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EPISTEMOLOGIA 

ANALÍTICA 
 





DECIDIR POR RAZÕES E CRER 

POR RAZÕES 

Doraci Engel 1 
 

De acordo com uma visão pragmatista familiar, a 
questão “o que, dada sua evidência, um sujeito deve crer?” 
pode ser tratada da mesma maneira como a teoria clássica da 
decisão racional responde à questão “o que, dado seu 
limitado conhecimento das contingências, um sujeito deve 
fazer?”. Definindo conhecimento como a produção de 
crenças verdadeiras, os proponentes do que é descrito como 
consequencialismo epistêmico defendem a existência de um tipo 
de agência, segundo o qual agir epistemicamente é tão somente 
tomar decisões que favoreçam esse fim ou bem.2 

                                                            
1 Doutorando Filosofia PUCRS/CNPq. 

2 O consequencialismo epistêmico é apresentado, em geral, como o 
análogo epistêmico do consequencialismo ético. Em ambos, há a ideia 
de que existem certos estados de coisas que são inerentemente bons e 
que ações ou processos podem ser justificados em termos de quão bem 
conduzem ou promovem esses estados. No caso do utilitarismo ético, o 
bem a ser promovido é o bem-estar individual, enquanto que no 
consequencialismo epistêmico o valor a ser perseguido é a meta 
epistêmica de formar crenças verdadeiras e evitar crenças falsas.  Tanto 
em um caso, como em outro, há versões diretas e indiretas de 
consequencialismo. A teoria da decisão cognitiva descreve um tipo de 
consequencialismo direto – a correção da ação depende das 
consequências da própria ação -, enquanto que as teses mais amplas do 
confiabilismo epistêmico envolvem um tipo indireto de 
consequencialismo. Embora, às vezes, envolva a teoria da decisão 
cognitiva, o confiabilismo tende a avaliar as consequências de uma ação 
não pela ação em si, mas pelo processo que a produz. Assim, as teorias 
confiabilistas são majoritariamente neutras ou opacas em relação a 
existência ou não de agência epistêmica. E quando a noção é, de fato, 
reivindicada, isso ocorre, em geral, indiretamente, para referir o exercício 
de determinadas habilidades e disposições cognitivas que levam a 
aquisição do conhecimento.  A defesa talvez mais influente do 
consequencialismo epistêmico está no manifesto confiabilista de Alvin 
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 A despeito das múltiplas conclusões lógicas e 
matemáticas que podem ser extraídas das eventuais 
semelhanças entre o raciocínio prático e a teoria da decisão 
cognitiva, sustentarei que esse tipo de agência é apenas 
aparente. O fato de que algumas ações supostamente 
epistêmicas, como aceitar uma proposição, formular 
hipóteses, conjecturar etc., levam à aquisição de crenças 
verdadeiras ou ao conhecimento não quer dizer que as 
atitudes epistêmicas básicas de crer e conhecer possam ser, 
elas mesmas, algum tipo de ação. Contra a ideia de que crer 
por razões envolve uma forma de causalidade racional 
análoga à ação racional, presente nas propostas deste tipo de 
instrumentalismo epistêmico, argumentarei que há 
diferenças estruturais (causais e normativas) entre agir por 
razões e crer por razões. 
 
1. A teoria da decisão racional: quadro conceitual 

 
A teoria da decisão cognitiva se apresenta com um 

análogo da teoria da decisão prática. Para caracterizá-la, a 
literatura utiliza-se, em geral, de uma terminologia 
desenvolvida por Leonard Savage, que distingue três 
conceitos fundamentais: estados, atos e consequências.3 

                                                            
Goldman (Goldman, A. “What Is Justified Belief?” In: Sosa, E.; Kim, J. 
(Eds.). Epistemology: An Anthology. Malden, MA: Blackwell, 1979, pp. 340-
353).  A noção de “função própria” de Alvin Plantinga (Plantinga, A. 
“Positive Epistemic Status and Proper Function”. Philosophical Perspectives, 
v. 2, 1988, pp. 1–50) também envolve uma forma de consequencialismo 
epistêmico, assim como a teoria de racionalidade epistêmica defendida 
por Richard Foley (Foley, R. The Theory of Epistemic Rationality. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1987). Em defesa do consequencialismo 
epistêmico direto ver Percival, P. “Epistemic Consequentialism”. The 
Aristotelian Society Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, pp. 121-151 e 
Rott, H. Chance, Choice and Credence. Oxford: Oxford University Press, 
2001. 

3 Savage, L. The Foundations of Statistics. 2 ed. New York: Dover, 1972. 
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Porém, diferentemente do projeto original de Savage, que 
associa esses conceitos ao comportamento do agente, a prática 
teórica dominante é avaliar estes conceitos como proposições.4   

Estados, atos e consequências correspondem às três 
maneiras que a teoria fraciona o espaço de mundos possíveis 
para modelar um problema de decisão racional. Como 
explica Robert Stalnaker, quando o agente age, ele fraciona o 
espaço de possiblidades pela opção que é escolhida no 
mundo possível em questão.5 Já as consequências fracionam o 
espaço com relação ao que o agente se interessa ou quer 
alcançar. Um ato particular pode ser realizado de várias 
maneiras, e se essas diferenças importam para o agente, 
então o fracionamento consequente irá distinguir entre essas 
opções.  

Por fim, os estados distinguem as possibilidades com 
respeito às condições que estão fora do controle do agente, 
isto é, os fatos sobre o mundo que irão determinar as 
consequências que o ato terá. São condições, portando, que 
o agente desconhece, pois se ele soubesse quais são os 
estados do mundo e quais são as coisas que ele está 
interessado em fazer, o problema da decisão racional seria 
trivial. Ele saberia sempre com certeza quais são as 

                                                            
4 Robert Stalnaker (Stalnaker “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian 
Society Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, p. 154) atribui essa mudança 
à teoria da probabilidade subjetiva de Richard Jeffrey: “(...) as 
probabilidades numéricas e desejabilidades são consideradas subjetivas no 
sentido que elas refletem as crenças e preferências reais do agente 
independentemente da sua justificação factual ou moral” escreve Jeffrey 
na introdução do clássico The Logic of Decision, sugerindo que a teoria da 
probabilidade impõe restrições de coerência às sentenças em uma 
linguagem formal, mas não legisla sobre quais sentenças são verdadeiras 
ou falsas. A citação da obra de Jeffrey acompanhada de uma visão geral 
sobre o seu legado pode ser encontrada em Hájek, A. “Some 
Reminiscences and Some Reflections on The Logic of Decision”. 
Philosophy of Science, v. 73(5), 2006, pp. 947-958. 

5 Stalnaker, R. “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, pp. 153-168. 
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consequências dos seus atos.  É por isso que os problemas 
de teoria da decisão são chamados de “decisão sob 
incerteza”. 

Assim, o que move a teoria é justamente saber o que 
acontece quando somos largamente ignorantes sobre as 
consequências dos nossos atos, quando há incerteza sobre 
os estados do mundo. O agente racional deve maximizar a 
soma dos valores das consequências possíveis de uma 
determinada ação.6 Ele fará isso considerando seu grau de 
crença no estado em questão, que juntamente com a ação irá 
levar a consequência pretendida.7 Essa maximização é 
tratada como uma função racional, que obedece ao princípio 
de utilidade esperada, que é constitutivo das medidas 
quantitativas de crença e valor. A medida do grau de crença, 
tratada em termos de probabilidade subjetiva, diz respeito a 
como o agente avalia os vários modos possíveis que o 
mundo pode ter como o resultado de alguma ação 
disponível. Já a medida do valor, tratada, em geral, em 
termos de utilidade, refere-se àquilo que importa ao agente, 
seja isso o que for.  
 
2. Valor epistêmico como valor prático 

 
Uma das críticas recorrentes à teoria da decisão 

cognitiva diz respeito à maneira puramente formal com que 

                                                            
6 Na terminologia da teoria da decisão, a regra conhecida como 
“maximização da utilidade esperada” estabelece que o agente racional 
deve escolher a ação com maior valor de utilidade esperada. Ou seja, a 
soma do valor de cada consequência possível de uma ação (dado pela 
função de utilidade) e da probabilidade de um estado (dada pela função 
de probabilidade de subjetiva). Agradeço a um revisor anônimo por essa 
observação.  

7A regra de maximização da utilidade esperada envolve um princípio de 
expectativa matemática que exige que as funções de graus de crença 
sejam probabilísticas. Agradeço também ao revisor anônimo por esse 
esclarecimento.  
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é considerado o valor de uma ação.8 Porém, o fato de a 
maioria das teorias não fazer qualquer assunção substantiva 
sobre o valor epistêmico a ser perseguido não significa que 
não possa haver agência epistêmica quando decidimos se 
realizamos ou não uma determina ação.  Uma questão é 
como avaliamos o valor de nossas ações e outra bastante 
diferente é se há alguma ação envolvida nesta avaliação. 
Como escreve Stalnaker:  

 

Sejam quais forem meus valores, se estou decidindo 
tomar uma ação, parece razoável perguntar primeiro: 
como o mundo poderia ser diferente, em qualquer 
modo relevante, se eu fizer tal ação, 
comparativamente a como seria se eu adotar alguma 
das ações alternativas que estão disponíveis? 9  

 
Neste caso, a decisão não é apenas uma questão de 

calcular qual é a melhor coisa a se fazer, dado os valores e 
crenças do agente, mas é também um modo de descobrir 
quais são esses valores e crenças. Isto porque se o sujeito não 
está seguro sobre o estado do mundo em questão, ele deve 
considerar alternativas nas quais as consequências das ações 
disponíveis podem depender de fatos que estão além do seu 
controle. E é justamente esse modo específico que o mundo 
teria se a ação fosse realizada é que determina o valor de uma 
ação. Ou seja, decisões de ações podem ser avaliadas como 
racionais, relativamente a quaisquer valores ou crenças, 

                                                            
8 Como observa Philip Percival com relação ao consequencialismo ético: 
“De acordo com a caracterização fraca, que eu prefiro, ... 
consequencialismo ético não coloca qualquer restrição em como 
consequências são classificadas conforme seu valor [‘bondade’] senão 
que a classificação deva ser um quase-ordenamento” (Percival, P. 
“Epistemic Consequentialism”. The Aristotelian Society Supplementary 
Volume, v. 76 (1), 2002, p. 123). 

9 Stalnaker, R. “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, p. 159. 
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independentemente se tal decisão é tomada.  Ou ainda: 
independentemente se o agente crê que ela será tomada.  

