem de maior destaque do círculo de Viana é Rudolf Carnap.  Carnap era 

um homem de sólida formação científica e um expoente da lógica. Então, de modo um tanto 

inadvertido Carnap repete o empreendimento de Descartes, mas agora motivado segundo 

um novo referencial de análise com a lógica tendo o alcance da quantificação. Como um 

típico empirista, ele admite que a fonte primeira do conhecimento é a experiência. Ela é a 

responsável por fornecer uma gama de dados que são presenciados diretamente na 

consciência do indivíduo pensante. Agora, na sua frente leitor, segundo Carnap, é possível 

que você depure os objetos que estão no seu campo de visão em qualidades mínimas 

(sense-data), zonas de uma cor específica, intensidade de luz, etc. Sensações que 

combinadas com conceitos empíricos estabelecem os objetos que você está experienciando 

neste instante.  

 
23 Carnap na sua “Autobiografia Intelectual”, afirma a proveniência wittgensteiniana do “princípio de verificação” 
vinculando-a à ideia de que as hipotéticas proposições metafísicas são desprovidas de sentido: “O avanço 
mais decisivo em minha concepção acerca da metafísica ocorreu depois [do Logische Aufbau der Welt], no 
período de Viena, principalmente sob a influência de Wittgenstein. Eu cheguei a sustentar a concepção 
segundo a qual muitas teses da metafísica tradicional não são apenas inúteis, mas inclusive destituídas de 
conteúdo cognitivo. Elas são pseudoproposições, isto é, elas parecem faze afirmações porque elas têm a forma 
gramatical de enunciados declarativos, e as palavras que ocorrem nelas contêm muitas associações fortes e 
carregadas emocionalmente, enquanto, na verdade, elas não fazem afirmações, não expressem proposições 
e não são, portanto, nem verdadeiras nem falsas (...) A concepção de que esses enunciados e questões são 
não-cognitivos estava baseada no princípio de verificação de Wittgenstein. Esse princípio diz, primeiramente, 
que o sentido de um enunciado é dado pelas condições de sua verificação e, em seguida, que um enunciado 
é dotado de sentido se e apenas se é, em princípio, verificável, isto é, se há circunstâncias possíveis, não 
necessariamente atuais, que, se ocorrerem, estabeleceriam definitivamente a verdade do enunciado.” 
(CARNAP, 1963, p.44-5) 
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Para Carnap é imprescindível saber como é possível que esses dados imediatos da 

consciência possam entrar em concordância com as imagens produzidas pela ciência, pois 

a ciência fala de um mundo que aparentemente não coincide com nosso quadro direto de 

percepção (átomos, ondas de rádio, radiação, relatividade do espaço e tempo, etc.)  Carnap 

se propõe a estabelecer uma ligação entre esses dois domínios pretendendo efetuar uma 

construção lógica do mundo. Em sua obra A estrutura lógica do mundo24, Carnap elabora 

sua reflexão inicialmente pelas características gerais da experiência imediata, culminando 

nas teorias científicas.  A argumentação contida na referida obra, mostra o esforço para 

promover uma identidade sintática (lógica) entre as linguagens dos dois domínios referidos 

(sensação e conceitos) separados.  Carnap, assim como Descartes, quer provar a existência 

do mundo exterior substituindo Deus pela lógica. A iniciativa de Carnap se revelou um 

tremendo fracasso. Mas do mesmo modo que o projeto de Frege de reduzir a aritmética à 

lógica não teve êxito, tendo como resultado positivo dessa tentativa de fundamentação a 

criação da nova lógica, o insucesso de Carnap produziu uma série de instrumentos e 

distinções relevantes para a filosofia analítica.  

Dois momentos foram decisivos para arruinar as ambições de Carnap no Aufbau. O 

primeiro resulta da publicação em 1951 do artigo de filosofia mais importante do século XX, 

“Os Dois Dogmas do Empirismo” de Willard van Orman Quine.  

 

 

1.6 Quine e sua crítica ao positivismo lógico. 
 

 

    Apesar de a Epistemologia ter seus próprios conceitos e temas dominantes, ela não 

é uma matéria indiferente aos resultados de outros campos da filosofia. Particularmente ela 

é muito sensível aos avanços obtidos em áreas tais como a filosofia da lógica e filosofia da 

linguagem. E o século XX foi bastante fértil para com essas disciplinas, especialmente na 

tradição que privilegiou o exame da linguagem a partir de um instrumental lógico, a saber, a 

filosofia analítica. Como vimos no capítulo precedente, um nome se destaca dentro dessa 

tradição; Rudolf Carnap. O ambicioso projeto de Carnap (Aufbau) foi, justamente, adotando 

o referencial da lógica contemporânea, mostrar como é possível analisar as proposições da 

ciência de modo que seus significados pudessem se tornar traduzíveis aos significados da 

 
24 Doravante usaremos Aufbau, tendo em vista o nome da obra em alemão Der logische Aufbau der Welt. 
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linguagem mundana. O que legitimaria dizer que, por exemplo, as proposições de percepção 

que você está tendo agora, enquanto lê este texto, se conectam com afirmações que não 

são de percepção. Pois vejamos, seu quadro sensível, caro leitor, apresenta agora letras 

pretas sobre um fundo branco em uma tela de computador (se o texto não foi impresso), 

mais a moldura de objetos circundantes de onde você está, ou seja, mesas, cadeiras, 

lâmpadas, etc. Por sua vez, a física nos diz que o que existe realmente são aglomerações 

de átomos, entidades invisíveis para nossa percepção direta, e que os objetos que nos 

rodeiam são distintas configurações dessas aglomerações. Como vimos no capitulo 

precedente, Carnap quer fazer uma acomodação lógica entre esses dois domínios, à 

primeira vista incompatíveis.    

    Willard van Orman Quine (1908-2000) foi um filósofo americano que deu continuidade 

ao legado de Carnap, assimilando o procedimento analítico nos mesmos moldes das 

investigações conceituais do filósofo alemão, isto é, servindo-se de um poderoso ferramental 

lógico voltado à analise conceitual; procedimento que passou a ser a orientação filosófica 

dominante no mundo anglófono, conhecida como filosofia analítica. Mas embora Quine seja 

um fiel seguidor do método analítico, seus resultados são conflitantes com os projetos de 

Carnap e até mesmo com as ambições epistêmicas da própria filosofia analítica. Quine se 

debruça sobre certos pressupostos assumidos de forma inadvertida no projeto fundacional 

do empirismo lógico (notadamente no trabalho de Carnap no Aufbal), apontando teses 

infiltradas nesta obra sobre a significação das proposições de forma em geral. Mesmo sendo 

implacáveis com respeito à tradição da filosofia referente à metafísica e epistemologia, os 

empiristas mantinham, em parte inspirados por Wittgenstein, uma distinção clássica para o 

significado das proposições, existiam para eles, do modo exaustivo, dois tipos de 

proposições com significação procedente. As proposições cujo conteúdo é determinado pelo 

mundo, proposições factuais (na terminologia de Quine, enunciados) que descrevem a 

realidade. E existem as proposições cuja significação é determinada por sua estrutura 

interna (sintaxe) ou uma combinação puramente formal. Estas são as proposições da lógica. 

Não possuem conteúdo factual, portanto, não descrevem o mundo. Também são chamadas 

de proposições analíticas. Em outras palavras, a significação delas é alheia ao real. Além 

disso, estas proposições servem de critério corretivo para as proposições descritivas. Se 

combinações de proposições factuais, nas suas interpretações formais, avançarem a 

contradição lógica, por exemplo, terão suas significações solapadas. Quine questiona a 

pertinência da dicotomia feita pelos empiristas modernos entre proposições factuais e 
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analíticas, justamente porque não existe um critério que sustente essa dicotomia. No artigo 

“Os Dois Dogmas do Empirismo”, Quine examina, de forma detalhada, os procedimentos 

usuais que possam garantir suporte à dicotomia empirista; a parte mais técnica do texto 

mostra que todos eles são insuficientes.  

A conclusão os Dois Dogmas é uma espécie apoteose linguístico-epistêmica, com um 

certo toque retórico (metáforas em profusão), na defesa de uma teoria do significado 

holística, é fruto de anteriores considerações técnicas na maior parte do artigo. 

Resumidamente, Quine mostra que todos os recursos para definir a analiticidade incorrem 

em circularidades. O artigo começa com ponderações a cerca da não ocorrência de 

problemas para com proposições analíticas da classe em que estabelecemos as suas 

analiticidades segundo a aplicação explícita de operadores lógicos como em “Nenhum  

homem que não casou é casado”; sobre essa questão Quine esclarece o seguinte: 

A característica de tal enunciado é a de que ele pode ser transformado em verdade 
lógica por meio da substituição dos sinônimos; assim (2) pode ser transformado em 
(1) substituindo-se ‘solteiro’ por seu sinônimo ‘homem que não casou’. Falta-nos 
ainda uma caracterização apropriada desta segunda classe de enunciados 
analíticos, e, com isso, da analiticidade em geral, porquanto na descrição acima 
tivemos que nos basear numa noção de “sinonímia” que, não menos do que a própria 
analiticidade, precisa ser elucidada. (QUINE, 1975, p. 226) 

 

A aplicação da negação é suficiente para reconhecer o caráter analítico dessa 

proposição, isto é, sabemos a priori o valor de verdade dela, no caso, ser o verdadeiro.  

Contudo para proposições como em “Nenhum solteiro é casado” encontramos sérias 

dificuldades. Também julgamos enunciados desse tipo como sendo analíticos, mas porque? 

Enquanto que para as proposições do primeiro tipo resolvemos formalmente a analiticidade, 

as de segundo tipo se comprometem com o significado dos termos usados. Admitimos a 

sinonímia (mesmo significado) dos termos empregados. No exemplo, “solteiro” significa o 

mesmo que “não casado”. Quine investiga os critérios comumente utilizados para permitirem 

a analiticidade por meio da sinonímia. Seriam eles o apelo à definições, permutabilidade e 

regras semânticas. Nenhum desses expedientes, segundo Quine, consegue estabelecer um 

critério não problemático para a sinonímia. No artigo do filósofo é latente, que tais recursos 

são exaustivos e que não foram ainda exibidos os critérios de analiticidade, mas que, 

efetivamente, não existem. Sendo assim, a admissão da analiticidade via sinonímia não tem 

fundamentos e, portanto, deve ser entendida como um dogma. A analiticidade é um dos 

dogmas, o outro, que é uma decorrência do primeiro é a ideia da redutibilidade dos 
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enunciados de um domínio para um outro domínio. Exatamente o que Carnap pretendia no 

Aufbal25.   

    O impacto do Dois Dógmas ainda se faz sentir na filosofia contemporânea. Inspirado 

em seu próprio trabalho, o pensador americano abre um novo cenário para a atividade 

filosófica. Alguns diriam mesmo que os resultados de seu empirismo radical apontam para 

o fim da filosofia entendida como uma atividade exclusivamente teórica. O coração dessa 

mudança de orientação está justamente na conclusão polêmica inclusa no artigo de 1951, 

mas Quine deixa explícito os desdobramentos possíveis dessa conclusão em um artigo de 

1968, chamado de “Epistemologia Naturalizada (refef)”. A filosofia enquanto uma análise 

conceitual pura, dependerá da efetiva distinção entre proposições analíticas e factuais. 

Como não existe um critério que fundamente essa distinção, o significado de qualquer 

proposição, portanto também as analíticas, estará comprometido com a realidade empírica. 

Descobertas no mundo podem afetar de forma drástica o significado de conceitos 

consagrados, subvertendo suas definições.  Analisamos na sequência um exemplo de 

ciência bastante famoso a título de esclarecimento.  

 O Tempo sempre foi um conceito nobre para a filosofia. Para Kant era entendido como 

uma forma a priori que condiciona a possibilidade da experiência. Ele, o tempo, não faz parte 

dela, mas a permite. Um conceito que pode, portanto, ser pensado de forma independente 

da experiência.  Eis que surge Einstein com a Relatividade Especial em 1905 e mostra que 

a experiencia pode solapar a compreensão que tínhamos desse conceito. E se a empiria 

pode afetar a compreensão que temos de conceitos como o de tempo, porque não admitir 

que ela não possa fazer efeitos similares para qualquer conceito filosófico, e, portanto, 

inclusive os conceitos referentes à epistemologia? Esta é a principal tese embutida no artigo 

“Epistemologia Naturalizada”. O problema do conhecimento e consequentemente a 

significação, não deve ser uma matéria para ser meditada em uma poltrona, simplesmente 

examinando a conexão lógica dos conceitos.  Talvez ciências como a neurologia e a 

psicologia experimental tenham mais a dizer sobre o assunto do que as especulações a 

priori da filosofia.  

 
25 Cf. Quine “O dogma do reducionismo sobrevive na suposição de que cada enunciado, tomado isoladamente 
de seus companheiros, pode admitir confirmação ou infirmação de algum modo. Minha contraproposta, 
resultando essencialmente da doutrina do mundo físico de Carnap no Aufbau, é que nossos enunciados sobre 
o mundo exterior enfrentam o tribunal da experiência sensível não individualmente, mas apenas como corpo 
organizado.” (QUINE, 1975, p.251) 
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Naturalmente a sugestão de Quine promoveu seguidores e, igualmente, propiciou 

detratores (notoriamente Grice e Strawlson). Afinal, não significa que ao sujeitar o 

significado, mesmo dos conceitos tradicionalmente filosóficos ao tribunal da experiência, não 

implicaria isto no próprio fim da filosofia?  “Mexer” no mundo não é tarefa das ciências 

naturais por definição? E como ficaria a dimensão prescritiva dos conceitos epistêmicos? 

Afinal, a filosofia está antes preocupada em dizer como deve ser o conhecimento, ou o que 

deve ser feito para se alcançá-lo, do que apenas fazer um levantamento empírico dos atos 

de conhecer. Além disso, convém chamar a atenção para uma outra dificuldade. O que quer 

dizer que tradicionais conceitos filosóficos devam depender suas significações de um cotejo 

empírico? Esta dependência está atrelada ao trabalho de investigação das ciências vigentes 

ou a filosofia mesma deve ser responsável por esta tarefa, como alguns defendem? Pode 

existir uma filosofia experimental?  