O caso paradigmático deste tipo de agência é o que 
ocorre no âmbito da investigação científica.  Se tomarmos a 
verdade como a meta da investigação científica,  e na prática 
científica se tomam várias decisões para alcançar esse 
resultado, então, de fato, a investigação pode ser concebida 
com uma série de ações instrumentais para a produção deste 
fim.  E, como tal, são ações sujeitas a restrições racionais, da 
mesma forma como qualquer atividade orientada para uma 
meta. Porém, o fato de que no curso da investigação 
cientistas tomam várias ações para alcançar uma meta 
epistêmica (verdade) e que promovem determinados valores 
epistêmicos (racionalidade) não quer dizer que suas ações 
sejam justificadas epistemicamente. Pelo menos não sem 
premissa adicional de que as crenças e valores que 
motivaram suas ações sejam elas mesmas justificadas 
epistemicamente. E aqui está o problema para a ideia de que a 
decisão racional possa ser o exercício de algum tipo de 
agência epistêmica.  

 Decisões cognitivas são racionais relativamente a 
crenças e valores. Porém, as versões majoritárias de 
consequencialismo epistêmico disponíveis na literatura 
sustentam usualmente que crenças e valores podem ser 
julgados como racionais ou não por eles mesmos. Isto é, que 
a racionalidade da crença deve ser avaliada independentemente 
dos valores que a ação busca realizar. Trata-se da ideia de que 
há uma espécie especial de valor, o valor epistêmico, que é 
diferente do valor prático. E isso, como veremos a seguir, é 
claramente incompatível com a ideia de que ao perseguir esse 
valor estaríamos também exercendo algum tipo genuíno de 
agência epistêmica. As tarefas de (i) isolar os valores 
puramente epistêmicos das considerações práticas que 
racionalizam e motivam a ação e (ii) de explicar como um 
agente poderia ser motivado genuinamente por esses valores 
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permanece como um desafio não superado para os 
defensores desta visão instrumental de agência epistêmica. 
 
3. Decidir que p e aceitar p 

 
De acordo com Philip Percival, há, em geral, duas 

maneiras de se ver a decisão cognitiva como uma ação (ou 
análogo a uma ação).10 A primeira é considerarmos a noção 
de aceitação como um tipo especial de ação epistêmica e a 
segunda é tratarmos as crenças elas mesmas como um tipo 
de ação. Vários autores têm contrastado crenças de 
aceitações.11 Percival, por exemplo, considera que aceitação 
é um tipo especial de ação epistêmica.  Ela é diferente de 
crença, mas como a crença, ela mira a verdade e pode ser 
avaliada em quão bem ela alcança essa meta. Keith Lehrer 
define aceitação como um tipo de julgamento sobre crenças, 
como uma espécie de endosso, que não envolve 
necessariamente a verdade da crença.12 Na mesma linha, 
Jonathan Cohen pensa que aceitar que p é adotar “uma 
política de julgar, colocar ou postular que p (...) 
independentemente do sujeito sentir que p é verdadeiro”.13 

 Os conceitos doxásticos que cada autor tem mente 
ao contrastar aceitação de crença nem sempre são os 
mesmos. Não pretendo aprofundar este debate aqui. Se o ato 

                                                            
10 Percival, P. “Epistemic Consequentialism”. The Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, pp. 121-151. 

11 Engel, P. “Believing, Holding True, and Accepting”. Philosophical 
Explorations, v. 1 (2), 1998, pp. 140-151; Cohen, J. “Why Acceptance that 
p does not entail belief that p”, In: Engel, P. (Ed.). Believing and Accepting. 
Dordrecht: Kluwer, 2000, pp. 55-63; Lehrer, K. “Belief and Acceptance 
Revisited”. In: Engel, P. (Ed.). Believing and Accepting. Dordrecht: Kluwer, 
2000, pp. 209-220. 

12 Lehrer, K. “Belief and Acceptance Revisited”. In: Engel, P. (Ed.). 
Believing and Accepting. Dordrecht: Kluwer, 2000, pp. 209-220. 

13 Cohen, J. “Why Acceptance that p does not entail belief that p”, In: 
Engel, P. (Ed.). Believing and Accepting. Dordrecht: Kluwer, 2000, p. 58. 
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de aceitação de uma proposição é para figurar como o 
exercício de algum tipo de agência epistêmica, então a 
pergunta relevante aqui é: quais são exatamente os 
compromissos epistêmicos que um agente assume ao aceitar 
uma proposição? Esses compromissos são os mesmos 
envolvidos na atitude epistêmica de crer ou conhecer?   

Num sentido mais estreito de ação que interessa 
particularmente aos filósofos – o de ação humana – aceitar 
uma proposição é visto como uma ação intencional. E agir 
intencionalmente, segundo uma certa ortodoxia, é agir por 
razões. Isto é, é agir de modo que a ação possa ser 
racionalizada pelas premissas de um silogismo prático, que 
consiste genericamente de uma premissa maior – a meta ou 
desejo do agente – e uma premissa menor – a crença de que 
determina ação é o melhor meio para alcançar esse fim.14   

Quando alguém aceita que p, ele se compromete 
intencionalmente com p. Como ocorre tipicamente nas ações 
intencionais, aceitar que  p é um ato motivado e explicado 
por razões práticas – eu aceito que p porque isso é de alguma 
forma benéfico para meus interesses num determinado 
contexto. Ocorre que em alguns contextos, como na prática 
científica e na investigação intelectual em geral, aceitações 
também podem obedecer a normas distintamente 
epistêmicas. Podemos aceitar que  p como hipótese para 

                                                            
14 A ortodoxia a que me refiro aqui diz respeito a visão de que a ação 
deve ser explicada em termos de intencionalidade da ação intencional, 
desenvolvida a partir dos influentes trabalhos de Anscombe, G.E.M. 
Intention. Oxford: Basil Blackwell, 1957 e Davidson, D. “Actions, 
Reasons, and Causes”. Journal of Philosophy, v. 60, 1963, pp. 685–700. E 
ainda mais especificamente, refere-se a tese davidsoniana de que razões 
não são apenas causas, mas são também causas racionais.  É a ideia de 
que os eventos que constituem uma ação devem ser causados pelas 
razões certas (e não através de cadeias causais desviantes). A discussão 
clássica do problema das cadeias causais desviantes está em Davidson, 
D. Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press, 1980; e 
Goldman, A. A Theory of Human Action. Princeton: Princeton University 
Press, 1970. 
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testarmos sua verdade e, assim como na construção de um 
argumento, podemos aceitar que  p como premissa para 
provarmos a verdade sobre q.  

 Não há dúvida que aceitar uma proposição envolve 
agência e particularmente algum tipo de decisão. De acordo 
com Hans Rott, “Em todos os casos de aceitação deve haver 
alguma decisão de que uma certa peça de evidência, uma 
certa hipótese ou uma certa teoria não será questionada no 
momento e um ponto bastante claro no tempo que marca a 
sua aceitação”.15 Mas essa é uma decisão prática ou 
epistêmica? Ou talvez ambas, admitindo-se a tese 
pragmatista de que, dado o valor prático da verdade, decidir 
com base em razões epistêmicas é, todas as coisas consideradas, 
o melhor que um agente racional pode fazer.  

 
4.  A metáfora da ação epistêmica 

 
Tradicionalmente, os defensores da ideia de que 

aceitação é um tipo de ação epistêmica sustentam que há uma 
analogia entre o que alguns chamam de racionalidade 
epistêmica (crer por razões) e racionalidade prática (agir por 
razões). Assim, crer que φ é verdadeiro seria como agir como 
se φ fosse verdadeiro ou, mais precisamente, seria mostrar 
uma disposição de agir de um modo que poderia ser 
considerado racional se a ação tivesse sido tomada com base 
na assunção de que φ é verdadeiro.   

É certo que crenças e ações podem ser conectadas 
desta maneira, mas a analogia aqui é claramente falsa, pois 
crer que p e aceitar que  p obedecem a diferentes estruturas 
de causação racional. Atitudes epistêmicas como crer, inferir 
e conhecer não são ações através de proposições. São estados 
de caráter metafisicamente estático e não eventos ou 
processos que possam fazer parte de uma explicação causal.  

                                                            
15 Rott, H. Chance, Choice and Credence. Oxford: Oxford University Press, 
2001, p. 14. 
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Diferentemente, portanto, de aceitar uma 
proposição, seja qual for a sua motivação, atitudes 
epistêmicas não podem ser trazidas à tona intencionalmente. 
Elas não são a realização de algum tipo de ação. Não 
podemos realizá-las ou refreá-las em um espaço de tempo da 
mesma maneira como decidimos se as adotamos ou não em 
nossas investigações. Como ocorre tipicamente nas relações 
de conteúdo ou significado, atitudes epistêmicas demandam 
sincronicidade:  

 

Quando você crê  p com base em q, sua crença é 
explicada pelo fato de que você crê agora que q. Seja 
qual for a explicação que está sendo evocada aqui, 
ela contrasta com uma que remete à crenças prévias, 
como quando você crê  p porque você acreditava que 
q. (Quando a última explicação dá uma razão para 
crer, a razão é um fato sobre sua própria psicologia: 
você crê  p porque você costumava crer q. Talvez 
você crê que é otimista porque pensou que ganharia 
o jogo).16  

 
Como evidencia a citação acima, a explicação da 

crença quando alguém crê p com base em q não diz nada 
sobre como ele formou a crença que p. O sentido de 
causação aqui é meramente metafórico. Toma-se um estado 
presente como se ele estivesse produzindo outro estado 
presente. E esse sentido é muito diferente do de uma ação 
ou de um evento causado por uma causa prévia, como prevê 
a concepção padrão de ação intencional que define o 
conceito relevante de agência humana na literatura.17 

                                                            
16 Setiya, K. “Epistemic Agency: Some Doubts”. Philosophical Issues, vol. 
23(1), 2013, p. 182.   

17 Em termos muito gerais, ser um agente é ser capaz de agir e agência é 
o exercício desta capacidade. A abordagem padrão do conceito de 
agência na filosofia da ação é uma que concebe a ação em termos de 
intencionalidade e que descreve a intencionalidade em termos de causação 
pelos estados mentais do agente e eventos. De acordo com esse modelo, 
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5. O contraste normativo  

 
Para sustentar a ideia de que a decisão cognitiva 

envolve o exercício de algum tipo de agência epistêmica, 
teríamos que estabelecer que ao aceitar que  p o agente estaria 
se submetendo ao mesmo tipo de norma que rege a 
formação de crenças. Mas claramente não é isso que 
acontece. Quando eu considero uma proposição, eu posso 
crer, descrer ou suspender o juízo.18 E minhas razões para 
qualquer uma dessas atitudes serão unicamente as 
considerações sobre a verdade ou falsidade dessa proposição 
que emergem da minha evidência. A aceitação de uma 
proposição, por outro lado, pode ser adotada por qualquer 
razão. E mesmo quando a proposição é assumida com um 
fim epistêmico -  descobrir a verdade sobre q – a decisão de 
adotá-la não é epistêmica, é prática.  