    As considerações das abordagens naturalista para a epistemologia, em geral são 

matizadas por fortes posições céticas para tradicionais matérias metafísicas, justamente por 

prevalecer uma posição ontológica dominante, a saber, um severo tipo de monismo.  São 

descartados o dualismo mente corpo e todos os temas correlacionados. Não existem 

proposições (no sentido de que referem a pensamentos), e a questão da intencionalidade, 

isto é, o problema de explicar como a linguagem consegue estabelecer a representação 

(estar por algo diferente dela – o nome da rosa não é uma rosa, mas a representa) é 

absorvido por versões que tentam reduzi-la a padrões complexos de causalidade.   

Embora não encontremos na obra de Quine o que poderíamos chamar de um sistema 

filosófico, muitas teses se desdobram em decorrência da sua posição holística quanto a 

significação, como anunciada a partir dos Dois Dogmas. As mais famosas são conhecidas 

como a Indeterminação da tradução e a vinculada concepção sobre a inescrutabilidade da 

referência. Ideias desenvolvidas inicialmente no seu ensaio “Falando de Objetos” (1958), 

posteriormente melhor tematizada no Livro Palavra e Objeto (1960). 

No texto "Relatividade Ontológica" (1968), Quine desloca o problema para a nossa 

própria linguagem.   Não há nenhum fato sobre a questão de saber se nosso termo "coelho" 

se refere a coelhos ou a qualquer outra coisa que possa significar de forma compatível com 

a totalidade do nosso comportamento linguístico. Apontar com o dedo não ajuda (por 

quenão?), Dizendo: "Mas eu realmente quero dizer coelhos", pois todas as limitações 

colocadas na identificação da verdadeira referência no caso dos nativos, reaparece na 
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própria língua doméstica. E mais, de um ponto de vista lógico radical a inescrutabilidade 

ocorre, inclusive, para o que um falante quer significar para ele mesmo. 

    Essa visão extrema de Quine gerou muitas polêmicas, autores como Donald Davidson 

(1917-2003), fizeram críticas aos resultados radicais de Quine. Davidson chama a atenção 

que a noção de esquema conceitual, se admitida a pluralidade sugerida por Quine, pode se 

dissolver. Afinal, o que pode ser realmente um esquema conceitual totalmente distinto do 

nosso, a ponto de dizermos que ele é realmente uma linguagem? O grande linguista Noam 

Chomsky, também empreendeu uma série de críticas a Quine. Ele aceita a possibilidade 

lógica envolvida no problema da indeterminação da tradução, mas diverge quanto ao modo 

como a linguagem é absorvida pelos seus agentes. No caso, Chomsky, rejeita o 

behaviorismo de Quine, porque uma língua não é apreendida numa simples relação estímulo 

– resposta. Existem, segundo o linguista estadunidense, estruturas inatas que permitem a 

adequada e assimilação da linguagem. Estruturas comuns são encontradas em qualquer 

língua, por mais estranha e exótica que possa ser; na visão de Chomsky é como se existisse 

um órgão da linguagem perfazendo a natureza humana. Então, na sua base mais profunda, 

todas as línguas partilham o mesmo esquema conceitual. Em vista disso as dificuldades de 

tradução apontas por Quine, podem, pelo acúmulo de observações, permitir correções. Para 

encerrar esta reflexão, lembremos da história (em parte lendária, mas não importa) da 

palavra “canguru”. Algumas versões defendem que quando os primeiros exploradores 

ingleses quando perguntavam, apontando para o animal, qual era o nome daquilo, recebiam 

como resposta “canguro” que na sua língua significava “não estou te entendendo”.  Essa 

discussão, contudo, não está encerrada, o inatismo de Chomsky acarreta igualmente fortes 

dificuldades conceituais, embora o pensador americano seja tomado como o maior linguista 

do século XX. Destacamos a dificuldade mais alarmante presente em Quine pelo caráter 

quase paradoxal de seu empirismo radical. Seu holismo naturalizado precisa dar conta da 

perigosa proximidade que possui com o ceticismo. Se o que qualifica os critérios do que 

venha a ser o significado e o conhecimento é obtido na experiência, então tudo parece ser 

relativo as circunstâncias impostas pela empiria. Portanto, tudo pode ser provisório, 

reconduzindo tal problemática de imediato o relativismo, que é o antecessor direto do 

ceticismo.                      

A derrocada do empirismo lógico parecia ter condenado de vez qualquer programa 

que sustentasse para a filosofia um valor cognitivo relevante, para além de uma curiosidade 

histórica. Quando Quine rebate a tese da analiticidade ele sugere que, ao fim e ao cabo, 
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qualquer campo da linguagem está à mercê da influência da experiência, sendo que mesmo 

as verdades da lógica poderiam ser revistas em condições recalcitrantes. Por exemplo, ele 

cita a dualidade onda partícula como uma sugestiva amostra da experiência para se 

reformular o princípio do terceiro excluído26. A epistemologia, então, deixa de possuir uma 

função com um enfoque puramente conceitual; as questões relativas ao conhecimento 

devem voltar ao mundo natural, numa retomada mais drástica que o empirismo moderno. 

Este tipo de orientação ganha força de divulgação popular com o Livro de Richard Rorty, A 

Filosofia e o Espelho da natureza (1979). Obra de inspiração wittgensteiniana e pragmatista 

que pretende mostrar como os intentos epistemológicos da filosofia repousam em um credo 

sem sustentação, na qual a mente e\ou a linguagem refletem a realidade, cabendo então 

aos filósofos, explicarem a possibilidade desse isomorfismo de modo a priori, produzindo 

para isto, ficções dispensáveis. Esta tendência para o descrédito na epistemologia 

influenciou até mesmo a extinção dessa matéria em vários departamentos acadêmicos dos 

EUA. 

Um dos traços recorrentes que encontramos na filosofia é que nenhuma tese, doutrina 

ou corrente, para o bem ou para o mal, é completamente sepultada, e temáticas são 

retomadas. Mesmo existindo tendências dominantes, trabalhos marginais são mantidos e 

levam um certo tempo para sua importância ser assimilada.  Em 1963, Edmund Gettier 

publica um artigo de apenas três páginas chamado “É a Crença Verdadeira Justificada 

Conhecimento?”, retomando a tentativa de definição lançada pelos gregos num registro 

negativo, que passaria a ser um clássico do século XX. Em geral, o principal problema para 

os modelos fundacionais residia especialmente na qualificação garantida do que se tomaria 

como evidência para as premissas fundantes, mas elas existindo, e conjugadas com a 

justificação, o problema estaria, em princípio, resolvido. Gettier apresenta exemplos, ou 

melhor, contra exemplos, que mostram que ainda que adicionada a cláusula da justificação 

das crenças verdadeiras, encontramos casos que não ratificariam o conceito de 

conhecimento. Ou seja, crenças verdadeiras e justificadas não são ainda condições 

 
26 Sobre esse aspecto a seguinte passagem é esclarecedora “Mesmo um enunciado muito próximo à periferia 
pode ser considerado verdadeiro frente a uma experiência recalcitrante, alegando-se alucinação ou 
reajustando certos enunciados do tipo chamado leis lógicas. Inversamente, comprovando o que foi dito, 
nenhum enunciado é imune à revisão. Mesmo a revisão da lei lógica do terceiro excluído foi proposta como 
meio de simplificar a mecânica quântica; e qual em princípio a diferença entre tal alteração e a alteração pela 
qual Ptolomeu cedeu lugar a Kepler, Newton a Einstein, ou Aristóteles a Darwin?” (QUINE, 1975, p. 252) 
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suficientes para o saber. Veremos adinta que esse desafio de será norteador para a 

discussão epistêmica a partir da década de sessenta do século XX. 

 Outra retomada importante é a reabilitação que Roderick Chisholm faz em 1973 com 

as críticas dos céticos pirrônicos relativas ao problema do critério. Ele sustenta que esta 

questão ainda é um desafio grave na epistemologia, sendo um assunto ainda negligenciado 

em sua época.  Chisholm apresenta tal dificuldade a partir de duas singelas perguntas: 1. O 

que sabemos? Ou qual é a extensão de nosso conhecimento e 2. Como sabemos? ou qual 

é o critério do saber?27 O problema do critério sugere uma inconveniente circularidade 

quando pensamos nos padrões usados para certificarmos algo como conhecimento. Quando 

reconhecemos uma proposição como verdadeira, isto só parece factível se de certo modo 

temos antecipada as condições desse reconhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Cf. Chisholm “Podemos formular algumas das questões filosóficas que estão envolvidas aqui, distinguindo 
dois pares de perguntas. Estas são: A) ‘O que sabemos? Qual é a extensão do nosso conhecimento?’ B) ‘Como 
devemos decidir se sabemos? Quais são os critérios de conhecimento?’ Se você souber as respostas da 
primeira dessas duas perguntas, você pode ter alguma esperança de ser capaz de responder à segunda. 
Assim, se você souber quais são as maçãs boas e quais são as ruins, então talvez você possa explicar para 
alguma outra pessoa como ela poderia decidir se tem ou não uma boa maçã ou uma ruim. Mas se você não 
souber a resposta a primeira dessas duas perguntas - se você não sabe o que sabe ou até onde o seu 
conhecimento se estende - é difícil ver como você poderia possivelmente descobrir uma resposta para o 
segundo.” (CHISHOLM, 1973, p. 65 – tradução nossa) 
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CAPÍTULO 2 
 

A EPISTEMOLOGIA DAS VIRTUDES DE SOSA COMO UM CONFIABILISMO 

APERFEIÇOADO. 

 

 

 2.1 A retomada da epistemologia com o desafio de Gettier; 
 

Como observamos no capítulo anterior, o problema de Gettier não apresentou de 

imediato o impacto que passou a ter ao longo das décadas seguintes. Por exemplo, o tema 

nem aparece na primeira edição do livro Theory of Knowledge (1966), elaborada pelo muito 

influente epistemólogo Roderick Chisholm (publicado três anos depois do artigo de Gettier), 

ganhando destaque devido apenas na edição de 1989. No outro livro geral de Chilson, The 

Foundations of Knowing (1982) é apresentado o que Chilson pensa ser a solução devida 

para o problema (pagina 46). Seguramente Chilson manteve uma postura por demais 

otimista nesse escrito. Muitas obras e textos relevantes sobre o tema foram publicados nos 

anos seguintes. Desse modo, a resistência do desafio de Gettier às soluções apresentadas 

naturalmente foi intensificando a sua importância. De fato, o artigo de Gettier promoveu toda 

uma tradição que pode ser caracterizada por tentar desenvolver teorias da justificação que 

solucionem o “resíduo” deixado por este icônico artigo.  

Incontestavelmente o problema de Gettier é diretamente desafiador (e se não 

rebatido, podemos dizer, aniquilador) aos defensores das doutrinas internalistas do 

conhecimento, aquelas que exigem que os agentes epistêmicos devam ter um acesso 

consciente de todos os passos que qualificam a verdade do que se almeja ter o status de 

verdade justificada. No seu sucinto texto Gettier apresenta os famosos 2 contra exemplos, 

que tratam ainda da adicionada cláusula da justificação das crenças verdadeiras, uma vez 

que, encontramos casos que não ratificariam o conceito de conhecimento. Ou seja, crenças 
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verdadeiras e justificadas não são ainda condições suficientes para o saber. A título de 

ilustração abordamos um dos exemplos de Gettier. No primeiro Smith e Jones são 

candidatos a uma promoção no emprego. O patrão de Smith diz que Jones conseguirá o 

cargo. Digamos que Smith saiba que Jones tem 10 moedas no bolso e pode então afirmar 

“Jones será promovido e Jones tem 10 moedas no bolso” e então conclui “o homem que 

será promovido tem 10 moedas no bolso”. Mais tarde Smith é promovido e confere no seu 

bolso que, por acaso, tem 10 moedas também. Ou seja, a justificação continua valendo 

mesmo que Smith não tivesse ciência da quantidade de moedas em seu bolso, o número 

coincidiu28. Bertrand Russell antecipa a questão com o seu exemplo do relógio quebrado, 

usado para dar a hora certa, que coincide com o horário correto no momento em que se olha 

para ele sem saber do seu defeito29. Aqui não temos a sorte da verdade platônica, mas a 

própria sorte da justificação, na suposição de que o relógio funciona como um processo 

confiável. 

 

 

2.2 O confiabilismo como resposta ao desafio de Gettier. 

 

 

Uma alternativa para preservar a proposta clássica do conhecimento enquanto 

verdade justificada, talvez esteja exatamente em abdicar da perspectiva internalista 

assumindo então, algum modelo de externalismo epistêmico que ultrapasse as limitações 

do sujeito cognoscente e imponha a justificação a partir do domínio público intersubjetivo. 

Então coincidindo com o espírito de naturalização da investigação filosófica promovida por 

Quine, surge a alternativa teórica sustentada pelo que passou a ser conhecido como 

epistemologia confiabilista (reliabilist epistemology), ou confiabilismo. O confiabilismo é uma 

abordagem da natureza do conhecimento e da crença justificada. Tomemos o confiabilismo 

de processo na versão de Alvin Goldman.  O Confiabilismo sobre a justificação, em 

sua forma mais simples, diz que uma crença é justificada se e somente se, for produzida por 

 
28 Importante reconhecer como defende Israel Scheffer (SCHEFFLER, Israel. Conditions of Knowledge. 
Chicago: Scott, Foreman ed., 1965, p.112.) 
29 Cf. Russel: “Se você olhar para um relógio que você acredita estar indo, mas que na verdade parou, e 
acontece que você olha para ele em um momento quando estiver certo, você adquirirá uma crença verdadeira 
quanto à hora do dia, mas não pode ser dito corretamente que você tem conhecimento. A definição correta de 
“conhecimento” não precisa nos preocupar no momento; o que nos preocupa agora é a crença.” (RUSSELL, 
1948, p. 91 – Tradução nossa) 
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um processo psicológico confiável, significando um processo que produz uma alta proporção 

de crenças verdadeiras.  Naturalmente uma crença justificada pode ser falsa, mas é o modo 

de aquisição (ou a maneira como é subsequentemente sustentado) ela deve ser de um tipo 

que normalmente produza verdades. Um palpite aleatório, por exemplo, não produz 

verdades sistematicamente corretas, portanto, as crenças adquiridas por adivinhação não 

são justificadas.  

Por outro lado, a identificação de objetos físicos de tamanho médio por observação 

visual é presumivelmente muito confiável, então as crenças produzidas dessa maneira são 

justificadas.  O confiabilismo não exige que o possuidor de uma crença justificada deve 

saber que foi produzido de forma confiável.  O conhecimento da confiabilidade é necessário 

para saber que uma crença é justificada, mas a crença pode ser justificada sem que o agente 

saiba disso. Uma abordagem confiabilista semelhante é oferecida para o conhecimento, 

exceto que duas outras condições são adicionadas.  Primeiro, a crença alvo deve ser 

verdadeira e, em segundo lugar, seu modo de aquisição deve descartar todas as alternativas 

sérias ou "relevantes" em qual a crença seria falsa.  Mesmo uma identificação visual precisa 

de ser clara e não constitui conhecimento, a menos que seja agudo o suficiente para excluir 

a possibilidade de que seja sua irmã gêmea. 

Uma grande virtude, segundo os defensores do confiabilismo é sua capacidade de 

proteger o conhecimento contra as ameaças de ceticismo.  No lugar de requisitos excessivos 

frequentemente propostos por céticos, o confiabilismo substitui por condições mais 

moderadas.  Os sujeitos de conhecimento não precisam de processos infalíveis ou de 

produção de certezas para ter crenças justificadas, de acordo com o confiabilismo, apenas 

de crenças razoavelmente confiáveis ou no mais das vezes confiáveis.  Os processos não 

precisam excluir alternativas radicais como o demônio maligno de Descartes para 

gerar conhecimento; eles precisam apenas excluir possibilidades realistas, como a presença 

de um gêmeo idêntico, ocasionalmente confundido. 

 

 

 2.3 Confiabilismo e epistemologia naturalizada. 

 

 

O confiabilismo é frequentemente considerado como uma espécie de epistemologia 

naturalista.  Existem várias características de uma epistemologia que podem assumir o 
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rótulo de "naturalista", e o confiabilismo possui a maioria, senão a totalidade desses 

requisitos.  Em primeiro lugar, uma teoria epistemológica pode ser chamada de naturalista 

se sustentar que as propriedades epistêmicas normativas são redutíveis a propriedades e 

relações naturais não epistêmicas.  A teoria confiabilista da crença justificada esboçada 

anteriormente se encaixa nessa descrição.  Ela tenta reduzir a propriedade normativa de 

"justificação" a três tipos de propriedades "naturais", a saber: propriedades psicológicas (por 

exemplo, ser um processo psicológico), relações causais e verdade.  Tradicionalmente é 

defendido que as propriedades psicológicas não são normativas (certamente não são 

epistemicamente normativas, de qualquer forma), assim como as propriedades referentes à 

causalidade.  Embora alguns filósofos sustentem que a verdade é um conceito epistêmico, 

que deveria ser definido em termos de justificação ou racionalidade como defendido 

historicamente, o confiabilismo normalmente rejeita análises epistêmicas da verdade em 

favor de uma explicação realista, não epistêmica, como uma teoria da 

correspondência.  Desse modo, então apenas as propriedades naturais são invocadas pelo 

confiabilismo. 

  O confiabilismo também pode ser inserido em uma corrente naturalista ao retratar o 

agente cognitivo como algo natural - isto é, físico ou biológico - interpretando realizações 

epistêmicas como produtos de processos ou mecanismos naturais. Operações, processos 

ou mecanismos psicológicos podem ser conceituados como dispositivos de entrada-saída, 

onde as entradas são estados doxásticos ou não-doxásticos e as saídas são crenças.  Uma 

variante do confiabilismo, a abordagem teórica da informação, concebe o sistema cognitivo 

enquanto um sistema de "processamento de informações".  Conhecimento que s é F é 

adquirido quando o sistema recebe a "informação" de que s é F, ou seja, quando recebe um 

sinal que elimina todas as contra-possibilidades (relevantes).  Uma vez que o conceito de 

transmissão de informações foi aplicado a uma variedade de sistemas físicos, esta 

abordagem contém um forte teor naturalista. 

  As epistemologias são chamadas de naturalísticas em um terceiro sentido quando 

apelam à ciência empírica para a execução de certas tarefas epistemológicas.  Sob uma 

marca de confiabilismo, por exemplo, é uma tarefa para a ciência cognitiva identificar as 

operações psicológicas específicas disponíveis para cognizadores humanos e determinar 

sua confiabilidade. É claro que as pessoas comuns devem possuir noções aproximadas e 

intuitivas de nossos processos psicológicos; caso contrário eles não poderiam segregar as 

crenças nas categorias de justificado e injustificado.  Todavia, espera-se que as ciências 
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cognitivas possam oferecer relatos mais reveladores e refinados, referentes aos processos 

de formação de crenças. O confiabilismo não afirma, é claro, que o conhecimento dependa 

exclusivamente de mecanismos inatos especializados. Métodos adquiridos culturalmente, 

como um método para derivar raízes quadradas, também podem gerar conhecimento se 

forem de confiança.  Embora os recursos nativos devam ser empregados para representar 

mentalmente e executar métodos aprendidos; os métodos em si não precisam ser 

'conectados'. 

De acordo com o confiabilismo, o status epistêmico de uma crença depende de seu 

modo de causação.  Isso contrasta com as teorias puramente evidencialistas, que 

consideram uma crença justificada, desde que seja logicamente ou probabilisticamente 

apoiada por um corpus de evidências que o agente possui. O confiabilismo afirma que a 

mera posse de evidências fortes não é suficiente para a obtenção de uma crença 

justificada. Um detetive, seguindo a analogia de Goldman, por exemplo, pode possuir 

diversos elementos de prova que, em conjunto, incriminam um certo suspeito, mas o detetive 

de raciocínio lento pode não notar que essas evidências díspares podem ser tecidas em um 

caso hermético.  Se o detetive é levado a aceitar a culpa do suspeito por razões totalmente 

diferentes e ilegítimas - por exemplo, a aparência desagradável do suspeito - então a crença 

é injustificada. Não apenas a mera posse de evidência adequada é insuficiente para 

justificativa, mas também é desnecessária.  Pelo menos a posse atual de evidências 

adequadas não é exigida como justificativa.  Suponha que você já teve excelentes evidência 

para p (tendo ouvido isso de uma fonte confiável), mas você não se lembra mais desta 

evidência: sua crença em p ainda pode ser justificado.  A falha de uma pessoa em manter o 

controle de sua evidência original não destrói a justificativa de uma crença, desde que a 

crença de fato tivesse uma proveniência adequada, ou seja, uma história de formação de 

crenças confiável e etapas de preservação de crenças. 

Observamos que o confiabilismo é uma espécie de externalismo epistemológico, em 

vez de internalismo Embora não haja unanimidade na definição desses termos, a ideia geral 

é que uma teoria é internalista se e somente se todos os fatores necessários para que uma 

crença seja justificada sejam diretamente acessíveis ao cognizador, enquanto uma teoria é 

externalista se e somente se alguns dos fatores justificativos estão além do alcance (direto) 

do cognizador.  Sequer a propensão à verdade de um processo de formação de crenças, 

tampouco a história da aquisição de uma crença é diretamente acessível ao conhecedor, o 

confiabilismo é uma forma de externalismo.  O externalismo é frequentemente criticado a 
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partir de epistemologia tradicional, que é alegadamente internalista.  É discutível, no entanto, 

se a tradição dominante em epistemologia é realmente internalista.  Na verdade, muitas 

epistemologias na história podem ser interpretadas como tendo forte elementos do 

confiabilismo, incluindo as epistemologias de Aristóteles, Reid, Hume. E mesmo em 

Descartes observamos argumentos do tipo confiabilista. 

Deixando a epistemologia histórica de lado, é claro que o conceito de conhecimento 

(em contraste com a justificação) tem elementos externalistas.  Primeiro, o conhecimento 

requer a verdade do que é conhecido, e a verdade é o totem de qualquer tipo de 

externalismo.  Em segundo lugar, uma solução satisfatória para o problema de Gettier sobre 

o conhecimento, como vimos acima parece exigir mais componentes externalistas. Por 

exemplo, uma pessoa pode ter uma crença justificada de que o objeto que ela vê no campo 

próximo é um celeiro, e isso pode ser verdade, porém podem existir réplicas de celeiro de 

papel machê na vizinhança, que eles confundiriam com um celeiro se um deles estivesse 

lá em vez disso, intuitivamente eles não sabem o que veem como um celeiro.  Isso parece 

mostrar que a situação externa do cognizador, e não apenas sua condição mental interna, é 

relevante para a posse ou não posse de conhecimento.  A teoria confiabilista do 

conhecimento cobre isso afirmando que o conhecimento só é adquirido quando 

todas alternativas relevantes são excluídas30.   

Embora o conhecimento tenha claramente componentes externalistas, o conceito de 

justificação ainda pode ser completamente internalista, como os internalistas 

afirmam31.  Mas o que, mais precisamente, é exigido pelo internalismo?  O requisito típico do 

internalismo requer que a acessibilidade cognitiva pode ser interpretada pelo menos de duas 

maneiras: como exigir que o crente realmente deve estar ciente dos fatores justificativos (no 

momento da crença), ou como requerendo apenas a capacidade de se tornar ciente desses 

fatores por meio de foco apropriado de atenção, sem qualquer mudança de posição, ou de 

novas informações.  Qualquer um desses critérios, entretanto, é provavelmente insatisfatório 

por muitas teorias tradicionais de justificação como o coerentismo, por exemplo, em que 

sustenta que uma crença é justificada apenas se for coerente com a totalidade do outras 

 
30 Podemos ver aqui uma espécie de variante explicativa da teoria do rastreamento do Nozick também 
conhecido como condição de sensibilidade, sensitivity condition. Se sabe quando é muito improvável que o 
que é percebido seja falso, ou num sentido contra fático, não se se assumiria uma proposição de percepção 
num mundo alternativo que torne a percepção do mundo efetivo falsa, citar NOZICK,  Robert.  Philosophical 
Explanations.  Cambridge:  Harvard University Press, 1981. p. 338.   
31 Cf. CHISHOLM, 1982; BONJOUR, 1998. 
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crenças atuais do cognizador. Os fatores justificativos nesta teoria não podem atender ao 

requisito de acessibilidade direta (em qualquer versão) porque é 

psicologicamente impossível recuperar e examinar a totalidade de nossas crenças.  As 

crenças de um número normal de adultos no milhares ou mesmo milhões, são armazenados 

principalmente na memória de longo prazo e muitas vezes são difíceis de lembrar sem pistas 

de recuperação apropriadas.  Além disso, muitas marcas de coerentismo, bem como outras 

formas de evidencialismo, exigem demandas complexas em termos das relações 

probabilísticas que uma crença justificada deve ter como pano de fundo no corpus de 

crenças.  Se uma crença alvo satisfaz essas demandas não é facilmente acessível para 

pessoas comuns desprovidas de treinamento em teoria das probabilidades.  Portanto, o 

coerentismo, não menos do que o confiabilismo, acabará por ser uma marca 

de externalismo. 

 

 

 Principais objeções ao confiabilismo.  
 

 

Como qualquer matéria filosófica o confiabilismo recebeu muitos comentários críticos 

(e consequentes defesas), bastante técnicos no mundo acadêmico. Para o nosso propósito 

que não depende de uma exegese exaustiva chamaremos a atenção aos três principais 

problemas que se consagraram na literatura especializada, a saber, o problema da meta 

incoerência, o novo problema do gênio maligno e o problema da generalidade.  

 

 

2.4 O problema da meta incoerência (unknown realibility). 
 

 

Naturalmente os defensores de doutrinas internalistas propõem casos para restringir 

o alcance do confiabilismo.  Uma objeção comum é que o externalismo, pelo menos em 

sua encarnação confiabilista, pode estabelecer classificações de processos exitosos 

improcedentes.  Imagine uma pessoa com um poder de clarividência confiável, a partir de 

sonhos ou usando uma bola de cristal, jogo de búzios, cartas de baralho, etc. 

que constantemente forma crenças "inesperadas" (isto é, não guiadas por quaisquer  
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aparências de sentido) sobre propriedades e localizações de objetos distantes;  e estão 

corretas.  Não temos acesso aos processos que avalizam estas crenças e portanto, se 

nenhuma evidência independente que o vidente é confiável; Vamos admitir, inclusive, que a 

capacidade de previsão ultrapasse os limites físicos conhecidos. O vidente é capaz de prever 

agora que a estrela Alpha centauri irá colapsar amanhã, o que nós só saberemos daqui 4 

anos, em função do tempo que a luz levaria para chegar até nós.  Então uma crença de 

clarividência formada por essa pessoa seria justificada? O confiabilismo em sua forma mais 

simples diz que sim, porque a crença seria causada por um processo confiável; mas 

obviamente temos aqui uma dificuldade. O sucesso das previsões não se ajustam as nossas 

crenças gerais que se comprometem com um cenário de relações de causalidade entre os 

processos e suas “entradas” como suas crenças como saídas. Isto é bastante perturbador 

para uma teoria que se pretende num viés naturalista, a não ser que ela acolha um espaço 

para o sobrenatural. Além disso, como tal êxito consegue se particularizar assim? De certa 

maneira os problemas referentes a meta incoerência32 nos remete a um outro problema, , 

qual seja, o novo problema do gênio maligno. 