Na descrição de Stalnaker, aceitação é um “conceito 
genérico de atitude proposicional como as noções de 
pressupor, postular, colocar, assumir e supor, assim como crer 

                                                            
identificado como evento-causal, ser um agente é tão somente ser 
movido de modo apropriado (não desviante) por razões.  Assim, agir 
intencionalmente é agir por uma razão. E agir por uma razão é agir de 
um modo que possa ser racionalizado pelas premissas de um silogismo 
prático, que consiste genericamente de uma premissa maior – a meta ou 
desejo do agente – e uma premissa menor – a crença de que determinada 
ação é o melhor meio para alcançar esse fim (Davidson 1970, 1980; 
Goldman 1970). 

18 É importante notar aqui que estou me referindo ao modelo de crença 
simpliciter (tudo-ou-nada). No modelo de crença gradual, adotado na 
teoria da decisão racional, as atitudes são mais refinadas. Agradeço ao 
meu revisor anônimo por essa observação. Ele nota que na teoria da 
decisão crenças podem ser meramente comparativas ou representarem 
algum valor real (entre 0 e 1) e que seus valores podem ser precisos ou 
imprecisos. Porém, o gradualismo aqui não muda o fato de que as 
atitudes epistêmicas devem envolver exclusivamente as considerações 
sobre a verdade ou falsidade das proposições que emergem da evidência.    
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como se assim fosse”.19 Ele nota que podemos aceitar que 
algo é verdadeiro, mesmo crendo que isso venha 
provavelmente se mostrar falso no futuro, sem com isso 
infringirmos qualquer norma epistêmica: “Ninguém dirá que 
alguém cometeu um erro porque assumiu algo que venha se 
mostrar falso, nem mesmo se assumiu algo que era 
sabidamente falso”.20 Nota-se assim que a natureza dos 
compromissos envolvidos no ato de aceitar que p e na atitude 
de crer que p definitivamente não é a mesma.   

Para contar como genuinamente epistêmica, a 
decisão de aceitar que p não poderia ser tomada 
independentemente da verdade de p. Não poderíamos, por 
exemplo, aceitar ou assumir algo como verdadeiro, apenas 
para facilitar uma conversação, sem que isso mudasse 
também as nossas crenças. Mas, voltando à metáfora da ação 
descrita acima, não é isso que acontece. Podemos aceitar que  
p mesmo sem ter qualquer crença sobre p. 

No tipo de aceitação tida por muitos como puramente 
epistêmica, o fato de aceitar, assumir ou pressupor algo 
como verdadeiro não afeta o status epistêmico das crenças.  
Nem do ponto de vista teórico, nem do ponto de vista 
prático. As propriedades de verdade e evidência 
permanecem as mesmas. E se o endosso de uma crença não 
altera suas qualidades epistêmicas, nem aumenta o 
comprometimento do suposto agente com ela, como 
podemos estabelecer o conceito relevante de agência? Qual 
é o fato ou evento epistêmico que está sendo produzido com 
o ato de aceitar uma proposição como verdadeira? Seja qual 
for esse evento, ele certamente não irá aliviar nossas dúvidas 
ou nos tornar mais confiantes da verdade de p. Como 
exemplifica Stalnaker: 

                                                            
19 Stalnaker, R. Inquiry. Cambridge, MA: Bradford Books, 1984, p. 79. 

20 Stalnaker, R. “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, p. 160.   



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 23 

 

Suponha que, sob reflexão, eu decida que creio, ao 
grau .95, que não choverá amanhã. Agora eu 
pergunto a mim mesmo: devo também aceitar que 
não choverá amanhã?  Se a questão é se eu devo 
ignorar, pelos propósitos em mão, a possibilidade de 
chuva, então eu entendo a questão e essa resposta 
dependerá dos meus interesses não-epistêmicos. 
Mas não, a questão (do consequencialismo epistêmico) é se 
eu devo endossar a proposição que não choverá 
amanhã e com isso conferir a ela um status 
epistêmico que terá o benefício de me trazer algum 
alívio do agnosticismo, mas que também trará o risco de 
ela estar errada (de ter endossado uma proposição 
falsa).21   

 
O que a citação acima revela é que a menos que o ato 

de aceitar uma proposição tenha qualquer efeito epistêmico, 
a menos que ele guie nossas decisões sobre o que fazer, não 
há como falar em agência epistêmica. O agente em questão 
continuará usando seus graus de crença, juntamente com 
todas-as-coisas-consideradas para avaliar suas ações:  “...se a 
chuva tornará o piquenique suficientemente desastroso, eu 
devo cancelá-lo por conta dos cinco por cento de chance de 
chuva, mesmo que eu aceite que não irá chover”.22 Ou seja, se 
o sujeito mantém o grau .95 de crença na proposição de que 
não irá chover, não será a sua aceitação que o fará mais ou 
menos agnóstico ou mais ou menos seguro em relação ao 
risco de estar errado. 
 
 

                                                            
21 Stalnaker, R. “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, p. 161. Os grifos aqui são meus. A 
expressão alívio do agnosticismo como um dos benefícios da aceitação de 
uma proposição é atribuída por Stalnaker à Isaac Levi (Levi, I. Gambling 
with Truth. Cambridge, MA: MIT Press, 1967, p. 40-74).   

22 Stalnaker, R. “Epistemic Consequentialism”. Aristotelian Society 
Supplementary Volume, v. 76 (1), 2002, p. 161. 
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6. Conclusão 
 
 Como qualquer atividade orientada para uma meta, 
o conhecimento envolve uma série de ações que estão 
sujeitas aos padrões de racionalidade descritos pelo 
consequencialismo epistêmico ou pela teoria da decisão 
cognitiva.23  Porém, o fato de essas ações poderem ser 
avaliadas epistemicamente não quer dizer que o 
conhecimento ele mesmo possa ser uma ação. Neste artigo, 
analiso a relação entre um tipo especial de ação – o ato de 
aceitação de uma proposição – e um tipo especial de valor – o 
valor epistêmico – que, segundo alguns, corresponderia ao 
exercício de um tipo especial de agência epistêmica.   

Minha conclusão é que a menos que o ato de 
aceitação em questão seja considerado, ele mesmo, uma ação 
intencional, o uso do termo agência aqui será apenas 
metafórico. Porém, se por outro lado, ele for tratado como 
um caso genuíno de ação intencional, então as ações aos 
quais ele se refere não serão epistêmicas. Isto porque atitudes 
tipicamente epistêmicas, como crer, julgar e conhecer não 
envolvem qualquer ação de nossa parte. Elas são estados 
metafisicamente estáticos e, como tal, não podem ser 
descritas em conceitos intencionais.    

Do ponto de vista normativo, aceitar que p poderia 
ser um tipo de ação epistêmica se ao se comprometer com p 
o agente estivesse também atuando causalmente sobre as 
propriedades epistêmicas de verdade e evidência de suas 
crenças. Mas não é isso o que acontece, nem quando ao 
aceitar a verdade de p nosso objetivo seja, de fato, descobrir 
a verdade sobre q.   

O ato de aceitar uma proposição com um fim 
epistêmico obedece às mesmas regras de raciocínio prático 

                                                            
23Para uma visão geral destes padrões, ver Percival, P. “Epistemic 
Consequentialism”. The Aristotelian Society Supplementary Volume, v. 76 (1), 
2002, pp. 121-151. 
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que se aplicam a qualquer ação intencional. E a motivação 
de decidir epistemicamente aqui é simples: aceitar o que é 
verdadeiro é empiricamente melhor do que suspender o 
juízo, que é melhor do que aceitar o que é falso. Ou seja, não 
é apenas o valor de verdade da proposição que irá orientar a 
decisão. A decisão será orientada também pela consideração 
de todas as minhas utilidades.   

E, neste caso, aceitar que p por razões epistêmicas 
(descobrir a verdade de q, por exemplo) revela um padrão de 
ação que, a rigor, não tem nada de distintamente epistêmico. 
Ele se aplica a qualquer agente que tenha uma meta. Para 
compreender este tipo instrumental de agência não-
epistêmica (não relacionada com a meta da verdade), temos 
apenas que considerar um conhecido argumento 
pragmático, segundo o qual (i) observar normas epistêmicas 
é conducente a ter crenças verdadeiras e, assim, adquirir 
conhecimento; (ii) ter crenças verdadeiras e conhecimento é 
conducente à alcançarmos as coisas que valorizamos, logo 
(iii) seguir normas epistêmicas é conducente à obtermos as 
coisas que valorizamos, seja elas quais forem. 24 25 
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THANKS EVIL DEMON 

Felipe Castelo Branco Medeiros1 
 
1. The New Evil Demon 

 
The new evil demon argument is based on Cohen’s 

idea that even though it is hard to intuitively say that there is 
no internal connection between justification and truth, it 
turns out that it is quite a difficult matter to say precisely 
what that connection comes to. In particular, Cohen’s 
argument seems to object to most forms of reliabilism on 
the grounds that evil demon cases show that reliabilism can’t 
make justice to some quite obvious intuitions regarding the 
concept of justification. The contention in this essay is that 
this is not the case. In order to see that, let’s take a closer 
look at the argument. 

In Justification and Truth Cohen take’s it upon 
himself to explore the possible forms that the idea that 
“justification has a non-trivial truth connection”2 might 
present itself. He begins by presenting what he considers to 
be the strongest possible view, the Cartesian idea that 
justification logically entails truth. According to Cohen, this 
idea can be expressed by the following schema: “It is a 
conceptual truth that, if conditions C justify belief B for 
subject S, then C logically entails that B is true”.3 This view 
however is plagued by the challenge of skepticism. The 
whole point of Descartes first meditation seems to be that 
no such connection is forthcoming. In particular, the evil 
demon argument seems to show that “given any plausible 

                                                            
1 PhD student, Capes fellowship, PUCRS, felipe.cstlbrnc@gmail.com. 

2 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
280. 