 

 

2.5 O novo problema do gênio maligno (the new evil demon problem). 

 

 

Como o próprio nome indica o problema se inspira na estratégia de resistência de 

Descartes a um ceticismo radical como visto anteriormente, mas, nesse caso, a situação 

hipotética é voltada à questionar a consistência da tese confiabilista. Vamos supor que exista 

um mundo alternativo em que um duplo nosso é sistematicamente enganado por um gênio 

maligno33 de sorte que esse duplo tenha exatamente os mesmos conjuntos de crenças 

ratificadas pelos mesmos procedimentos que avalizam as nossas crenças. Boa memória, 

razão, percepção, etc. Este indivíduo tem as mesmas intuições claras e distintas que nós 

temos. Podemos supor que esse indivíduo é um simulacro perfeito de nossa vida, tendo as 

mesmas experiências e, portanto, memórias, certezas e dúvidas.  Mas se é possível cogitar 

 
32 Cf. Laurence BonJour, The Structure of Empirical Knowledge (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1985), p. 41. 
33 Uma objeção a isso se encontra em: ‘‘Justification and Truth,’’ Philosophical Studies, 46, p. 279-295; como 
em Richard Foley, ‘‘What’s Wrong with Reliabilism,’’ The Monist, 68, p. 188-202. 
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uma situação em que nossa contraparte é sistematicamente enganada, então suas crenças 

sobre o mundo externo não constituem conhecimento. Além disso, parece que, embora nós 

possamos supor que nossas crenças são produzidas por processos que podem levar com 

segurança à verdade, os meios pelos quais nossa contraparte chega às crenças dela são 

totalmente duvidosos. Em uma visão confiabilista, uma vez que você não pode ter uma 

crença justificada sobre algum assunto a menos que o meio pelo qual você chega a essa 

crença seja confiável, parece que o confiabilista deveria dizer que as crenças de sua 

contraparte não são justificadas. No entanto, muitos considerariam essa posição fortemente 

contra-intuitiva. Parece evidente de que, embora nossa contraparte não saiba nada, nossa 

contraparte não é menos justificada em suas crenças do que nós nas nossas. Mas se suas 

crenças perceptivas são justificadas epistemicamente, então, ao contrário do confiabilismo, 

ser produzido ou sustentado por um processo confiável não é uma condição necessária para 

a crença epistemicamente justificada; até o presente momento essa aporia continua de pé.     

 

 

2.6 O Problema de 'generalidade'.   
 

 

O confiabilismo diz que o peso justificativo de uma crença depende da condutividade 

da verdade dos processos psicológicos que o causam.  Mas os processos podem ser 

individualizados de muitas maneiras; na verdade, cada caso particular (token) de crença 

pode ser vista como o resultado de vários tipos (type) de processos de graus ou 

generalidades diferentes, com diferentes fontes de verdade.  Qual princípio seleciona o tipo 

de processo apropriado, ou conjunto de tipos de processo, para cada caso?34 Parafraseando 

o exemplo de Conee e Feldman, o que torna viável que a percepção que eu tenha de um 

cão deitado no gramado sob a luz do luar se torne uma crença confiável? Como devemos 

caracterizar o processo de formação de crenças? É o tipo de visão relevante? Ou talvez algo 

mais refinado, como a experiência visual de um cão em uma tarde ensolarada? Ou é algo 

mais comprometido, com a acuidade da percepção? É relevante o fato de que enquanto eu 

formei essa crença ter tomado café ou usando meias pretas? A preocupação é que o 

processo simbólico de formação de crenças que eu tenho parece instanciar todos esses 

 
34 Na verdade, essa dificuldade é já é prevista pelo próprio Goldman em ‘What is Justified Belief?” que oferece 
uma solução de tipo probabilístico para estabelecer o peso de cada processo em disputa, mas que não sanou 
todas as dificuldades.) 
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tipos de processos (e muitos mais). Portanto, escolher qualquer um deles como a maneira 

“certa” de qualificação do processo parece algo arbitrário.  

                                                    

2.7 O Confiabilismo virtuoso de Ernest Sosa. 

 

A trajetória filosófica de Esrnest Sosa atravessa décadas entre o século XX e XI.  

Autor com múltiplos interesses, que vão desde questões ligadas à metafísica, filosofia da 

linguagem, abordando também a ética, se notabilizou por suas posições a respeito de temas 

ligados a justificação e alcance do conhecimento, sendo, a partir dos anos 70 do século 

passado, uma figura decisiva no debate epistemológico. Sosa acompanhou e participou das 

principais disputas travadas nessa seara, algo facilmente visto na sua vasta bibliografia. 

Entretanto, embora seja um autor fortemente discutido entre os filósofos analíticos de língua 

inglesa, permanece ainda pouco difundido no mundo de língua latina.   

Afirmamos na introdução que Sosa alcança um resultado pessimista em relação a 

disputa entre as concepções fundacionalistas e coerentistas que estavam em vigor na 

segunda metade do século passado. No seu artigo de 1980 The Raft and the Pyramid ele 

anuncia na conclusão o que se tornará a sua abordagem alternativa:  

Em epistemologia, há razão para pensar que a noção mais útil e esclarecedora de 
virtude intelectual se mostrará mais ampla do que nossa tradição sugere e deve dar 
o devido peso não apenas ao assunto e sua natureza intrínseca, mas também ao seu 
ambiente e à sua comunidade epistêmica. Este é um tópico amplo, no entanto, ao 
qual espero que alguns de nós tratemos com mais espaço e visão do que agora 
posso oferecer. (SOSA, 1980, p. 23) 

 

A guinada de inspiração na ética de Sosa foi se enriquecendo em detalhes ao longo do 

tempo e com isso, afetando outras questões filosóficas relevantes. Por exemplo, um dos 

desdobramentos da disputa entre coenrentismo e fundacionalismo é a também importante 

controvérsia entre teses internalistas e externalistas, estas últimas fortemente enraizadas e 

defendidas pelos confiabilistas35. Podemos dizer que a epistemologia das virtudes de Sosa 

igualmente estabelece um tipo de acordo entre essas doutrinas, ou seja, situa o debate em 

uma particular separação de níveis por ele defendida, como pretendemos, mostrar no 

decorrer desse trabalho  

 
35 Nos dizeres de Alexander Meyer, em 2013 uma controvérsia que permanece estancada. 
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Nesta apresentação não exaustiva, nos serviremos dos textos de Sosa desenvolvidos 

na sua fase mais madura, justamente obras votadas para um público não necessariamente 

especialista e que apresentam seu pensamento de modo orgânico.  Os livros de Sosa mais 

representativos dessa iniciativa são os volumes I e II da obra A Virtue Epistemology: Apt 

Belief and Reflective Knowledge, doravante (VE), especialmente o primeiro volume que 

reúne seis capítulos oriundos das suas apresentações para as prestigiadas conferências 

Jonh Locke de Oxford, em 200436. 

Na página 32 da segunda conferência de VE, Sosa coloca explicitamente o que 

passou a ser um lema em sua investigação: afirma que “Crenças também podem contar 

como performances”. Não seria um exagero ver nessa postura, além de uma adoção da 

orientação naturalista inaugurada por Quine, também uma espécie de retomada do 

pragmatismo norte americano, no sentido que se pesa as consequências da crenças 

enquanto ações. De fato, logo no início desse texto Sosa nos convida a julgar uma crença 

como alguém julgaria uma ação.  Uma ação, ele nos diz, ela pode  ser (a) bem-sucedida37 

(‘Eficaz’), (b) habilidosa (‘habilidade’) e (c) competente (‘apta’), no caso de o sucesso da 

ação manifestar a destreza do ator. Para esclarecer a aproximação pretendida, Sosa usa a 

analogia da performance de um arqueiro lançando flechas em um alvo. Como esse recurso 

virou um emblema de seu pensamento, cabe mostrarmos a passagem completa. 

 

Quando um arqueiro mira e atira a flecha, esse disparo pode ser avaliado sob três 
aspectos. Primeiro, podemos avaliar se cumpre seu objetivo, atingindo o alvo. 
Observamos também avaliar quão acurado é o disparo, quão perto está do centro, 
aqui colocamos os graus de lado, em favor da questão sim/não: se ele atinge o alvo 
ou não.  Segundo, podemos avaliar se foi um bom disparo, se manifestar a habilidade 
mas aqui novamente focamos na questão sim/não: se manifestar habilitação 
relevante ou não, se é ou não hábil, por parte do arqueiro.  Habilidade também se dá 
em graus [...]. Um disparo pode ser tanto eficaz quanto habilidoso, porém sem ser 
um sucesso a ser creditado a seu autor. Tome-se um disparo que, em condições 
normais, teria atingido o centro do alvo. O vento poderia estar anormalmente forte, e 
forte o suficiente para desviar uma flecha, de modo que, em condições normais, 
erraria completamente o alvo. No entanto, os ventos desviantes guiar a flecha 
gentilmente para o centro do alvo. O disparo é então acurado e hábil, mas não 
acurado porque hábil (não o suficiente).  Assim, não é apto, e não pode ser creditado 
ao arqueiro.  

 
36 Doravante usaremos a tradução brasileira dessa obra, com algumas ressalvas. 
37 Divergimos da edição brasileira que opta por traduzir accuracy por precisão. Em português precisão admite 
graus. Sendo assim, se pensarmos num arremesso de uma bola de basquete que quica no aro antes de cair 
na cesta, não teríamos um lance preciso, mas, ainda sim, efetivo, convergindo melhor, no nosso entender, com 
o pensamento de Sosa. Então para a tríade Accuracy, Adroitness, Aptness, adotaremos os termos Eficácia, 

habilidade e competência por serem mais coerentes com o pensamento de Sosa. 
 



57 
 

 
 

Assim, o disparo de um arqueiro é uma performance que pode apresentar uma 
estrutura EHA: Eficácia, habilidade, aptidão.  Assim, performances possuem, em 
geral, aqueles que têm pelo menos um objetivo, mesmo que este não seja 
internacional.  Um disparo é bem sucedido se atingir um alvo intencionalmente e o 
faz.  Um batimento de coração é uma questão de grau, mesmo além dos graus 
contidos pela habilidade e pela acurácia, pois uma performance é apta somente se 
seu sucesso pode ser suficientemente atribuído a competência daquele que a 
executa (SOSA, 2007, p.31).  

  Sosa se propõe a transpor essa análise da ação para o juízo de crenças.  Se no 

cenário de Gettier, a opinião do especialista para aquele que consegue o trabalho tem dez 

dólares no bolso pode ser considerado "(a) bem-sucedido", desde que seja verdade.  Além 

disso, é "(b) hábil" porque o especialista tinha elementos para justificar sua opinião.  No 

entanto, o "sucesso" dessa opinião não se deve à sua destreza epistêmica, mas a uma 

combinação aleatória de circunstâncias.  O que falta é uma relação especial (uma relação 

de manifestação) entre destreza e realização, que Sosa chama de "aptidão".  O 

conhecimento pode então ser definido como um “desempenho epistêmico habilidoso” 

(SOSA. 2007. P. 116) 

Mas além de propor uma definição de conhecimento que possa responder às críticas 

de Gettier, Sosa busca fornecer uma solução para o “problema cético”.  Esse problema se 

forma em cenários que nos convidam a questionar até mesmo nossas opiniões mais 

confiantes.  O "cérebro em uma cuba" ou "cérebro em um tanque" é esse cenário, que tem 

feito os filósofos pensarem muito desde sua formulação por Hilary Putnam. Então, vamos 

supor que eu tenha a seguinte opinião: Há uma árvore na minha frente.  Essa opinião pode 

ser considerada conhecimento?  Eu poderia responder sim, argumentando que vejo a 

árvore;  Eu então basearia minha opinião na experiência perceptiva da árvore.  Mas posso 

basear meu conhecimento em tal experiência?  O cético considera isso impossível, porque 

minha experiência perceptiva resulta de conexões elétricas neurais em meu cérebro.  Agora, 

se imaginarmos outro cérebro que não está ligado a um corpo, mas escondido em um tanque 

e conectado a um computador ultra-poderoso, que reproduziria exatamente os estímulos 

elétricos que excitam meu cérebro quando experimento perceptualmente uma árvore, então 

a árvore correspondente à experiência perceptiva de dito cérebro não existiria 

realmente.  Tanto o cérebro no tanque quanto eu temos a opinião de que existe uma árvore, 

mas essa opinião está errada no primeiro caso e é verdadeira no segundo.  Não posso, 

entretanto, determinar se minha opinião é verdadeira ou falsa, visto que, em ambos os casos, 

minha experiência perceptível é a mesma; essa opinião, então, nunca pode ser considerada 

como conhecimento. 
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Este cenário, como outros cenários céticos - como o do gênio do mal em Descartes – 

(e mais recentemente os três cenários céticos aqui apresentados   em reação ao 

confiabilismo) baseado em um princípio particular para estabelecer o conhecimento: o 

"princípio da reatividade" ("condição de sensibilidade", Nozick 81).  Para ser conhecimento, 

uma opinião sobre um fato p (denotada opinião <p>) deve reagir, ser sensível à mudança de 

situação.  Assim, a opinião <p> é um conhecimento se for rejeitada no caso em que o fato p 

não seja verificado.  No entanto, no cenário do cérebro em um tanque, minha opinião de que 

há uma árvore na minha frente não muda, se eu sou um ser humano na frente de uma árvore 

real ou se sou um cérebro em um tanque tendo o mesmo efeito mesma experiência 

perceptiva.  Esta opinião não reage à presença ou ausência da árvore, portanto não pode 

receber, segundo o cético, o status de conhecimento. 

Para Sosa, é esse princípio da reatividade que deve ser questionado, porque seria 

muito exigente.  O autor defende inicialmente um princípio ligeiramente diferente, que chama 

de “condição de segurança”: uma opinião <p> é o conhecimento se for relativamente difícil 

ter uma opinião contrária com base nos itens dados.  Mesmo se fosse possível (talvez não 

fisicamente, mas pelo menos metafisicamente, por uma questão de pensamento) ter a 

experiência perceptiva de uma árvore quando ela não existe, essa possibilidade estaria tão 

longe de nossas experiências atuais que deve ser definida aparte em nossos julgamentos 

epistêmicos.  O princípio de segurança defendido por Sosa evita, portanto, o problema de 

ceticismo que os cenários mencionados representam.  No entanto, desde Descartes, pelo 

menos, os céticos mobilizam um cenário menos distante de nossas experiências comuns, a 

saber, o do sonho.  Mesmo que o cenário de que o mundo inteiro esteja em um sonho seja 

tão excêntrico quanto o do cérebro em uma cuba, é bastante comum comparar o sonho com 

uma experiência perceptiva particular, uma vez que regularmente temos sonhos que 

parecem reais para nós.  Portanto, pode ser que, no momento em que experimento a árvore 

perceptivelmente, eu esteja sonhando; visto que essa possibilidade não é excêntrica, o 

princípio da segurança não pode excluí-la.  Sosa tenta responder a essa objeção a partir da 

distinção entre uma opinião e uma imaginação, mas  

 Em conclusão, por que Sosa qualifica seu projeto como uma "epistemologia das 

virtudes"?  Primeiro, porque ele define o conhecimento como uma atuação epistêmica 

habilidosa.  Uma vez que a habilidade é uma avaliação do sucesso da ação e da destreza 

do ator, deve-se perguntar se o ator tem as virtudes necessárias para afirmar uma 
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opinião.  Além disso, para endossar uma opinião e dar-lhe o status de conhecimento, o 

próprio ator deve respeitar o princípio da segurança e se perguntar se seria difícil ter uma 

opinião contrária, dados os elementos que suas habilidades epistêmicas a tornam 

acessível.  O ator deve, portanto, considerar se suas habilidades ou virtudes lhe permitem 

endossar suas opiniões.  As virtudes, portanto, desempenham um papel central na avaliação 

epistêmica, seja interna ou externa. 
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CAPÍTULO 3 

 

A SOLUÇÃO DE SOSA PARA A CIRCULARIDADE EPISTÊMICA E SUAS 

DIFICULDADES FRENTE AO NATURALISMO FILOSÓFICO POR ELE ASSUMIDO. 

 

                                                  Agente J: o que você sabe que não sabe? 
                                                  Agente K: mas como eu posso saber do que não sei? 

                                                  MIB, Homens de Preto 3  

 

 

3.1 O problema da circularidade. 
 

Como já observamos no capítulo sobre as dificuldades das concepções 

fundacionistas para o conhecimento, a questão da circularidade aparece como uma das 

alternativas problemáticas já nos céticos antigos, encontrada nos cinco tropos pirrônicos, 

estes remetidos por Sexto Empírico ao filósofo Agripa. Na realidade três se destacaram para 

a epistemologia, conhecidos pelo trilema de Agripa (Dogma, Regresso, Circularidade).   

Somado ao problema da Dissenção – o infindável desacordo entre os filósofos ao que tomar 

como base, Relação – as relações de todas as coisas são instáveis e múltiplas (portanto não 

confiáveis), Suposição – a verdade concluída é suportada numa suposição não garantida 

(não evidente), Regresso Infinito – todas as conclusões de qualquer prova se baseiam em 

premissas que também pedem uma prova, encontramos, finalmente, o óbice da 

Circularidade, a saber, quando a verdade concluída num argumento ou prova, aparece ela 

mesma como premissa desse argumento. De um ponto de vista puramente lógico a 

circularidade argumentativa não é um erro. Na versão do cálculo proposicional P → P é uma 

tautologia, podendo, inclusive, ser tomada como um princípio lógico. A questão é que este 

recurso dedutivo não é informativo. Obviamente, a conclusão não gera nada diferente do 

que está na premissa. Por outro lado, temos um ganho de conhecimento quando explicamos 

que a conclusão “Todos os Gregos são mortais” segue da premissa “Todos os Homens são 

mortais” (esta última em conjunção a “Todos os gregos são homens”), pois, afinal, o 

significado de “homens” e “Gregos” é diferente. 
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Algumas circularidades são flagrantes e, consequentemente, não preocupantes. 

Contudo, outras não se revelam num primeiro exame. De fato, os céticos pirrônicos advertem 

que numa investigação mais aprofundada das estratégias de justificação, podemos 

encontrar casos de circularidade implícita desqualificando nossas pretensões de saber 

autêntico, numa perspectiva fundacionista como a de Aristóteles, por exemplo. Então, dito 

em outros termos, levando em conta não só a relação lógico estrutural das crenças (em suas 

roupagens linguísticas, sentenças, por exemplo), mas também as fontes dessas crenças – 

o que aqui nos interessará mais, um argumento epistemicamente circular defende a 

fidelidade de uma fonte de crença ao confiar em premissas que são baseadas nesta mesma 

fonte. Há um inegável consenso de que algo está errado em argumentos dessa natureza. O 

tema da circularidade epistêmica é retomado com força no século XX, especialmente dentro 

da filosofia analítica, mostrando (nem sempre por referências diretas) que as investidas 

pirrônicas ao assunto, longe de serem uma curiosidade histórica, continuavam deveras 

relevante para a epistemologia. Dois autores, merecem ser abordados mesmo que 

brevemente. Em parte, por serem vultos da filosofia no século XX, em parte por estarem em 

tradições aparentemente incompatíveis. Martin Heidegger (1889 -1976) e Peter Frederick 

Strawson (1919-2006).  

Comecemos com Heidegger, especialmente por este filósofo abordar a questão da 

circularidade no livro de 1963 (transcrição de seu curso de semestre de inverno 1935/36), O 

Que é uma Coisa (Die Frague nach dem Ding), clássico sobre a interpretação da obra 

epistemológica mais ambiciosa feita na modernidade (se não a mais ambiciosa de todos os 

tempos), A Crítica da Razão Pura de Kant, com ênfase posta no capítulo da Analítica dos 

Princípios -  justamente o núcleo conclusivo da Crítica em que Kant argumenta a legitimidade 

efetiva dos juízos sintéticos a priori, conterem as condições de possibilidade para a 

inteligibilidade da experiência. Heidegger sublinha que Kant realmente faz o que muitos 

interpretes apontam como uma falha capital - A petição de princípio. Contudo, alerta que ao 

explorar as fontes transcendentais do conhecimento este é um resultado não apenas 

inevitável, como até necessário. A seguinte passagem torna esta ideia explícita: 

A demonstração consiste, também nisto: os princípios do entendimento puro são 
possíveis através daquilo que eles próprios devem possibilitar, a saber, a experiência. 
Isto é um círculo evidente. Sem dúvida. E para a compreensão do movimento da 
demonstração e do carácter da própria coisa a demonstrar é inevitável, não só 
pressupor este círculo (o que nos leva, ao fazê-lo, a suspeitar do valor da 
demonstração), mas também reconhecê-lo claramente e percorrê-lo enquanto tal. 
Kant pouco teria compreendido da sua tarefa e do seu objetivo mais próprios, se o 
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movimento circular destas demonstrações não lhe tivesse vindo à consciência. 
(HEIDEGGER, 1992, p.213)     

       

Não deixa de ser surpreendente que Strawson, pertencente a uma outra linhagem 

filosófica, coincidindo no modo como a circularidade argumentativa deve ser entendida 

quando se depara com alguns conceitos filosóficos especiais (como, conhecimento, 

experiência, etc.). Strawson não apenas endossa essa posição como traz uma distinção 

capaz de melhor enquadrar seu sentido. Em seu livro de divulgação, Analise e Metafísica: 

uma introdução à filosofia (1992), chama atenção no capítulo Redução ou Conexão: 

conceitos básicos, a um tipo de tabu para os filósofos (no caso, seus colegas da tradição 

analítica), que estão orientados por uma forma de análise que ele chama de redutora, ou 

seja é aquela que divide um complexo em suas partes mais simples. Então, numa versão 

fundacionista, a análise que remete seus resultados aos elementos que estão na base da 

argumentação. Neste tipo de desmembramento dos componentes da linguagem, a 

circularidade é matéria proibida. Se de algum modo, o que aparece na conclusão já está 

pressuposto nas premissas, isto seria um sinal de fracasso na investigação. Strawson indaga 

o porquê desse repudio à circularidade argumentativa e sugere se não seria um avanço 

abandonar este dogma da análise38. Para ele, a análise não precisa ser redutora, mas deve 

simplesmente traçar as conexões que aparecem nos conceitos que importam mais a filosofia 

(estes certamente inclusos em proposições para promover os vínculos lógicos). Nesta 

proposta a circularidade não seria um dano, mas a legítima descrição de uma ordem 

argumentativa inescapável, constituindo nesse sentido, a trama conceitual que compõe parte 

do circuito inferencial em exame pois, os mesmos conceitos elencados poderiam se distribuir 

de outras maneiras. Me arrisco a chamar o resultado desta recomendação do filósofo inglês 

de Epistemologia Descritiva, em analogia com a sua celebrada Metafísica Descritiva.  

Contudo é com William Alston (1921-2009), filósofo estadunidense, que o problema é 

retomado de forma sistemática para a discussão filosófica, dando-lhe, assim, uma 

 
38 Cf. Strawson: “Consideremos agora um modelo completamente diferente de análise filosófica. Entendo que 
esse novo modelo é mais realista e fecundo que o anterior (...). Abandonemos a noção de uma simplicidade 
perfeita nos conceitos; abondanemos até a noção de que análise deve estar sempre na direção de uma maior 
simplicidade. Vamos imaginar, em vez disso, o modelo de uma rede elaborada, um sistema de itens 
interligados, de conceitos, só pudesse, do ponto de vista filosófico, ser compreendida pela percepção de suas 
conexões com os outros, do seu lugar no sistema – ou talvez melhor ainda, através da imagem de um conjunto 
de sistemas dessa espécie enfrenados uns com outros. Caso o nosso modelo passe a ser esse, não há razão 
para preocupação, se ao percorrer as articulações da rede, voltarmos ao ponto de partida ou por ele 
transitarmos. (STRAWSON, 1992, p. 35-36) 
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caracterização mais detalhada a partir de seu artigo de 1986, “Circularidade Epistêmica” 

(Epistemic Circularity). De fato, o título do artigo passa a nomear o problema que acabou se 

estabelecendo na literatura acadêmica, ou seja, o problema da circularidade epistêmica. 

Alston sustenta que não há como mostrar que qualquer uma de nossas fontes básicas de 

crença - como percepção, razão intuitiva, introspecção, memória ou raciocínio - é confiável 

sem cair na circularidade epistêmica: não há como mostrar que tal fonte é confiável sem 

depender, em algum ponto ou outro, de premissas que são derivadas dessa fonte. Assim, 

não podemos ter razões não-circulares para supor que as fontes sobre as quais baseamos 

nossas crenças sejam confiáveis.  Vejamos como isso se desenvolve a partir de crenças de 

origem perceptiva. Segundo ele contamos com o seguinte argumento indutivo: 

Em t 1 , S 1 formou a crença perceptiva de que p 1, e p 1 é verdadeiro. 

Em t 2 , S 2 formou a crença perceptiva de que p 2, e p 2 é verdadeiro. 

.  

.  

. 

No t n , S n formou a crença perceptiva de que p n, e p n são verdadeiras 

Portanto, a percepção sensorial é uma fonte confiável de crença. 

 

Desse modo, Alston identifica o expediente dominante no tipo de circularidade 

epistémica em jogo quando se questiona a confiabilidade das fontes para o acesso a 

verdade. Tal expediente serve também, naturalmente, para outras fontes citadas por ele 

(razão intuitiva, introspecção, memória ou raciocínio).  Não exploraremos, aqui a explicação 

de Alston da pertinência desse tipo de raciocínio, a saber, que circularidades dessa espécie 

não comprometem a conclusão de que certos modos de acesso à verdade são confiáveis. 

Podemos adiantar que, em essência, o que legitima as conclusões dessas justificações não 

é a exatamente a cogência lógica dos mesmos, mas o histórico causal dessas fontes, 

estando, portanto, em consonância com as formas de justificações confiabilistas no espírito 

das concepções de Alvin Goldman, por exemplo. 
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3.2 O tratamento de Sosa para circularidade epistémica.  

 

Como observamos nos capítulos precedentes, o trabalho de Ernest Sosa é o 

resultado de décadas de uma sistemática investigação. Um desenvolvimento gradativo, 

começando com considerações dentro da disputa entre concepções fundacionistas e 

coerentistas, especialmente frente ao impacto produzido pelo artigo de Gettier, com a 

sugestão alarmante de que a formulação tripartite de conhecimento pode não ser satisfeita 

com o complemento da justificação qualificada. Isto é, podemos ter, pelos exemplos criados 

por Gettier, crenças verdadeiras e justificadas mas eventualmente agrupadas por puro 

acaso. Ou seja, a nota impeditiva que fazia Platão rejeitar a posse da verdade (obtida por 

sorte ou acaso) como condição suficiente para assegurar o conhecimento, pode ser também 

encontrada no plano da justificação. Consequentemente o “dano” produzido por Gettier 

estimulou no século XX a busca de alternativas que abandonassem a formulação clássica 

tripartite, apelando para visões como as do coerentismo. De fato, podemos ver as críticas 

de Gettier como o ápice de uma série de revezes do fundacionismo que já vinha sofrendo 

duros golpes a partir dos anos 50. O alvo dominante era a monumental proposta de Rudolf 

Carnap (1891- 1970) para a fundação do conhecimento científico no seu Aufbau, livro 

publicado na Alemanha em 1928. Duas críticas são clássicos da filosofia em geral no século 

passado. Uma fala de dogmas, outra fala de mitos no programa de Carnap.  

O empreendimento de Carnap em reduzir as teorias científicas aos dados imediatos 

da consciência (numa versão fenomenológica) esbarra numa pressuposição adotada como 

dogma. A que temos um controle efetivo da distinção analítico – sintético, permitindo que, 

por meio dela, possamos traduzir os complexos teóricos aos dados brutos da percepção. 

Segundo Quine, esta distinção é um dogma, que, por sua vez, se desdobra no dogma da 

redutibilidade, ou tradução do complexo das teorias ao básico. Com relação ao que é o 

básico no universo perceptivo de Carnap ou no quadro similar de outros autores do 

empirismo lógico. O dado (given) é algo com valor epistêmico que é apreendido diretamente 

pelo sujeito. Trata-se, assim de um conhecimento que não pressupõe outros conhecimentos, 

ele é autônomo, independente e não inferencial, também independe de processos cognitivos 

que os produza; apesar disso, o dado é indubitável e infalível. Contudo, Sellars adverte que 

alegações dessa natureza, na busca de uma fonte que evite o regresso epistêmico, exibe 

uma série de entraves conceituais, mais especialmente, dito de uma forma simplificada, as 

dificuldades postas tem duas alternativas possíveis e excludentes. Ou o dado é um elemento 



65 
 

 
 

bruto da percepção, sem valor proposicional ou, então, carrega qualidades discursivas. No 

primeiro caso, cabe explicar como algo não proposicional se encaixa numa ordem inferencial 

argumentativa que, portanto, exige proposições como elementos (seguindo o mantra de 

Kant, intuições sem conceitos são cegas). Por outro lado, se estes dados já carregam 

qualidades proposicionais, então, abrem espaço inferencial para outras proposições 

tomadas como básicas e que deveriam ser independentes. Abre-se, assim, o espaço para o 

recuo epistêmico que deveria ser evitado. Desse modo, Substancialmente, estes dois 

autores, além de Gettier estabeleceram o marco de disputa para os temas epistemológicos 

no século XX. Mas enquanto Quine e Sellars trouxeram suas posições por meio de textos 

extremamente complexos e técnicos, Gettier, apresenta sua crítica através, de contra 

exemplos. Isto, num artigo de apenas 3 páginas, acessível a qualquer leigo inteligente.           