3 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
280. 
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specification of C for any S, it will always be logically 
consistent to suppose that not B”.4 Given this result, and the 
fact that most philosophers do not want to be saddled with 
the skeptical view, the natural move seemed to be to 
abandon the Cartesian view and adopt some sort of fallibilist 
theory of justification. This move appears to avoid 
skepticism and may still preserve the connection between 
justification and truth. The task at hand would appear to be 
then only to specify what kind of connection that would be. 

At this point, a natural proposal would be that the 
type of connection would be a probabilistic one. This idea, 
reliabilisim can be formulated as something like this: 

 

 R: S’s belief that p is justified iff the process that 
produced S’s belief are reliable in the kind of 
environment in which S’s belief was formed and 
there is no reliable process the subject has such that 
if this process were used as well this would result in 
the subject’s not believing p.5 

 
According to Cohen, this position amounts to the 

following schema: “It is a conceptual truth that, if C justifies 
B for S, the C makes it probable6 that B is true”.7 This view, 
as we mentioned before seems to avoid the skepticism 
entailed by the evil demon hypothesis because the 

                                                            
4 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
280. 

5 GOLDMAN, A.  “What is justified belief?” In: G. Pappas (Ed.). 
Justification and Knowledge. (1979), Reidei: 20. 

6 We should note that, under the usual interpretations of reliabilism 
probable is just taken to be frequentism which means roughly that X 
happens most of the time under a given domain, that is to say the process 
must overall yield a higher number of truths than falsities (thanks to a 
referee for pressing the point). 

7 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
281. 
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hypothesis only demonstrates the possibility that some 
processes of belief formation may be unreliable not that our 
processes of belief formation are necessarily unreliable. 
However, according to Cohen, the evil demon hypothesis 
seems to uncover a defect in the Reliabilist position. On this 
view, we can see this “by supposing the hypothesis to be 
true”.8 For if we imagine a world in which we are falling 
under the purview of the evil demon hypothesis it would 
follow that on the reliabilist view all the beliefs that an agent 
has are never justified. That seems to be the crux of the 
matter, for according to Cohen this conclusion is simply an 
untenable result. 
 
2. The Argument 

 
The problem for Cohen then, seems to be that 

reliabilism leads to the unacceptable idea that the beliefs of 
an epistemic agent in an evil demon type of world could 
never be justified. According to him: 

 

Now part of what the hypothesis entails is that our 
experience is just as it would be if our cognitive 
processes were reliable. Thus, on the demon 
hypothesis, we would have every reason for holding 
our belief, that we have in the actual world. 
Moreover since we actually have reason to believe 
that our cognitive processes are reliable, it follows 
that in the demon world we would have every reason 
to believe that our cognitive processes were in fact 
reliable… It strikes me as clearly false to deny that 
under these circumstances our beliefs could be 
justified. If we have every reason to believe e.g., 
perception, is a reliable process, the mere fact that 

                                                            
8 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
281. 
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unbeknown to us it is not reliable should not affect 
its justification-conferring status.9 

 
Taking this into account then, we can state the 

argument this way: 
 
“(1) Our deceived counterparts are no less justified in their beliefs 
that we are in ours. 
(2) The processes that produce our deceived counterpart’s beliefs 
are wholly unreliable. 
(3) (Therefore) Justification does not require reliability”.10  

 

The argument seems valid. Moreover (2) seems to 
be entirely beyond dispute and (1) is the premise which is 
taken to be intuitively compelling. When faced with this 
argument then, what can the externalist do? A natural 
response would appear to be that an externalist should 
challenge (1) (that is in fact the contention of this essay!). 
Despite this, however, externalists to readily bite the bullet 
and accept that the consequence of the argument is that 
externalist should modify their view in order to 
accommodate the supposedly compelling premise. 
Goldman, for example, when faced with the challenge of the 
new evil demon tried to modify his views and defend 
Normal Worlds Realibilism: 

 

NWR: S’s belief that p is justified only if the 
processes that produced S’s belief are reliable in 
normal worlds (i.e. worlds in which our general 
beliefs about the actual world are true).11 

                                                            
9 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
281-282. 

10 Littlejohn, C. Justification and the Truth-Connection. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 54. 

11 GOLDMAN, A. Epistemology and Cognition. Cambridge: Harvard 
University Press, 1986, p. 107. 
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This conception would come with two problems of 

its own though. First of all, this conception would seem to 
imply that processes that are not reliable in the actual world 
cannot be reliable in any worlds.12 That consequence seems 
as implausible, if not a lot more, then the intuition that 
Goldman is seeking to accommodate with the shift to NWR. 
Secondly, it seems that NWR implies that “we cannot 
coherently question the justification of those beliefs that fill 
out our conception of what a normal world is like”.13 This 
seems to be the case because the definition of normal world 
is a world in which our general beliefs about the actual world 
are true, and in a world like that it appears to be trivially true 
that general beliefs about the actual world would be justified. 
However, the whole point of a theory of justification is that 
it is no trivial matter whether these types of beliefs are 
justified. 

Taking those into account, Goldman abandoned 
Normal Worlds Reliabilism and tried establishing a 
distinction between weak and strong justification: 

 

SJ: S’s belief that p is strongly justified only if the 
processes that produced S’s belief are reliable in the 
kind of environment in which S’s belief was formed. 
WJ: S’s belief that p is weakly justified if and only S 
is blameless for believing p but believes p on the basis 

                                                            
12 To see that let’s think of an example common on the literature 
regarding something like clairvoyance. As it stands clairvoyance is 
unrealiable in the actual world. Because of that, NWR implies that 
clairvoyance wouldn’t be able to confer justification in any world, even 
one where by some strange connection of powers clairvoyance turned 
out to be reliable. That result seems wrong (thank to Lucas Roisenberg 
for pointing out that this point didn’t seem clear at first). 

13 Littlejohn, C. Justification and the Truth-Connection. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 55. 
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of a process that is unreliable in the circumstances in 
which S’s belief is produced.14 

 

This proposal seems to hit closer to the mark in the 
sense that it hints at the idea that the problem the new evil 
demon argument portrays is the fact that internalists and 
externalists seem to disagree about what are the hallmarks 
and the role of justification. However, this proposal is still 
not explicit enough. It tries to accommodate the intuition 
that counterparts are just as justified as subjects in a reliable 
world with regard to their beliefs. Because of that, the 
distinction is still liable to the attack that this distinction does 
not pay the intuition in (1) its due. The contention from 
Cohen is that there is no sense in which our counterparts are 
distinct in justification from us. Trying to accommodate that 
idea, while still maintaining the truth connection, is a 
mistake. What externalists need is just to reject (1) outright. 

 
3. Intuitions about justification 

 
The new evil demon argument against reliabilism 

seems to rest on the apparently intuitively compelling idea 
that there is an example that shows that counterparts in an 
unreliable situation can be just as justified as their 
counterparts on a reliable situation. Alleged compelling 
intuitions, however, cannot be the only byline for the 
construal of epistemological arguments. What happens 
when we are confronted with an arguer that simply does not 
share on those intuitions? As a matter of fact, this seems to 
be the case in this precise scenario. A plausible way to 
represent the reliabilist position is just one where a reliabilist 
is committed to the idea that unreliable processes are 
unjustified processes. Reliabilism can be construed as the 

                                                            
14 GOLDMAN, A. “Strong and Weak Justification”. Philosophical 
Perspectives. 2: 51-69, 1988: 59. 
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position that ascertains precisely that this not the case. The 
reliabilist is under no obligation to assent to that intuition. 
When faced with this problem of a dispute over intuitions, 
what can we do? Well, one plausible answer seems to be that 
we should explore what constitutes the makings of our 
intuitions and that we should try to judge the merits of those. 
That’s the task at hand. 

Why would we think that beliefs formed by 
counterparts in evil demon worlds are just as justified as 
beliefs formed in a normal world? To begin to answer that 
question, we must first think that justification is a normative 
notion. That means that justification has a Norm that set 
what is correct, the way things ought to be. 

Taking this view into account, the reason that 
someone might be inclined to think that counterparts are just 
as justified in their beliefs in evil demon worlds then their 
counterparts are justified in their beliefs in a normal world is 
that there seems to be nothing different that counterparts in evil demon 
worlds could have done. This view is expressed by Cohen when 
he says that “if S’s belief is appropriate to the available 
evidence, he is not to be held responsible for circumstances 
beyond his ken.”15 The appeal of (1) then is the appeal that 
in an evil demon world an agent S cannot be held responsible 
for his beliefs. Under the circumstances that he is presently 
(the case where an evil demon makes it so that S has all 
internal mental states exactly as he would have if 
appearances corresponded to an external world) he cannot 
help but believe rationally what he does believe. Because of 
that S’s beliefs on the demon world are justified. 

Cohen’s argument rests on the idea that this is 
enough for S to justified in believing in p. The whole point 
of the argument is to suggest that justification is just that. 

                                                            
15 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
282. 
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However, he does recognize that there might be a 
temptation to resist this idea. In his own words: 

 

One might insist that a world where the evil demon 
hypothesis is true is a world where there are no 
justified beliefs. I will argue that a theory with this 
consequence fails to capture a central, perhaps the 
central distinction in epistemology. Moreover, I 
think it will be clear that the distinction is most 
plausibly construed as marking the difference 
between justified and unjustified belief. 16 

 
The contention of this essay is that the 

internalist/externalist debate (with regard to justification) 
can be framed precisely by the dispute highlighted by Cohen 
on the passage above. The aim of the new evil demon 
argument seems to be to discredit externalism by alleging 
that justification just is what the internalists take it to be. We 
contend that this conception is incorrect. If there is a more 
plausible interpretation of what justification is, it is what the 
externalist takes it to be. In order to see that, let’s continue 
to explore the reasons for (1). 