Ernest Sosa vivenciou bem de perto os desdobramentos teóricos envolvidos nas 

disputas entre o fundacionismo e ao seu principal oponente teórico, o coerentismo. Muitas 

ramificações conceituais advieram desse conflito norteador servindo como pano de fundo, 

com destaque a separação entre os proponentes de posturas (e suas correspondentes 

matizações) do tipo externalista para o conhecimento, em contraposição aos chamados 

internalistas. Assimilando a cartilha crítica dos textos seminais acima citados, os 

externalistas pretendiam, entre outras retificar as pretensões fundacionais de exigir do 

sujeito a posse plena e direta dos elementos cognitivos que constituem a estrutura que 

qualifique o conhecimento.  

As críticas de Sellars ao mito do dado e sua solução francamente behaviorista para o 

problema do conhecimento já antecipava as futuras concepções de orientação radicalmente 

externalistas, como a mantida pela vertente das teorias da justificação chamada de 

confiabilismo (reliabilism).  Notoriamente, é a partir de 1979 com a publicação do artigo de 

Alvin Goldman (1938 -), “What Is Justifiedt True Belief” que o confiabilismo ganha maturidade 

no mundo académico. Em um sentido amplo, o confiabilismo pode ser entendido como uma 

teoria da justificação do conhecimento que enfatiza propriedades que conduzem à verdade. 

Em um sentido mais restrito, confiabilismo é reduzido a essas teorias de justificação que 

enfatizam, no detalhe, o papel dos processos e/ou métodos de formação de crença confiável. 

Nota-se claramente que o diferencial para com a tradição filosófica é que para o confiabilismo 

o conhecimento não é mais pensado como um estado, mas um processo. É, portanto, uma 

teoria que propõe que uma crença justificada pode ser considerada conhecimento quando é 
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derivada de um método confiável. Assim as fontes das crenças são responsáveis pela 

justificação das mesmas crenças, de modo que estas fontes conduzem a verdade. O 

confiabilismo constituiu uma corrente de análise e, naturalmente abriu, como já vimos, 

margem para uma série de objeções. 

O percurso de investigação de Ernest Sosa está igualmente imerso neste cenário. De 

fato, a pesquisa do filósofo americano se desdobrou em várias matérias filosóficas além da 

epistemologia. Mas no tocante a este tema, duas atitudes chamam a atenção. A primeira 

está Diante do embate entre fundacionistas apresenta em 1980 o famoso artigo, “The Raft 

and the Pyramid; coerence versus foudations in the Theory of Knowledge”, que abre o 

caminho ao programa epistemológico que culminará, no decorrer de décadas, na sua teoria 

conhecida como perspectivismo das virtudes. Neste texto Sosa conclui que o debate entre 

fundacionismo e coerentismo parece fadado a uma eterna aporia. Ambas concepções 

possuem limitações e méritos. O tema que atravessa o trabalho consiste na justificativa das 

crenças. O texto destina-se a mostrar os argumentos de cada posição como insuficientes 

para os fins que eles mesmos perseguem. O fundacionismo (pirâmide) é inconclusivo no 

que ele toma como base. O coerentismo (balsa), apesar de sua correção lógica, fica à deriva 

sem fixar-se em solo estável. Diante desse problema, ele propõe uma mudança de ponto de 

vista. Evita o tipo de novos problemas e becos sem saída encontrados. Sua nova abordagem 

brevemente abordada no artigo, recoloca as questões da epistemologia em novo registro: o 

agente que conhece é o que dispõe de virtudes (epistêmicas) que lhe dão competência para 

encontrar a verdade, escapando, assim, da mera sorte.  

Outra frente de investigação, paralela ao confronto geral do fundacionismo com o 

coerentismo ocorre na maneira como Sosa assimila as propostas confiabilistas para 

resolverem os contra exemplos de Gettier (notadamente, para a versão de Goldman). De 

certa forma, o confiabilismo pode ser entendido como um tipo de antecipação da 

epistemologia das virtudes, pois enfatiza o aspecto processual na aquisição do 

conhecimento em detrimento das leituras que priorizam a arquitetura proposicional na 

questão da justificação epistêmica.  

[...] uma mera reação termômetro ao ambiente não pode constituir o melhor 
conhecimento humano, quer essa reação seja ou não causalmente mediada pela 
experiência. [...] Neste caso, automaticamente, fica-se a dever, alcançou-se apenas 
algum status epistêmico menor, e não algum conhecimento ‘real, ou esclarecido, ou 
reflexivo’. Este último requer alguma consciência do status da crença, alguma 
capacidade de responder que se sabe e que se está epistemicamente justificado, e 
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alguma capacidade de defender isso por meio da confiabilidade de suas faculdades 
relevantes quando usadas nas circunstâncias relevantes (SOSA, 2009, p. 153) 

 

Sosa é simpático à esta atitude, mas acompanha as objeções postas ao confiabilismo 

de Goldman. Já abordamos as três dificuldades que se destacam na literatura crítica. O 

Problema da Generalidade, o Novo Problema do Demônio Malígno e O problema da Meta 

Incoerência. Sosa, acredita fazer um aperfeiçoamento no confiabilismo (e, assim, ultrapassar 

as três dificuldades), inspirando-se em conceitos oriundos da ética das virtudes. O que se 

apresentava como a busca de um procedimento geral para o estabelecimento da verdade 

de forma confiável, com a visão de Sosa, mostra-se como a competência de agentes 

detentores de virtudes epistemológicas. A “teoria de Sosa” pode ser vista como o ponto 

culminante da sua sugestão de conciliação entre o fundacionismo e o coerentismo, tal como 

sugerida no texto seminal The Raft and the Pyramid, assim como a apropriação entre de 

elementos que ele toma como necessários do internalismo e o externalismo.  

Sosa divide a questão da posse do conhecimento em duas etapas. O conhecimento 

animal e o conhecimento reflexivo. O primeiro é o aspecto da teoria de Sosa fortemente 

inspirado nas concepções do tipo confiabilistas e, portanto, nas primeiras versões 

externalistas. O segundo, de certa maneira, habilita traços internalistas ao programa de 

Sosa. Desse modo, o conhecimento animal é um tipo de performance, ou competência, que 

presenciamos em agentes cognitivos. A capacidade da obtenção da verdade diante de 

circunstancias específicas. Uma capacidade que depende do que ele apresenta como 

virtudes intelectuais, como a percepção (e seus respectivos sentidos humanos) e memória. 

Uma capacidade cuja a eficiência é avaliada no desempenho obtido em um meio dado. Na 

formulação de Sosa encontrada no texto de 2001, Human Knowledge, Animal and Reflective:  

Uma crença equivale a conhecimento apenas se ela é verdadeira e sua correção 
deriva de ela manifestar certas virtudes cognitivas do sujeito, em que nada é uma 
virtude cognitiva a menos que seja uma disposição condutiva à verdade” (SOSA, 
2009, p. 135).  

 

Desse modo, Sosa assevera que as crenças que conduzem à verdade são as crenças 

aptas.  O agente epistêmico é, por uma analogia, comparado por Sosa a um arqueiro e a 

avaliação que podemos fazer de sua performance para atingir um alvo. O bom arqueiro é 

justamente aquele indivíduo virtuoso na capacidade de acertar o centro do alvo e que não 

tem sucesso por mera sorte. Obviamente, esta capacidade pode ser inata ou adquirida por 

treinamento. O importante a salientar é que o arqueiro não precisa saber tematizar sua 
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competência. Muitas variáveis físicas estão em jogo quando se lança uma flecha em direção 

a um alvo, por exemplo, uma série de leis da mecânica são responsáveis pela trajetória da 

flecha, mas a excelência de um arqueiro independe do controle consciente disso. Usando 

uma analogia mais radical. Imagine a competência que temos para obter uma cópia gráfica 

em papel. Levamos o que pretendemos reproduzir numa foto copiadora e retiramos e, depois 

de colocar o original no lugar apropriado, apertamos um botão e obtemos a cópia. Não 

precisamos conhecer nada dos complexos mecanismos envolvidos na produção de uma 

cópia; nossa vida tecnológica está repleta de exemplos dessa espécie. Possuímos várias 

competências técnicas para atingir resultados cuja os processos envolvidos desconhecemos 

no detalhe. Seguindo ainda nossa analogia, quem faz uma reprodução numa foto copiadora 

tem conhecimento animal e, como veremos, por outro lado, quem sabe construir uma foto 

copiadora, tem conhecimento reflexivo.  

 

3.3 O círculo virtuoso no Perspectivismo de Sosa. 
 

É justamente quando se acrescenta ao conhecimento animal o conhecimento 

reflexivo que o problema da circularidade aparece com relevo na obra de Sosa. Do mesmo 

modo que reconhecemos a síntese feita pelo perspectivismo do pensador americano entre 

o fundacionismo e o coerentismo, de um ponto de vista filosófico mais geral, e de forma 

simplificada, podemos vislumbrar um tipo de acordo entre visões empiristas e racionalistas. 

O empirismo do lado do conhecimento animal, e o racionalismo do lado do conhecimento 

reflexivo. Agora, a pergunta sobre a confiabilidade das fontes do conhecimento apto (animal) 

põe uma dimensão que cobra o desempenho da subjetividade dos agentes cognitivos, pois 

“que a aptidão na primeira ordem seja alcançada sob a orientação da consciência de 

segunda ordem” (SOSA, 2015, p. 85), assim, finalmente, ao passamos, para o patamar da 

avaliação de nossas aptidões é que adentramos no domínio do conhecimento reflexivo. Com 

isso Sosa pensa avançar sobre a excessiva austeridade da análise confiabilista (ao menos 

nas versões iniciais) quando esta tenta resolver as dificuldades de Gettier eliminando 

completamente as reinvindicações epistêmicas do tipo internalistas. Para tanto, assevera 

que uma condição (memória, por exemplo) de aptidão se diz confiável, ou não, apenas a 

partir uma análise adequada em que ela fique justificada globalmente, para Sosa; 

Optar por tal orientação racional envolve julgamento e risco em qualquer caso dado, 
e uma fé na razão como nosso melhor guia. Quando a pesquisa revela as influências 
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ocultas que nos movem, além disso, isso pode nos ajudar a melhorar a competência 
de nosso gerenciamento. Essas revelações podem nos levar a evitar certas 
situações, competentemente, virtuosamente, e a submeter-nos a uma terapia 
relevante ao longo do tempo, contrabalançando, assim, influências inapropriadas 
(SOSA, 2015, p. 87). 

 

Essa análise, portanto, leva em conta essa dimensão interna ao sujeito, embora seu 

desempenho seja cotejado num âmbito público intersubjetivo. Uma virtude não de ordem 

perceptiva, mas lógica.  O perspectivismo da virtude exige que o sujeito tenha uma razão 

para julgar que suas crenças de primeira ordem (conhecimento animal) são verdadeiras, 

uma vez que requer que as crenças estão localizadas numa perspectiva epistêmica 

abrangente que cumpre o desiderato maior da coerência.  

 Entretanto, este ideal de coerência é o que melhor explica a atração previsível e, 

consequentemente, a importância do ceticismo como obstáculo ao projeto do perspectivismo 

epistémico. Os céticos (como Berry Stroud) veem a circularidade como um obstáculo 

insuperável à nossa busca pelo conhecimento reflexivo. O conhecimento reflexivo nos obriga 

a avaliar nossas fontes epistêmicas básicas como confiáveis o suficiente, e isso deve, é 

claro, ser feito com justificativa racional. Mas como podemos alcançar tal justificação, exceto 

confiando nessas próprias fontes, que parecem inevitavelmente, e viciosamente, circulares. 

Como podemos agora saber que nossas faculdades cognitivas são tão confiáveis quanto 

ordinariamente as consideramos ser? Seria por apelo às ofertas básicas fornecidas por 

essas mesmas faculdades?  

Sosa reconhece que, de fato, existe uma circularidade em Jogo, entretanto seu 

propósito é asseverar que ocorre uma espécie de reforço mútuo positivo entre o plano do 

conhecimento apto e o plano do conhecimento reflexivo.  Sosa parece concordar com Alston 

que argumentos epistemicamente circulares não conseguem distinguir fontes confiáveis de 

crença de fontes não confiáveis. A lição que ele tira, no entanto, é diferente. Ele argumenta 

que, embora os argumentos epistemicamente circulares não distingam fontes confiáveis de 

não confiáveis, eles distinguem, como quaisquer outros argumentos, atitudes doxásticas 

coerentes de incoerentes. Suponha que recebamos um argumento que aceitemos 

corretamente como válido. Seu sistema de crenças seria incoerente se agora 

acreditássemos nas premissas e negássemos a conclusão do argumento. Muitas outras 

combinações de atitudes estão abertas para nós. Podemos, por exemplo, acreditar tanto nas 

premissas quanto na conclusão, mas podemos também negar uma das premissas e 
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acreditar na conclusão ou negar tanto as premissas quanto a conclusão. Então, o que 

qualquer argumento válido faz é levantar algumas combinações de atitudes como melhores 

do que outras em relação à coerência.   

Cabe salientar que Sosa não se apresenta como sendo original neste tipo de 

concepção. Ele pensa localizar soluções similares em autores consagrados na história da 

filosofia. Usa como exemplos os argumentos encontrados em filósofos como George Edward 

Moore e Rene Descartes nas suas respectivas provas da realidade do mundo exterior. 