 
3.1 Reasons for the internalist intuition about 
justification 

 
The argument of the new evil demon problem 

seems to rest on the idea that justification is just the sort of 
thing that S has when S behaves rationally. What reasons do 
we have to believe that? According to Cohen the reason for 
that is just the fact that good reasoning seems to be the 
fundamental epistemological concept that draws the line 
between justified belief and unjustified belief. This claim 
seems to be supported by the apparent regular use of the 

                                                            
16 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
282. 
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word ‘justified’ in which traditional epistemology take it to 
be a virtual synonym of ‘rational’. Moreover, Cohen seems 
to think that reliabilism suffers from a glaringly obvious 
problem, namely, the fact that it cannot account for the 
difference between being reasonable and being unreasonable 
on one’s belief. As a testament to this idea, Cohen says the 
following: 

 

Since Goldman cites reliability as the relevant feature 
that distinguishes the class of justification-conferring 
processes from the class of non-justification 
conferring processes, he is committed to the view 
that in the evil demon world, the cognitive processes 
he list are indistinguishable from the perspective of 
epistemic justification. Thus we can imagine two 
inhabitants of this world, A, who is a good reasoner, 
i.e., reasons in accordance with the canons of 
inductive inference, and B, who engages in confused 
reasoning, wishful thinking, reliance on emotional 
attachments, guesswork, etc. Since the beliefs of A 
and B are both produced by unreliable processes (the 
evil demons sees to this), a reliabilist theory of 
justification must render identical epistemic 
appraisals of both sets of beliefs.17 

 
The contention here is that those reasons are 

wrong. Equating ‘justified’ with ‘rational’ is a mistake and 
moreover there is a plausible explanation available to any 
kind of externalist about the epistemic difference between 
reasonable and unreasonable belief that does not conflate 
‘reasonable’ and ‘justified’. The task at hand then becomes 
the one to motivate these ideas. 

 
 

                                                            
17 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
283. 
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3.2 Abandoning the reasons for the internalist intuition 
 
We’ve just contended that the traditional 

conception that motivates the intuition (1) in the new evil 
demon argument is wrong. What would make us think that? 
To begin arguing towards the idea that that’s the case, let’s 
first consider what we take it to be a paradigmatic analogy 
for the fulfillment of objectives while constrained by rules, 
games. Let’s imagine the following case of an archery 
dispute: 
ARCHERY: Two contestants Daniel and Robert are 
engaged in an archery contest on which they both let fly ten 
arrows at ten different targets each of them further them the 
former one. They are expert marksmen’s that meet every 
other week to hone their skills. Daniel takes the first shot. 
He aligns his bow, takes stock of the wind and executes the 
perfect mechanical motion that allows him to hit a bullseye. 
Robert goes next. Like Daniel, he aligns his bow, takes stock 
of the wind and performs the exact same perfect mechanical 
motion that allowed Daniel to hit the bullseye (they are both 
exceptional marksmen and this is the first shot a fairly easy 
one). However, during Robert’s arrow trajectory a freak gust 
of wind blows and makes it so that Robert’s arrow misses its 
mark entirely. As per the rules of the game, by the end of the 
first round Robert, through no fault of his own, is behind on 
the score. 

The point of ARCHERY is that Robert, even though 
he did exactly what he should have done, has still failed to achieve 
a successful result while complying with everything that he 
should have done, while attempting to achieve a successful 
result. By any reasonable measure of success Robert has not 
been successful in his shot. Our suggestion is that for S’s 
belief to be justified it has to achieve the same kind of 
success that Daniel did in his shot. Accomplishing what 
Robert accomplished in his shot is simply not enough. 
Moreover, we contend that there is in fact a theoretical claim 
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available that makes the point raised by the ARCHERY 
example precise and compelling. 

 
3.3 The externalist intuition about justification 

 
We might, at this point ask ourselves, what is the 

point of justification, (i.e why do we require the concept of 
justification in theories of knowledge)? That seems to be the 
crux of the matter, the question that will inform whether 
internalists or externalists are right. Well then, what is the 
point of justification? According to the internalist the point 
of justification is that it shows that your beliefs were 
reasonable. The contention, as shown by the analogy with 
ARCHERY, is that is simply not enough. To see that let’s 
try to think of the class of cases where you’ve been 
reasonable but you’ve been wrong, let’s try to think about 
what would happen if someone knew that they were in an 
evil demon world.18 Under those circumstances, it seems 
clear that their belief would not be justified. Moreover we 
might ask ourselves, under those circumstances what type of 
description would an agent make of its own beliefs? A 
plausible answer would be something like this: 

 

Given the vivid hallucination, I am in no way at fault 
for believing what I do, nor do I deserve criticism. 
Far from it. I am like a surgeon who skillfully does 
all that can be expected but loses the patient. There 
I should feel regret, but not guilt; I should explain, 
but need not apologize; and when we know what my 

                                                            
18 Of course, this is not to say that an agent would sustain justification 
when he knew that he was in a demon world. The point here is just to 
think on what type of description would be plausible of the type of 
reasons that one would have when one was on a demon world case from 
an evaluative perspective (thanks again to Lucas Roseinberg for his 
remarks). 
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evidence was, we approve of what I did; we consider 
it reasonable. 19 

 
Under this view, being justified is being in a 

position where you can say that when you discover that you 
did not know what you thought you knew that “you do not 
deserve criticism, that you cannot be faulted, and perhaps 
that you can be praised for the way you formed your 
beliefs”.20 Could this really be all that there is to justification? 
The contention here, as portrayed by Archery, is that it could 
not. There is already a concept that fulfill that role, namely, 
the concept of an excuse. Excuses show you in a positive 
light without showing that you were right to act as you did. 
Justification, on the other hand, should do more than that, 
justification should determine what to believe with success 
(to use the archery analogy it should determine how, when 
constrained by rules, you hit the mark). Justifications, to sum 
it up, “show that you were in the right”.21 

If this is correct, then justification is a deontological 
notion, not in the sense that a belief is justified because it is 
blamelessly held but in the sense that your belief is justified 
because you’ve fulfilled your epistemic obligations. What 
kind of appeal can a conception like this have?  

Well, firstly a conception like this has its appeal in 
the sense that it can account for the idea that justification is 
more than an excuse, and as such it can give a fair 
representation to what Cohen highlighted as the intuitive 
idea that there is an internal connection between justification 
and truth. After all, if a belief being justified is determined 

                                                            
19 AUDI, R. “An Internalist Theory of Normative Grounds”. Philosophical 
Topics. (2001) 29: 23. 

20 Littlejohn, C. Justification and the Truth-Connection. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 3. 

21 Littlejohn, C. Justification and the Truth-Connection. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 4. 
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by the meeting of epistemic obligations, it is trivially enough 
that among those obligations there is an obligation that 
connects with truth for the connection to hold (that in turns 
helps explain again what is justification’s role). 

Secondly, a conception like this can give account to 
the idea that there is a difference between being reasonable 
in your belief that p while being wrong and being 
unreasonable in your belief that p. When we think of what it 
is for a belief to be justified and of what it is to have an 
excuse we can see that a natural way to explain what it is to 
have a reasonable belief that does not obtain is that it simply 
is the case were an agent  should “not be held responsible 
for circumstances beyond his ken”,22 i.e. an excuse (if we 
think of in terms of the analogy in ARCHERY, that is 
precisely what happens with Robert). An excuse tells us 
something about the believer,23 whether he has done 
everything that he could, justification tell us something about 
the status of the belief, whether it is a successful act. This 
distinction appears to accommodate all points raised by 
Cohen in his argument against the notion that reliabilism 
could capture what is epistemic justification. Furthermore, if 
we wanted to laxer just a bit our concept of justification we 
could internalize the internalists conception by bringing to 
bear a distinction such as this: 

Personal Justification: S is justified in believing p. 
Doxastic justification: S’s belief that p is justified. 
Propositional justification: S has a justification for 

believing p. 

                                                            
22 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
282. 

23 That is to say, excuses put an individual in a positive light because they 
show that you’ve put yourself in the position to comply with a rule or 
fulfill a requirement. The world, however, can be a rough place. Trying 
may not be enough. As such excuses do not entail compliance with a 
rule, merely an attempt to comply with it (thanks to a referee for asking 
further explanations on this point). 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 41 

 

Under this reading S is personally justified in 
believing p when a reasonable story of how come that S 
believes p can be provided. That story gives reason as to why 
S believes p without necessarily making the belief that p 
justified (that is to say that story may show that S does not 
deserve criticism when the belief is not justified, that story 
may be an excuse). On the other hand, S’s belief that p has 
doxastic justification when S is in the right.  

If we take all this into account, we see that this 
conception of justification can both explain the difference 
between reasonable and unreasonable belief and make 
justice to the idea that it “is possible for a truth-seeker to do 
all that could be reasonably expected of him and still fail to 
meet his epistemic obligations”.24 The last fact should count 
in favor of this conception for at its core this last idea seems 
one that both internalists and externalists should agree. 
When we take that conception onto account we can see that 
this alternative appears to deal with the problems raised by 
the new evil demon argument. 
 
4. Final remarks 

 
The new evil demon argument as presented by 

Cohen hinges on the idea that agents in demon worlds are 
just as justified in their beliefs as their counterparts in normal 
worlds. That idea in turn hinges in the idea that reliabilism 
cannot give a correct account of the fundamental epistemic 
interest that lies at the heart of the concept of justification. 
The idea in the argument is that “the important epistemic 
concept, the one epistemologist have been concerned with, 
is what the Reliabilist would call ‘reasonability’ or 

                                                            
24 Littlejohn, C. Justification and the Truth-Connection. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002, p. 6 
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‘rationality”’.25 We have shown here that claim to be dubious. 
We have done that by showing that the main support for this 
idea, which could be stated the following way: 

 

The difference between the beliefs of A in the evil 
demon world and the beliefs of B in the evil demon 
world seems to capture the concept that 
epistemologist have been worried about rather than 
the difference between the beliefs of A in the actual 
world and the beliefs of A in the evil demon world 
In effect, the Reliabilist would be changing the 
subject.26 

 
The contention here is that the distinction between 

justification and excuses highlights the fact that it’s possible 
to ascertain that the central problem in epistemology lies in 
fact in the difference between the beliefs of A in the actual 
world and the beliefs of A in the evil demon world. 
Justification is an interesting notion for epistemology insofar 
as it tells us of the connection between belief and the world 
(and in that way can be constitutive of the concept of 
knowing). Under this reading then, if externalists change the 
subject when they attempt to talk about justification it is 
because the “traditional”27 one doesn’t appear to be what it 
should be in order for it to perform its role in epistemology. 

For one’s beliefs to be justified one has to be on 
the right. Being on the right means fulfilling one’s epistemic 

                                                            
25 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
283-284. 

26 COHEN, S. “Justification and Truth”. Philosophical Studies. (1984)46: 
283-284. 

27 As a matter of fact it appears quite hard to determine whether the 
internalist notion is in fact the traditional one. How far back should we 
go to determine tradition? For instance, if tradition referred to  the 
middle ages, then justification would appear to be a notion much more 
in line with the externalist conception.  
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obligations. What are those obligations? There are two 
plausible answers open to us at this point in trying to answer 
this question. It’s not the purpose of this small essay to 
delineate and choose between those two paths. For our 
purposes here it is enough to present both of them as 
plausible ways to explain justification: 
KAB: You should believe in p, iff, you know p. 
TAB: You should believe in p, iff, p. 

For the purposes of this essay, the difference 
between these two is immaterial. The point of the essay (and 
the point of this version of externalism) is that compliance 
to one’s epistemic obligations is not merely compliance to 
the following: 
RAB: You should believe in p, iff, p is reasonable. 

When we take this idea into account and we add 
the distinction between justification and excuses to flesh out 
why justification does not appear to be merely compliance 
with RAB, we see that the new evil demon thought 
experiment does not appear to be much of a compelling one 
to an externalist. As is stands, the externalist seems to be 
under no pressure from the new evil demon argument 
because the attack there seems to rely on the very notion that 
the externalist is trying to bring under scrutiny. The 
disagreement over the role of justification is the whole point. 
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AS NECESSIDADES DO 

RACIONALISMO 

Gregory Gaboardi1 
 
1. Introdução 
 

É defendida há bastante tempo (plausivelmente desde o 
trabalho de Kant, cf. CASULLO, 2003, p.187, 2016, p.87) a 
tese de que o conhecimento a priori, se existe, envolve 
apenas verdades necessárias (do que não segue que o 
conhecimento de verdades necessárias sempre seja a priori, 
embora essa tese também tenha sido ortodoxa até 
recentemente).2 Isso fica evidente nos exemplos tradicionais 
do que seria conhecimento a priori: o conhecimento de que 
2+2=4, de que nenhum solteiro é casado, de que um objeto 
não pode ser completamente verde e completamente 
vermelho ao mesmo tempo.3  

                                                            
1 Mestrando em Filosofia pela PUCRS, bolsista CAPES. Contato: 
ggaboardi@outlook.com 

2 Casullo hesita sobre ser correto atribuir a Kant a tese de que o 
conhecimento a priori envolveria apenas verdades necessárias, e há quem 
defenda que tal atribuição não deve ser feita (STANG, 2011), mas não 
entraremos no mérito da questão. Tampouco discutiremos a questão do 
conhecimento a posteriori de verdades necessárias. 

3 Aqui bastará a compreensão vaga, mas intuitiva e popular, de que 
conhecimento a priori é conhecimento obtido através de justificação a 
priori, e que justificação a priori seria justificação independente da 
experiência. Para “verdade necessária” podemos adotar a glosa dos 
mundos possíveis: uma verdade necessária é uma proposição que é 
verdadeira em todos os mundos possíveis, sendo um mundo possível um 
modo como as coisas poderiam ter sido (onde se inclui o modo como as 
coisas são no nosso mundo, que embora seja o mundo atual também é 
um mundo possível). Proposições possíveis ou contingentes serão, com 
isso, proposições que não são verdades nem falsidades necessárias, e 
verdades contingentes serão proposições possíveis verdadeiras no 
mundo atual. 
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A tese de que o conhecimento a priori envolve apenas 
verdades necessárias não é própria do racionalismo, pois 
também foi aceita ou assumida por empiristas moderados 
(cf. QUINTON, 1972) e radicais (cf. QUINE, 1951).4 
Entretanto, enfatizaremos sua aceitação entre racionalistas, 
principalmente por parte de BonJour (1998, 2014), que foi 
explícito nesse sentido. Daremos tal atenção ao racionalismo 
por ser a posição que supostamente fica ameaçada caso o 
conhecimento a priori não envolva apenas verdades 
necessárias (já que o empirista não precisa sequer se 
comprometer com a existência do conhecimento a priori, ao 
contrário do racionalista.).5 

No que segue consideraremos argumentos para negar 
que i) o conhecimento a priori envolve apenas verdades 
necessárias e que ii) a verdade de i é condição necessária para 

                                                            
4 Entendendo por “empirismo moderado” a posição segundo a qual há 
conhecimento a priori apenas de verdades analíticas ou conceituais e por 
“empirismo radical” a posição segundo a qual todo conhecimento é a 
posteriori (o racionalismo será detalhado adiante, mas adiantamos que 
consideraremos apenas o que seria o racionalismo moderado—que se 
distingue do radical por ser falibilista sobre a justificação a priori). É 
plausível pensar que, precisamente por vincularem a tese de que o 
conhecimento a priori envolve apenas verdades necessárias ao 
racionalismo, muitos empiristas insistiram que verdades necessárias são 
analíticas em vez de sintéticas: se fossem sintéticas seriam dependentes 
do mundo, por contraste com serem dependentes somente de nossos 
conceitos ou linguagem. Fosse assim, segundo o racionalista teríamos 
conhecimento a priori de verdades dependentes do mundo, o que 
empiristas historicamente negam que seja possível (cf. BONJOUR, 1998, 
pp.28-32). 

5 As versões do empirismo moderado (ou posições próximas de tais 
versões, cf. CHISHOLM, 1989) nas quais todo conhecimento a priori 
seria conhecimento de verdades analíticas, e toda verdade analítica seria 
necessária, também ficariam ameaçadas (ou versões do empirismo 
radical que, para se justificarem, dependessem da suposição de que o 
conhecimento a priori envolve apenas verdades necessárias.). De 
qualquer forma, comparativamente o empirismo estaria menos 
ameaçado do que o racionalismo. 
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o racionalismo ser verdadeiro. Primeiro consideraremos 
argumentos oferecidos por Casullo (seção 2), Kripke e Turri 
(seção 3) contra i, depois consideraremos a plausibilidade de 
ii (seção 4). Concluiremos que i e ii são falsas. 
 
2. Os Argumentos de Casullo 
 

Entre quem sustenta que o conhecimento a priori 
envolve apenas verdades necessárias há quem sustente que 
isso decorre da definição ou natureza do conhecimento a 
priori (ou da justificação a priori). BonJour expressa esse 
pensamento em passagens como estas:  

 

De acordo com o racionalismo, ocorre justificação a 
priori quando a mente direta ou intuitivamente vê ou 
capta ou apreende (ou talvez meramente parece para 
si que vê ou capta ou apreende) um fato necessário 
sobre a natureza ou estrutura da realidade. (1998, 
p.15, grifos do original) 
[...] a posição tradicional, que creio que está 
essencialmente correta, é que nos casos mais básicos 
tais razões [justificações a priori] resultam de um 
insight direto ou imediato dentro da verdade, de fato 
da verdade necessária, da alegação relevante. (2014, 
p.179).6  

 

                                                            
6 “According to rationalism, a priori justification occurs when the mind 
directly or intuitively sees or grasps or apprehends (or perhaps merely 
seems to itself to see or grasp or apprehend) a necessary fact about the 
nature or structure of reality.” e “[…] the traditional view, which I believe 
to be essentially correct, is that in the most basic cases such reasons result 
from direct or immediate insight into the truth, indeed the necessary 
truth, of the relevant claim.”. Optamos por não traduzir “insight” pelas 
dificuldades de tradução que o termo coloca. BonJour ocasionalmente 
descreve a justificação a priori sem acrescentar que ela envolveria apenas 
verdades necessárias, como Turri (2011, pp.332-3) observa, mas 
deixaremos esse detalhe exegético de lado. 
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Casullo (2003, 2016) argumenta contra formulações 
de conhecimento (ou justificação) a priori desse tipo, nas 
quais por definição (seja pela definição de “conhecimento a 
priori” ou de “justificação a priori”) o conhecimento a priori 
envolveria apenas verdades necessárias.7 Para tanto, 
contudo, Casullo pressupõe que nessas formulações o “ver” 
(tal como ocorre na primeira passagem de BonJour citada) 
que caracteriza a justificação a priori (e com isso o 
conhecimento a priori) e representa uma visão intelectual, se 
comporta logicamente como o “ver” comum, da visão 
perceptual. Uma vez que tomado literalmente o “ver” 
perceptual obedece esta condicional (sejam “S” um sujeito 
epistêmico qualquer e “<P>” uma proposição qualquer): se 
S vê que <P>, então S crê que <P>;8 Casullo deduz que algo 
análogo se aplicaria ao “ver” intelectual dos racionalistas, 
gerando esta condicional: se S vê intuitivamente (ou capta ou 
apreende ou tem o insight) que <Necessariamente P>, então 
S crê que <Necessariamente P>.9 

                                                            
7 Casullo (2003, p.15) alega que tais formulações caracterizam o 
racionalismo tradicional (retomaremos isso na seção 4), mas qualquer 
formulação de “conhecimento a priori” ou “justificação a priori” que 
tenha essa consequência fica vulnerável aos argumentos de Casullo. A 
formulação de Plantinga (1993), por exemplo, apesar de ter 
peculiaridades, é criticada por Casullo (2003, pp.17-9) com argumentos 
deliberadamente análogos aos que apresentaremos. 

8 Nesse caso trata-se estritamente do “ver” da percepção proposicional 
(AUDI, 2011, pp.22-5). Seria mais apropriado sustentar que <Se S vê 
que <P>, então S tem a crença disposicional de que <P>.> (AUDI, 1994), 
porém, nada importante dependerá dessa ressalva. 

9 BonJour (1998, p.161) não adota a suposição em que Casullo se apoia, 
como o próprio Casullo adverte (2003, p.15), e afirma que a analogia 
entre o “ver” intelectual e o perceptual seria meramente metafórica. Em 
todo caso, veremos que o que é problemático é que se aceite D ou D’ 
(não importando se a razão para tanto não for a analogia com o “ver” 
perceptual), e as passagens de BonJour sugerem que ele faz isso. Por 
outro lado, há racionalistas, como Bealer (1996, 1999), que rejeitariam 
explicitamente a condicional do “ver” intelectual e D ou D’. Isso 
neutraliza os argumentos de Casullo que consideraremos, mas não abala 
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Com esse pressuposto Casullo extrai uma consequência (que 
chamaremos de “D”) do que seria a formulação racionalista 
tradicional da justificação a priori: 
 
D: se a crença de S de que <P> é justificada a priori, então 
S crê que <Necessariamente P>.10 
 
A partir disso Casullo argumenta contra D.  
Argumento 1: 
 
(1) Se D, então não pode haver um S tal que a crença de S 

de que <P> é justificada a priori e S não tem o conceito 
de necessidade.  
 

(2) Pode haver um S tal que a crença de S de que <P> é 
justificada a priori e S não tem o conceito de necessidade. 

 
(C) Logo, não-D. 
 

A premissa (1) dispensa defesa (dada a enorme 
plausibilidade da suposição de que, se S não tem o conceito 
de necessidade, então não pode crer que qualquer verdade 
seja necessária). Casullo apoia a premissa (2) com um 
exemplo: imaginemos um matemático que, tal como muitos 
outros, desconhece a distinção entre verdades necessárias e 
possíveis. Digamos que esse matemático acredita em certo 
teorema com base em uma prova geralmente aceita para o 

                                                            
os propósitos deste artigo porque tais racionalistas não sustentam i nem 
ii (cf. BEALER, 2002). 