Sendo o filósofo francês colocado em destaque maior por, justamente, elaborar um modelo 

fundacional radical de conhecimento, no qual se apresenta o mais famoso exemplo de 

circularidade epistêmica. O renomado (e, por vezes, mal dito) círculo cartesiano. Colocando 

de forma simplificada, o cogito cartesiano, a primeira verdade clara e evidente, só tem um 

acesso a verdade de que o Mundo não é mera aparência, depois que prova a existência de 

Deus. Mas, exatamente, é a existência de Deus o que garante que o processo de prova do 

cogito seja confiável. Segundo Sosa, podemos ver em Descartes uma divisão similar em 

dois tipos de conhecimento que refletem a sua separação entre conhecimento animal e 

conhecimento reflexivo, a saber, a distinção feita por Descartes entre cognitio e scientia. 

Assim como o conhecimento reflexivo avaliza a credibilidade de nossas fontes de crenças 

perceptivas, por exemplo, é somente com a scientia (vínculo explicativo com a existência de 

Deus) que as cognitio ficam afiançadas. Daí que Descartes diz que um matemático ateu 

conhece menos que um matemático crente. Mas enquanto em Descartes a coerência ampla 

é promovida por um Deus benevolente que, portanto, não nos coloca num mundo que 

sistematicamente nos conduza ao erro, a versão de Sosa procura escapar dessa clausura 

de tipo, podemos dizer, dogmática, mas que, ainda assim confere suporte para a 

confiabilidade do conhecimento apto, mas agora de acordo com um registro de ordem 

probabilístico. Ou seja, se a coerência ampla de Sosa não garante a infalibilidade, torna, 

segundo ele, as crenças. Seja como for, a coerência global de Sosa é também suscetível de 

correção no plano do conhecimento reflexivo, sendo, em última instância uma forma de 

confiabilismo falibilista. Veremos, a seguir, que a magnitude desse falibilismo pode ser muito 

maior do que Sosa espera.                    

As explicações de Sosa, apesar de engenhosas, não convenceram de todo. Berry 

Stroud, por exemplo, é bastante reticente com respeito ao poder da coerência sistémica, ou 

global, como modo de conceder guarida a confiabilidade às fontes do conhecimento apto. 

Julga que a proposta de Sosa não dá conta de exemplos contra factuais do tipo internalista, 
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como o gênio maligno cartesiano (sem um Deus bondoso), cérebros em cubas ou de 

clarividência com bolas de cristal. Em todos esses casos, sustenta Stroud, é possível 

empreender uma coerência global em sintonia com fontes nem um pouco confiáveis. 

Chegamos agora no coração de nossa investigação. Sem entrarmos no mérito de que Sosa 

é realmente feliz em sua qualificação da boa circularidade, na relação entre conhecimento 

animal e conhecimento reflexivo, pretendemos explorar uma dificuldade enraizada no que 

acreditamos ser um forte pressuposto metafísico contido no perspectivismo das virtudes. Na 

verdade, o que almejamos apresentar como um problema pode até aceitar que a solução de 

Sosa, no sentido em que ele sustenta, esteja correta, isto é, que o conhecimento reflexivo 

dá suporte ao conhecimento animal segundo uma estrutura de explicação satisfazendo 

fortemente os requisitos da coerência.   

Quando Sosa acrescenta ao conhecimento animal o conhecimento reflexivo como 

condição suficiente para termos uma definição que honre os desideratos da noção tradicional 

de saber efetivo, ele o faz ao preço de um realismo do tipo naturalista. Ou seja, as condições 

finais de satisfação das avaliações para a confiabilidade de nossas fontes de verdades, 

advindas do conhecimento apto, emergem da pressuposição da existência de um mundo 

concreto em que o agente cognitivo está inserido para atuar. Indo mais longe, e 

parafraseando o pensamento de Sosa, considerar igualmente o meio público, inserido neste 

mundo que atesta objetividade para os critérios de julgamento usado nos atos de reflexão 

dos sujeitos cognitivo frente ao real. O julgamento da confiabilidade de nossas fontes se dá 

neste plano do controle reflexivo. Falamos com segurança da eficiência ou não de nossas 

fontes, porque, por assim dizer, temos um tipo de “controle ontológico”, uma caracterização 

geral do mundo que serve de parâmetro para atestarmos se o conhecimento animal é 

exitoso. Se ampliarmos, então, esta condição ontológica de fundo, veremos que ela abre 

espaço para uma importante objecção. 

 Ora, dizer que nossas avalições de competência epistêmica se submetem a um 

quadro ontológico do tipo naturalista, igualmente significa aceitar que a descrição do mundo 

feita pelas ciências empíricas é a melhor que temos ao nosso dispor. Uma descrição que 

contempla também uma apreciação das fontes de nosso conhecimento apto, no jargão de 

Sosa, por exemplo. Neste sentido, as estratégias de confirmação da competência de nossas 

fontes de conhecimento animal vão além do histórico causal dos indivíduos, como 

observamos nas estratégias confiabilistas. Levam também em conta o que explica a gênese 

biológica das faculdades perceptivas. Atualmente a explicação da biologia que melhor 



72 
 

 
 

representa a gênese e desenvolvimento de nossas competências perceptivas é conhecida 

como a Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin. Surpreendentemente, o filósofo 

estadunidense, Alvin Plantinga (1932 -) faz um uso dessa teoria para mostrar uma 

incoerência dramática nas concepções filosóficas do tipo naturalista. Pretendemos mostrar, 

que a especulação de Plantinga compromete o modelo do confiabilismo virtuoso de Sosa, 

colocando a dificuldade dentro do conhecimento reflexivo. Além disso, vemos no expediente 

de Plantinga, diferentemente dos experimentos mentais como o do cérebro numa cuba, uma 

estratégia externalista. Como que um gênio maligno para a coletividade de seres cognitivos 

e não a um eu enclausurado em sua subjetividade.  Apresentaremos a seguir o argumento 

de Plantinga, mostrando que, ao nosso ver, embora a conclusão não seja tão destrutiva 

quanto ele julga, por exemplo, ao pensar que a aceitação da seleção natural resultaria num 

ceticismo forte para a possibilidade de acesso as verdades oriundas da percepção, o 

conhecimento animal, promove, por outro lado um tipo preocupante de ceticismo para o 

conhecimento reflexivo.       
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O problema do conhecimento atravessa a história da filosofia sendo talvez umas das 

questões mais centrais do pensamento ocidental. A busca pelo saber e pela sua justificação 

não trata apenas das questões mais célebres da filosofa, mas muito provavelmente fez surgir 

aquilo que denominamos como atitude filosófica. Como então tratar de uma questão deveras 

complexa e plural em um trabalho cujo tema central é apontar uma possível resposta a um 

problema de justificação epistêmica? 

Primeiramente reconstruímos historicamente o modo como a teoria do conhecimento 

surge nos antigos gregos no século III a.c. para, muito provavelmente atingir seu ápice em 

termos de pretensão e abrangência investigativa, culminando no período compreendido 

como filosofia moderna. A filosofia surge em decorrência de específicos contextos culturais 

e econômicos na Grécia antiga o que ocasionou o desenvolvimento de um tipo de saber 

inovador na época, sobretudo pela forma em que colocava suas questões. Platão foi que 

ofereceu talvez uma das mais célebres formulações para atingirmos a verdade, a saber, o 

conhecimento é crença verdadeira e justificada. Ainda na antiguidade outro gigante da 

história da filosofia, Aristóteles, constrói uma forma de justificação que possui como estrutura 

central axiomas matemáticos, como aqueles elaborados por Euclides, nos Elementos, uma 

das obras mais bem sucedidas no ramo, tornando-se um paradigma por séculos.   

Com o renascimento na aurora da modernidade, a busca para tornar o conhecimento 

como uma ciência, acabou por se tornar uma tarefa empregada pelos mais célebres filósofos 

do período. Descartes por exemplo, afirma que a única possibilidade para estabelecer o 

conhecimento reside em espécie de eu ontológico. O cogito cartesiano é inserido em seu 

pensamento em uma das frases mais celebres da filosofia “penso logo existo”. Porém é com 

a filosofia crítica de Kant que encontramos talvez as maiores pretensões de justificativas 

para conhecimento que algum filosofo pretendeu jamais fazer. Dentre uma complexa gama 

argumentativa, o núcleo do pensamento kantiano trata dos juízos sintéticos a priori¸ que se 

constituem como uma forma de enunciado que possui pretensões de validade de 

justificação, sendo universal e necessário. Assim como Platão e Aristóteles foram 

paradigmas na antiguidade sobre aquilo que atualmente chamamos de epistemologia, tanto 

Descartes como Kant foram na modernidade. Porém mesmo com possíveis avanços no 

campo epistemológico a justificação do conhecimento ainda continha elementos metafísicos 

em sua fundamentação que começara a ser fortemente criticada no fim da modernidade.  
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A epistemologia pós Kant teve suas ambições cada vez mais restringidas em grande 

parte ao seu distanciamento do fazer científico concreto e sua dependência da lógica 

clássica. De fato, a partir daí, a filosofia como um todo teve seus alicerces abalados a ponto 

de encontrarmos resultados teóricos devastadores que atingiam o próprio coração da 

significação de seu discurso, como vemos no Wittgenstein  do Tractatus.    Mesmo aqueles 

que tentaram encontrar um espaço fundacional a partir da terra arrasada de Wittgenstein, 

como Carnap (pensando a filosofia apenas como uma ferramenta crítica, balizada pela a 

nova lógica), viram seus projetos afundados.  

Apesar dessa crise, a epistemologia, na sua vertente justificacional, reaparece no 

cenário acadêmico de forma quase paradoxal com o texto de Gettier em 1963. Quase 

paradoxal porque este mostra que mesmo que admitamos a inteligibilidade da formulação 

clássica de conhecimento feita por Platão, Gettier aponta a sua insuficiência. Ou seja, não 

deixa de ser um novo resultado cético. Ainda que pautado sobre o que se pensa como um 

saber empírico de percepção, como “eu sei que tem um gato sobre a mesa” (vimos que 

Aristóteles absorve bem essa restrição quando aplicada ao domínio perceptivo. Na verdade 

ela a endossaria).   Todo novo resultado cético estimula a academia e as respostas a Gettier 

criaram uma prática de investigação. Dentro dela o confiabilismo ganhou destaque e,  por 

sua vez, as vertentes dessa corrente encontraram objeções importantes  que se mostraram 

como outros desafios céticos. 

Ernest Sosa surge neste teatro.  Pensa ultrapassar as objeções do confiabilismo 

tradicional colocando cláusulas performáticas nele. Promove uma analogia para 

epistemologia com a dimensão da ética das virtudes. Resumidamente falando, o  sujeito que 

sabe é aquele que exerce uma competência. Na sua visão esse diferencial consegue 

superar as principais objeções ao confiabilismo. Além disso sua proposta epistêmica 

pretende dissolver a aporia já consolidada entre o fundacionismo e o coerentismo numa 

acepção proposicional, evidentemente. 

Apesar da grande engenhosidade teórica na obra de Sosa, engenhosidade que, 

independentemente de sua correção, certamente motiva profundas especulações filosóficas, 

pretendemos mostrar neste trabalho que sua versão confiabilista   também tem limitações e 

compromissos teóricos comprometedores. Especialmente,  que sua versão de competência 

epistêmica na articulação do conhecimento animal e o conhecimento reflexivo  é por demais 

conservadora para qualificar o progresso cientifico ou mesmo o avanço do conhecimento 
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para agentes individuais. Além disso ele precisa assumir um tipo de realismo  metafísico que 

o impede de escapar de uma circularidade viciosa mostrando sua proposta como tipo de 

expediente que, assumida sua metafisica sub-reptícia, se mostra como uma forma de 

redundância teórica.        
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APENDICE. 

O argumento “evolucionista” de Alvin Plantinga. 
 

Alvin Plantinga, apresentou um argumento supostamente decisivo contra as pretensões 

dos que veem nas posturas naturalistas razões suficientes para a explicação da inteligência 

e a capacidade de conhecimento da espécie humana. O alvo principal do filósofo seria o 

pensamento materialista que dispensa qualquer explicação sobrenatural (especificamente, 

o Deus ocidental) para nossa atual condição biológica e cognitiva. Especialmente, que o 

modelo evolutivo lançado por Darwin daria conta da complexidade da vida e que a dimensão 

mental humana seria somente um efeito dessa complexidade.  

Plantinga se opõe severamente a este positivismo científico. De fato, ele o julga estar 

contaminado de flagrante irracionalismo. Sua estratégia argumentativa foi mostrar que se 

assumirmos a dinâmica seletiva estocástica do modelo darwinista, combinada com um 

naturalismo39 sem restrições, não teremos motivos dignos para aceitar o nosso repertório de 

verdades sobre o mundo como minimamente seguro – mesmo as mais consagradas teorias, 

com amplo respaldo empírico. 

 

“A tese geral deste livro é: apesar de haver um conflito superficial, há uma 
convergência profunda entre a ciência e a religião teísta; e, apesar de haver uma 
convergência superficial, há um conflito profundo entre a ciência e o naturalismo” 
(PLANTINGA, 2001, p. 11). 

 

Em outras palavras, o naturalismo, isto é, a ideia de que nossa capacidade de 

conhecimento está totalmente inscrita num mundo material, associado ao processo da 

evolução por seleção natural, resultam num quadro cético. Seriam, portanto, visões 

epistemicamente incompatíveis, segundo ele. O ponto chave está na afirmação de que, da 

perspectiva evolutiva darwinista, é completamente irrelevante se as crenças40 promotoras 

de nossas ações ou escolhas são verdadeiras ou falsas. Importa apenas que elas garantam 

 
39 Cf. PLANTINGA, Alvin. Warrant and Proper Function. Nova Iorque: Oxford University Press, 1993, pp.45-46. 
40 Sobre o problema da confiabilidade de nossas certezas Plantinga afirma: “Uma terrível dúvida sempre surge 
em mim, qual seja, se as convicções da mente do homem, que se desenvolveram a partir da mente de animais 
inferiores, são de algum valor ou confiáveis. Quem confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que 
há quaisquer convicções em tal mente?” (PLANTINGA, Alvin. Warrant and Proper Function. Nova Iorque: 
Oxford University Press, 1993. p. 218, 219.) 
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a sobrevivência e, consequentemente, maiores chances para a reprodução. Sendo assim, 

poderíamos estar num mundo onde todas nossas crenças sejam falsas.  