10 Como <S sabe a priori que <P>> implica <A crença de S de que <P> 
é justificada a priori> (se conhecimento exigir justificação), com D 
teríamos que <Se S sabe a priori que <P>, então S sabe a priori que 
<Necessariamente P>>, do que segue que o conhecimento a priori 
envolveria apenas verdades necessárias. Vale notar que a distinção entre 
justificação proposicional e doxástica não será relevante para os 
argumentos a serem considerados neste artigo. 
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mesmo. A crença do matemático seria justificada a priori. 
Mas, como ele não tem o conceito de necessidade, não crê 
que o teorema é necessariamente verdadeiro. Agora, seria 
implausível concluir que em virtude disso a crença do 
matemático não seria justificada a priori (afinal o conceito de 
necessidade nem mesmo seria parte do teorema, do 
conteúdo da crença do matemático.). Portanto, o argumento 
1 torna plausível a rejeição de D. 

Casullo sugere que o racionalista contorne tal 
argumento adotando D’ em vez de D: 
 
D’: se a crença de S de que <P> é justificada a priori e S tem 
o conceito de necessidade, então S crê que 
<Necessariamente P>. 
 

Apesar dessa manobra contornar o argumento 1, Casullo 
oferece outros quatro argumentos contra D’, e 
consequentemente contra a suposta formulação racionalista. 
Argumento 2: 
 
(1) Se D’, então céticos modais não podem crer 

justificadamente a priori que <P>. 
(2) Céticos modais podem crer justificadamente a priori que 

<P>. 
(C) Logo, não-D’. 
 

Céticos modais seriam os sujeitos (geralmente 
filósofos) que, apesar de compreenderem a distinção entre 
verdades necessárias e possíveis, não estão convencidos de 
que ela seja real.11 Tais sujeitos, apesar de acreditarem que 
<2+2=4>, por exemplo, não acreditam que 
<Necessariamente 2+2=4>. No entanto, seria implausível 
negar que o cético modal poderia ter justificação a priori para 

                                                            
11 Quine (2010, pp.248-54) seria um exemplo célebre de cético modal. 
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suas crenças matemáticas meramente por não aceitar a 
distinção entre verdades necessárias e possíveis.  
Argumento 3: 
 
(1) Se D’, então leigos modais não podem crer 

justificadamente a priori que <Necessariamente P>. 
 

(2) Leigos modais podem crer justificadamente a priori que 
<Necessariamente P>. 

 
(C) Logo, não-D’. 
 

De acordo com racionalistas, entre as proposições 
que podemos conhecer a priori há proposições modais como 
<Necessariamente 2+2=4>. Suponha, então, que um sujeito 
crê com justificação a priori que <Necessariamente 
2+2=4>. Nesse caso o sujeito deveria ver intelectualmente, 
e com isso crer, que <Necessariamente <Necessariamente 
2+2=4>>. O problema disso, porém, é que nem todos que 
creem justificadamente que <Necessariamente 2+2=4> 
consideraram o status de proposições modais iteradas. Seria 
implausível negar que um sujeito possa crer justificadamente 
a priori que <Necessariamente 2+2=4> somente porque 
não considerou o princípio modal de que <Se 
<Necessariamente P>, então <Necessariamente 
<Necessariamente P>>.>. Uma vez que classificamos 
como “leigos modais” os sujeitos que se encontram nessa 
situação, temos que a premissa (2) do argumento 3 é 
plausível.  

 
Argumento 4: 
 
(1) Se D’, então agnósticos modais não podem crer 

justificadamente a priori que <Necessariamente P>. 
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(2) Agnósticos modais podem crer justificadamente a priori 
que <Necessariamente P>. 

 
(C) Logo, não-D’. 
 

Agnósticos modais seriam os sujeitos que, 
diferentemente dos leigos modais, refletiram sobre o 
controverso princípio de que <Se <Necessariamente P>, 
então <Necessariamente <Necessariamente P>>.>. A 
partir dessa reflexão, contudo, suspenderam juízo sobre o 
princípio. Nesse caso, assim como no argumento anterior, 
seria implausível negar que tais sujeitos (os agnósticos 
modais) possam crer justificadamente a priori que certas 
proposições são verdades necessárias (mesmo porque a 
modalidade iterada sequer faria parte do conteúdo das 
crenças justificadas).  
 
Argumento 5: 
 
(1) Se D’ e a crença de S de que <P> precisa de justificação, 

então a crença de S de que <P> é justificada a priori ou 
é justificada por crenças injustificadas. 
 

(2) Se a crença de S de que <P> é justificada a priori, então 
há um regresso infinito. 

 
(3) Se há um regresso infinito, então não-D’. 
 
(4) Se a crença de S de que <P> é justificada por crenças 

injustificadas, então D’ é infundada. 
 
(5) Se D’ e a crença de S de que <P> precisa de justificação, 

então não-D’ ou D’ é infundada. (de (1)-(4)) 
 
(6) D’ e a crença de S de que <P> precisa de justificação. 

(por hipótese) 
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(C) Logo, não-D’ ou D’ é infundada. 
 

As premissas cruciais do argumento 5 são (2) e (4)12. 
No caso de (2), o regresso surge da seguinte maneira: D’ 
expressa que se S crê justificadamente a priori que <P> (e S 
tem o conceito de “necessidade”), então S crê que 
<Necessariamente P>. Disso seguiria que se S crê 
justificadamente a priori que <P>, então S crê 
justificadamente a priori que <Necessariamente P>. No 
entanto, para crer justificadamente a priori que 
<Necessariamente P> S precisará crer que 
<Necessariamente <Necessariamente P>>. Ocorre que 
novamente poderíamos questionar: a crença de S de que 
<Necessariamente <Necessariamente P>> precisa ser 
justificada a priori? Se precisar, o defensor de D’ entrará em 
um regresso infinito. Negar isso o levaria a aceitar a 
antecedente de (4), o que faria com que aceitasse que a 
crença justificada a priori de que <P> requer a crença 
injustificada (para evitar o regresso) de que <Necessariamente 
P>.13 Casullo salienta que isso seria duplamente implausível: 
primeiro porque o conceito de “necessidade” poderia nem 
fazer parte de <P>, segundo porque teríamos a justificação 
para uma crença dependendo, por definição, da ocorrência 
de uma crença injustificada (o que é anômalo mesmo 

                                                            
12 A premissa (1) não deve ser interpretada como se fosse inconsistente 
com a possibilidade de crenças justificadas a posteriori, deve ser 
interpretada como tendo um escopo mais restrito (cobrindo somente 
crenças que, por hipótese, seriam justificáveis exclusivamente a priori). 

13 Nesse ponto uma possível objeção racionalista seria alegar que 
“injustificada” ocorre ambiguamente no argumento 5: uma crença 
poderia ser injustificada por ser básica, fundacional (o que não seria 
necessariamente um defeito epistêmico da crença) ou poderia ser 
injustificada por ser irracional, arbitrária (o que necessariamente seria um 
defeito epistêmico da crença). Casullo não considera essa objeção e nos 
parece que ela é pertinente, mas não poderemos explorar mais a questão 
por limitações de espaço.  
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assumindo-se, pela razão que for, que crenças injustificadas 
possam fornecer justificação). Portanto, D’ seria infundada 
(ainda que não fosse por isso falsa). 

Há razões (que não pressuponham ou impliquem D’) 
para concluir que o conhecimento a priori envolve apenas 
verdades necessárias? Uma razão que o racionalista (ou 
defensor do a priori em geral) poderia oferecer seria esta 
inferência indutiva: dado que todas as proposições 
conhecidas a priori até o momento são verdades necessárias, 
podemos razoavelmente concluir que todas as proposições 
que podem ser conhecidas a priori são verdades necessárias. 
Também poderia ser oferecida uma inferência abdutiva 
relativamente mais frágil: dado que parece que todas as 
proposições que podem ser conhecidas a priori são verdades 
necessárias, a explicação mais simples para isso é que de fato 
todas as proposições que podem ser conhecidas a priori são 
verdades necessárias. Porém, embora tais inferências 
justifiquem a posição tradicional, elas são anuláveis e, como 
argumentaremos na próxima seção, anuladas. 
 
3. O Contingente A Priori 
 

O argumento de Kripke (2012, pp.106-9) pela 
possibilidade do conhecimento a priori de verdades 
contingentes foi este (“B” é um termo usado para designar 
uma barra de ferro específica em certo contexto, como um 
termo demonstrativo ou nome estipulado, e “T” é um 
instante temporal nesse contexto): 

 
(1) Se S pode saber a priori que <A barra B tem um metro 

de comprimento no instante T>, então pode haver 
conhecimento a priori de verdades contingentes. 
 

(2) S pode saber a priori que <A barra B tem um metro de 
comprimento no instante T>. 
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(C) Logo, pode haver conhecimento a priori de verdades 
contingentes. 
 

Kripke ilustra seu exemplo descrevendo um sujeito, 
S, que estaria em Paris diante de B e que, no contexto em 
questão, usaria B para fixar a referência de “metro” (isto é, 
determinar quanto mede “um metro”, no caso o 
comprimento de B em T). S seguraria B e formaria a crença 
(talvez também asserisse) que <A barra B tem um metro de 
comprimento no instante T>. Ao que parece tal crença seria 
conhecimento a priori (porque S saberia que B tem um 
metro assim que fixasse a referência, sem precisar de 
qualquer investigação adicional) de uma verdade contingente 
(porque B poderia ter um comprimento distinto do que teria 
em T: 40 polegadas em vez de 39,3, digamos.). 