O desafio de Plantinga provocou imediato desconforto e muitas críticas tentaram 

desarmar sua inconveniente conclusão. Desde as que apontam uma suposta contradição 

interna, pois se ele estiver certo quanto a origem insegura da verdade de nosso 

conhecimento pela evolução, então sua tese também é indecidível (recurso improcedente, 

pois ele não admite serem nossas crenças verdadeiras produtos da evolução), até aquelas 

que apelam para a reivindicação de todo o cabedal das evidências empíricas 

contemporâneas que corroboram a tese evolutiva e outras fatias da realidade pertinentes. 

Esquecem-se, contudo, que alegações dessa espécie, caem imediatamente na armadilha 

do filósofo americano. Pois se nosso aparato cognitivo, responsável pela aquisição das 

evidencias relevantes, é produto de um organismo que se guia apenas pela eficácia 

adaptativa, então, por mais intricadas e expressivas que elas sejam, não serão de fato 

confiáveis.  

Também penso serem equivocadas as críticas que apelam a erros nas estimativas 

probabilísticas. A dificuldade está em que a argumentação foi legitimamente montada de 

forma que o cálculo pessimista seja um componente inevitável. Mesmo que a exatidão formal 

de Plantinga seja questionável, é certo que ocorre uma assimetria numérica inegável entre 

crenças verdadeiras e falsas. Para cada uma das primeiras que correspondam fatos, existe, 

para as últimas, uma infinidade de declarações não verdadeiras possíveis. Se for verdadeiro 

que a rosa é vermelha, será falso que ela tenha qualquer uma das graduações cromáticas 

(e respectivas proposições) de amarelo, azul, verde etc. O campo do falso é mais vasto do 

que o do verdadeiro, e qualquer procedimento de escolha arbitrária no conjunto de crenças 

possíveis terá muito mais chances de obter aquelas que são falsas. E mesmo as crenças 

que sabemos corresponder ao real (por exemplo, ser a lua um satélite da Terra), num puro 

jogo probabilístico aleatório, seriam verdades extremamente improváveis de serem obtidas. 

Efetivamente a questão central não é empírico-matemática, mas lógico-conceitual.  

Plantinga ilustra sua justificação com uma situação extravagante, mas, logicamente 

verossímil. A de um sapo41 que come moscas acreditando que vai virar um príncipe e, com 

 
41 Cf. PLANTINGA, Alvin. Where the Conflict Really Lies: Science, Religion and Naturalism. Nova Iorque: Oxford 
University Press, p. 326-328. 
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efeito, garante sua subsistência. Vamos levar sua brincadeira mais longe, e explorar outras 

consequências aceitáveis. Antes, contudo, algumas advertências serão necessárias. Em 

primeiro lugar, as considerações de Plantinga estão imersas num respeitável e amplo 

programa epistemológico que não detalharemos aqui. De certo modo ele tenta reabilitar, 

com importantes modificações técnicas, a visão clássica de conhecimento do fundacionismo. 

Acreditamos que se assumirmos uma noção epistêmica no estilo fundacional, mesmo não 

sendo ortodoxa como a alternativa de Plantinga (o seu “indiciarismo”), podemos encontrar o 

ceticismo por ele sugerido se excluirmos a existência Deus (de fato, uma variação da famosa 

proposta de Descartes). Mas esta tese não precisa ser assumida no desafio tratado aqui. 

Qualquer tipo de fundacionismo empírico já sabemos é francamente problemático. Talvez 

ele não seja necessário para demarcarmos a verdade – em sua formulação ortodoxa, a 

“garantia de certezas infalíveis” (pretensão há muito abdicada por quem faz ciência). Neste 

último caso, Deus seria, sim, inevitável. Mas isto é outra história, aparecendo como o matiz 

teológico da solução de Plantinga. O que pretendemos fazer é mostrar que o problema não 

precisa surgir, isto é, eficácia adaptativa mais improbabilidade do verdadeiro (o que admito) 

não implicam no ceticismo apontado por Plantinga, mas um ceticismo de outra natureza. 

Para evitar a prolixidade, seguindo o estilo de Plantinga, tomarei como referência de 

discussão apenas o que está exposto no seu pequeno texto popular encontrado na Web, 

Evolution vs. Naturalism why they are like oil and water. Finalmente, duas pequenas 

recomendações técnicas: cabe lembrar que o problema de Plantinga surge a partir da 

adoção de uma perspectiva realista. Ou seja, existe um mundo independente de nós capaz 

de ser representado por crenças, cuja a dinâmica biológica é regrada pela luta da 

sobrevivência. A dificuldade está em não sabermos quais crenças são verdadeiras se nosso 

aparato cognitivo for exclusivamente fruto da evolução por seleção natural. Igualmente 

adotaremos outra tese implícita (e também questionável) de que crenças são transmitidas 

sem alterações às próximas gerações. Começaremos com um exemplo e passaremos 

depois às explicações.  

Se pensarmos um sapo a La Robinson Crusoé, como o sugerido no texto de Plantinga, 

é bastante fácil aceitar as suas conclusões. Existe uma infinidade de crenças que podem 

incentivar o ato de captura de moscas. E como há muito mais crenças falsas que verdadeiras 

a respeito da mosca e os reais benefícios que seu consumo gera é, de fato, mais provável 

que se adotem crenças falsas.  
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Vamos, contudo, cogitar que o sapo não esteja sozinho e participe de uma comunidade 

de anfíbios. Uma consequência inevitável da suposição de que sapos possam ter crenças, 

é aceitar conjuntamente a possibilidade da variedade e disparidade das mesmas com 

respeito à qualquer matéria e, consequentemente, à captura de moscas. O sapo A espera 

tornar-se um príncipe, o sapo B acredita que vai encontrar o nirvana, o sapo C, que comer 

moscas é a ordem de um Jesus anfíbio e assim por diante. Existe, contudo, outra variante 

interessante de comportamento não-descartável: a dos sapos que não comem moscas, 

motivados por outras crenças (ou quem sabe as mesmas - imaginem sapos que não queiram 

as responsabilidades de um príncipe).  

Posto isso, nada nos impede de imaginar um sapo “avatar” de Plantinga com um forte 

pendor empirista. Uma criatura criteriosa que reconhece e compara tais crenças. Plantinga 

deve admitir, para que seus resultados tenham algum sentido, que o sapo (e seus 

congêneres) reconheça e diferencie o que sabe sobre o fato (expresso mediante uma 

crença) de comer moscas e os “por quês” que a eles agrega (voltarei a isso mais tarde).  

Então, o que um sapo metódico pode obter quando escrutina as crenças de sua 

comunidade? Muitas coisas. Depois de uma pesquisa de opinião pública entre os batráquios, 

poderia de imediato, constatar que são conflitantes quanto ao conteúdo e, 

consequentemente, também suas “verdades” seriam contraditórias. Se for muito sistemático, 

observará que independentemente das crenças sustentadas como motivação, alguns 

padrões são reconhecidos na comparação dos portadores de crenças. Por exemplo: ele 

perceberia (em crenças) que os sapos comedores de mais moscas são gordinhos e 

saudáveis em comparação aos que comem menos.  

Alargando as possibilidades de nosso quadro, imaginemos, ainda, que a situação trófica, 

para sorte do investigador, passe a auxiliar a pesquisa e só existam moscas para alimentar 

os sapos. A partir daí, o nosso cenário ficará dramático. Como sugerimos previamente, a 

capacidade de ter crenças autoriza a geração de uma infinidade das mesmas, e alguns 

sapos poderão supor que, por uma ou várias crenças falsas (ignorando os sapos 

suicidas), devam evitar ingerir moscas. Digamos, por exemplo, que pensem tratar-se de 

“invasores de almas”, ou de algum maléfico artefato extraterrestre, etc. O final da história é 

previsível. Os sapos renitentes definharão e morrerão numa proporção muito maior dos que, 

por suas respectivas crenças falsas motivadoras, ingeriram proteína. A conclusão óbvia do 

sapo investigador é que, embora não possa estabelecer se as crenças que justifiquem as 
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ações de seus pares sejam verdades plenamente confirmadas, uma crença metódica pode 

ser estabelecida: se quiser sobreviver é melhor comer moscas do que evitá-las. Dada esta 

importante descoberta o sapo metódico poderá dividi-la com seu grupo. Teremos, então, 

aqueles que a tomarão por verdadeira e manterão este hábito. Contudo, como vimos, 

existem os que não comem moscas, assumindo razões contrárias a verdade metódica. Eles 

morrerão com suas respectivas crenças, bem como aqueles que não as comem por 

tomarem por falsa a crença metódica. Não parece forçoso afirmar que Comer moscas vale 

a pena é não só é compatível com uma noção seletiva (adaptativa em termos darwinianos), 

como é determinante para o futuro do grupo, sendo um exemplo claro de uma verdade que 

será vantajosa para a sua sobrevivência quando adotada. Em outras palavras, os que a 

acatam têm mais chances de sobrevivência e reprodução dos que não o fazem.  

Desse modo é possível adotar um exemplo de crença verdadeira para qual a seleção 

não poderá ser irrelevante. E como a tese de Plantinga só será legítima se atingir o status 

de universalidade para a independência entre verdade e evolução42, no meu entender, um 

contra exemplo bastará para desautorizá-la. Nossas únicas condições para tanto são [1] a 

capacidade de que as percepções de criaturas sencientes possam também ser exibidas em 

crenças, mais [2] a suposição de um grupo que as compartilhe (e as confrontem), numa 

mesma linguagem. Quesitos bastante amigáveis com a ideia de filtragem seletiva.  

A partir das últimas considerações, gostaríamos de chamar atenção ao que penso ser o 

cerne na constituição do argumento Plantinga, permitindo sua conclusão precipitada. A não-

separação explicita (e inesperada) entre crenças de fato e crenças de justificação. 

Afirmamos isso porque no texto de Plantinga ele explicitamente dá o mesmo status 

epistêmico a “comer moscas alimenta” e “comer moscas porque transforma em príncipe”. 

Para simplificar, chamaremos as primeiras de crenças do tipo que e as últimas de crenças 

do tipo porque. Para nossos propósitos crenças que são crenças do tipo conhecimento 

animal e crenças porque são do tipo conhecimento reflexivo.  Esta é uma distinção que 

 
42 Sobre essa questão  Plantinga defende a seguinte ideia: "parece-me que há um aspecto em que a ideia 

perigosa de Darwin é muito mais perigosa do que Dennett imagina." (...) ela oferece a seus detentores motivos 
para duvidar de que qualquer uma de suas crenças são verdadeiras, pois, (...) "a probabilidade de que nossas 
faculdades cognitivas sejam confiáveis (ou seja, nos forneçam uma preponderância de crenças verdadeiras) 
na ideia perigosa de Darwin é baixa ou inescrutável (ou seja, impossível de estimar)." (PLANTINGA, 1996, p. 
9-10). Cf. Alvin Plantinga, "Darwin, Mind and Meaning." Disponível em: www.veritas-
ucsb.org/library/plantinga/dennett.html 
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remonta ao surgimento da filosofia ocidental quando Platão insiste que o conhecimento não 

é apenas a capacidade de ter crenças com suas verdades demarcadas, mas o vínculo com 

outras crenças das quais as primeiras sejam conclusões e as últimas razões. Existe, 

portanto, uma diferença entre a crença verdadeira de que como moscas e a crença que 

estabelece o porquê da primeira.  

Poderia ser objetado, defendendo Plantinga, que as próprias crenças que (orientadoras 

do sapo metódico) também não teriam condições suficientes à determinação de suas 

verdades. Entretanto, se formos céticos quanto às capacidades perceptivas da elaboração 

de crenças do tipo que, não seria cabível avançar às crenças do tipo porque. 

Crenças que são o ponto de partida para a pergunta das crenças porque. Se o sapo 

desconhece o fato de que come moscas, não terá nem como começar a pensar acerca das 

motivações pertinentes. Pode até não saber o que come, e chamar de “parafuso”, por 

exemplo, aquilo que nomearíamos como moscas, mas no mínimo precisará afirmar algo 

como: para virar príncipe tenho que ingerir aquela coisa pequena e escura (zumbidora) que 

passa no meu campo visual distinguindo o ato de diferentes percepções. Arriscaria dizer que 

Crenças de percepção sistematicamente falsas não podem promover a sobrevivência por 

mera ineficácia adaptativa. O jogo seletivo só tem sentido se algum tipo de identidade 

perceptiva puder ser mantida, e no momento em que qualquer ser vivo adquirir a capacidade 

de ter crenças, a eficácia adaptativa exigirá a longo prazo a dominância de crenças de 

percepção verdadeiras.  

Contudo, embora acreditamos ter mostrado que o argumento de Plantinga não é 

suficiente para desqualificar o conhecimento do tipo que (animal), por outro lado ainda 

permite uma multiplicidade de alternativas de conhecimentos do tipo porque (reflexivo). Ao 

contrário do que Plantinga imagina, o Darwinismo pode sim selecionar verdades do tipo que 

mas não atinge as verdades do tipo porque, permitindo assim um indefinido campo de 

hipóteses possíveis. No nosso entender, e provavelmente contra as intenções originais do 

filósofo americano, Plantinga desenvolve um argumento com inesperado apelo anti realista. 

Por ele ficamos autorizados a concluir que muitos são os constructos teóricos possíveis de 

se compatibilizar com nosso desempenho adaptativo.  

Tomemos de passagem o exemplo histórico da química.  Até o início do século XX 

muitos cientistas de renome, como Mendeleev, Kekulé, pensavam na existência dos átomos 

como uma espécie de ficção útil para dar conta dos fenômenos observados na escala do 
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visível é do palpável, tendo um, assim um valor prático, permitindo que possamos controlar 

com mais eficiência o real sensível. O filosofo da ciência Bas van Fraassen (1941-) 

conjectura que, de fato, as teorias cientificas disputam uma guerra, similar aos organismos 

biológicos, para a sobrevivência. As que resistem são justamente aquelas mais úteis em 

manipular o Mundo, sem que precisem representar com fidelidade o mesmo.  

  Se as coisas põe em xeque as ambições de coerência entre o conhecimento apto e o 

conhecimento reflexivo para promoverem o que Sosa almeja como conhecimento pleno.     
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