Apesar de sua originalidade e repercussão, 
concordamos com Turri (2011, pp.328-9) que o argumento 
de Kripke falha. Isso decorre de uma imprecisão em (2): por 
um lado, é verdade que a barra usada para fixar a referência 
de uma unidade de medida (o metro nesse caso) medirá 
exatamente uma unidade dessa medida no instante que a 
referência for fixada. Isso certamente poderia ser conhecido 
a priori, mas seria uma verdade necessária. Por outro lado, é 
verdade que B tem um metro de comprimento no instante 
T, e certamente isso é contingente, mas não poderia ser 
conhecido a priori. Não distinguir esses aspectos pode fazer 
o argumento de Kripke parecer plausível. Ou seja, embora S 
possa saber que <A barra B tem um metro de comprimento 
no instante T> por saber que i’) <Qualquer barra usada para 
fixar a referência de uma unidade de medida medirá 
exatamente uma unidade dessa medida no instante em que a 
medida for fixada> e que ii’) <B está sendo usada em T para 
fixar a referência de “metro”>, o conhecimento de S de ii’ 
seria claramente a posteriori (baseado em sua experiência 
com B em T), de modo que o conhecimento resultante, de 
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que <A barra B tem um metro de comprimento no instante 
T>, não poderia ser a priori.14 

 
Agora, consideremos o argumento de Turri (2011) para 

estabelecer a conclusão de que pode haver conhecimento a 
priori de verdades contingentes (argumento 6):15 

 
(1) Se você tem uma crença verdadeira justificada não-

acidentalmente que <Q>, então você sabe que <Q>. 
(2) Se você sabe que <Q> e sua justificação para crer que 

<Q> é a priori, então você sabe a priori que <Q>. 
(3) Logo, se você tem uma crença verdadeira justificada não-

acidentalmente que <Q> e sua justificação para crer que 
<Q> é a priori, então você sabe a priori que <Q>. (de 
(1) e (2)). 

(4) Se sua crença justificada que <Q> é baseada somente na 
intuição de que <Q>, então sua justificação é a priori. 

(5) É possível que você esteja não-acidentalmente 
justificado em crer em alguma proposição contingente 
somente com base em uma intuição. 

 
(C) Logo, é possível que você tenha conhecimento a priori 
contingente. (de (3)-(5)) 

                                                            
14 Isso decorre da suposição tradicional, que Kripke também adota, de 
que se alguma premissa em uma inferência for justificada a posteriori, 
então a conclusão, se for justificada, também será justificada a posteriori 
. Para mais discussão e objeções ao argumento de Kripke, cf. Casullo 
(2003, pp.205-9), para uma interpretação diferente e defesa do 
argumento de Kripke cf. Jeshion (2000) e para objeções de natureza 
semântica em vez de epistêmica cf. Machado (2011).  

15 Todas as referências a Turri serão ao artigo Contingent A Priori Knowledge 
(2011). Além do exemplo de Kripke, Turri (pp.335-7) discute e também 
rejeita um exemplo de John Hawthorne (2002) para a mesma conclusão 
(que não discutiremos por limitações de espaço). Para outra defesa 
interessante da conclusão de que há conhecimento a priori de verdades 
contingentes, cf. Ginet (2009). 
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As premissas (1)-(3) são as menos disputáveis: 
embora a antecedente de (1) possa ser considerada necessária 
e suficiente para a consequente, para o argumento basta que 
seja suficiente; (2) e (3) dispensam comentário. A premissa 
(4) expressa apenas uma condição suficiente para haver 
justificação a priori, não se assume que todo caso de 
justificação a priori envolveria intuições. Em (4) e (5), por 
“ter intuição de que <Q>” Turri entende o fato formar a 
crença de que <Q> de modo não-inferencial, onde <Q> é 
“autoevidente” (p.334) e “imensamente provavelmente 
verdadeira por questão de necessidade conceitual” (p.338) (grifos 
do original). Turri não aprofunda essas alegações sobre 
intuições (pretende que sejam modestas). De qualquer 
forma, cabe apontar que apesar de ser controverso que 
intuições forneçam justificação, (4) é plausível porque até o 
cético sobre intuições concederia que se intuições 
fornecessem justificação, tal justificação seria a priori.16 Para 
quem tiver reservas (que partilhamos) sobre as colocações de 
Turri envolvendo “autoevidência” e “questão de necessidade 
conceitual” enfatizamos que, no que interessa ao argumento 
6, podemos assumir que “ter a intuição de que <Q>” não 
significa mais do que ter justificação não-inferencial para crer 
que <Q>, sendo tal justificação obtida através da mera 
compreensão e consideração da verdade de <Q> (como 
parece ocorrer nos exemplos típicos de conhecimento a 
priori). 

Turri (pp.337-8) oferece um exemplo para apoiar a 
premissa (5), que é decisiva: a crença na proposição (que 
identificaremos por “<não-Q*>”) <O evento possível mais 
improvável não está ocorrendo agora.>. Turri elucida seu 

                                                            
16 Para mais discussão sobre o papel epistêmico das intuições cf. Russell 
(2014). Apesar do argumento 6 pressupor que intuições fornecem 
justificação a priori, ele não pressupõe o racionalismo (por não pressupor 
que poderíamos ter conhecimento de verdades sintéticas baseado em 
intuições, por exemplo). 
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exemplo detalhando um contexto para a crença em <não-
Q*>: um S considera se o evento possível mais improvável 
não está ocorrendo em seu tempo presente. Por “evento 
possível mais improvável” S se refere ao que quer que fosse, 
no instante imediatamente anterior, o possível evento mais 
improvável no instante seguinte (que possivelmente, ainda 
que não atualmente, ocorreria junto com a reflexão de S). S 
então intui que o evento possível mais improvável não está 
ocorrendo, e de fato não está. A crença de S em <não-Q*> 
seria verdadeira e não seria sortuda.17 Portanto, S saberia que 
<não-Q*>. E principalmente: a justificação para crer em 
<não-Q*> seria a priori, pois S formaria a crença em <não-
Q*> não-inferencialmente, apenas compreendendo e 
considerando tal proposição. A compreensão e consideração 
do conteúdo mostrariam que é imensa a probabilidade de 
<não-Q*> ser verdadeira, e com isso justificariam a crença. 
É difícil pensar que qualquer experiência (introspectiva ou 
sensorial) sequer pudesse integrar a justificação para crer em 
<não-Q*>, afinal, o evento que por definição fosse o mais 
improvável não poderia se tornar mais improvável em função 
de qualquer evidência.18 

Como não parece haver razão independente para 
negar que possamos saber que <não-Q*>, o argumento 6 
estabelece que pode haver conhecimento a priori de 

                                                            
17 Em seu artigo Turri trata de objeções e pormenores que infelizmente 
não poderemos discutir por limitações de espaço. 

18 Talvez o que provoque mais suspeitas sobre o argumento 6 seja a 
suposição de que a crença em <não-Q*> seria justificada a priori. O que 
nos parece menos promissor é suspeitar que sua justificação seria a 
posteriori. Nos parece que a suspeita mais promissora se basearia no 
ceticismo sobre intuições (negando-se que a crença em <não-Q*> seria 
justificada) ou na alegação de que a crença em <não-Q*> seria 
justificada, mas não a priori nem a posteriori—talvez ao modo de Poston 
(2014, cap.2). Não discutiremos mais essas possibilidades por limitações 
de espaço. 
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verdades contingentes.19 Os argumentos 1-6 nos parecem 
fornecer boas razões para negar i, para crer que o 
conhecimento a priori não envolve (ou não precisa envolver) 
apenas verdades necessárias. Resta avaliar se isso é um 
problema para o racionalismo. 
 
4. A Necessidade é Necessária? 
 
Entramos em uma disputa sobre a definição de 
“racionalismo” ao tentar resolver se ii é verdadeira, isto é, se 
é condição necessária para o racionalismo ser verdadeiro que 
não exista conhecimento a priori de verdades contingentes. 
Pensamos que tal disputa seria amplamente verbal—nas linhas 
que Chalmers (2011) identifica. Tornamos esse status 
evidente do seguinte modo: dado que a disputa envolve uma 
parte sustentando e outra negando ii (ambas disputam se <O 
racionalismo é consistente com a existência de 
conhecimento a priori de verdades contingentes.>), 
poderíamos aplicar a jogada da subscrição (CHALMERS, 
2011, p.) e impedir que tais partes usassem “racionalismo” 
ao enunciarem suas posições. Teríamos uma parte 
defendendo (uma tese que poderíamos denominar 
“racionalismo1”) que <A tese de que <Para alguma 
proposição <P>, se <P> é conhecida a priori, então a 
justificação para crer em <P> é independente da experiência 
e <P> é sintética> é consistente com a existência de 
conhecimento a priori de verdades contingentes> enquanto 

                                                            
19 Uma última observação sobre o argumento 6: embora Turri alegue que 
o conhecimento de <não-Q*> seria não-inferencial, nos parece mais 
razoável que seja inferencial. Seria obtido da seguinte maneira: S crê 
justificadamente, com base em intuições, que <Há um x tal que x é o 
evento possível mais improvável>, que <Se x é o evento possível mais 
improvável, então x não está ocorrendo agora>, e a partir disso deduz 
que <não-Q*>. Pensamos que há ganho em clareza ao tratar assim a 
formação da crença em <não-Q*> (sem com isso alterar o resultado ou 
a plausibilidade do argumento). 
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outra parte defenderia (uma tese que poderíamos denominar 
“racionalismo2”) que <A tese de que <Para qualquer 
proposição <P>, se <P> é conhecida a priori, então a 
justificação para crer em <P> é independente da experiência 
e <P> é necessária> é inconsistente com a existência de 
conhecimento a priori de verdades contingentes>. Parece 
que as partes concordariam sobre a verdade das proposições 
que sustentam respectivamente. Assim, a disputa residual 
sobre ii, se houvesse, seria sobre “racionalismo” significar o 
mesmo que “racionalismo1” ou que “racionalismo2”: uma 
disputa ampla e meramente verbal.  Com isso chegamos ao 
argumento 7: 
 
(1) Se ii e a disputa sobre ii é amplamente verbal, então 

racionalistas contemporâneos não aceitam explícita e 
refletidamente o racionalismo1. 
 

(2) Alguns racionalistas contemporâneos aceitam explícita e 
refletidamente o racionalismo1. 

 
(3) Não-(ii e a disputa sobre ii é amplamente verbal) (de (1)-

(2)) 
 
(4) A disputa sobre ii é amplamente verbal. (por hipótese) 
 
(C) Logo, não-ii. 
 

As premissas principais são (2) e (4). Como (4) foi 
justificada acima, cabe justificar (2). Fazemos isso indicando 
que autores como Bealer (2002) e Peacocke (2004, 2005) se 
pronunciam racionalistas, aceitando a tese identificada como 
“racionalismo1”, e inclusive aceitando explicitamente que há 
ou pode haver conhecimento a priori de verdades 
contingentes (ainda que justifiquem versões qualificadas ou 
restringidas da tese de que uma verdade pode ser conhecida 
a priori somente se for necessária). Alguém poderia insistir 
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que na realidade a questão aqui é normativa: “racionalismo” 
deve ser sinônimo de “racionalismo1” (ou expressar uma 
posição inconsistente com racionalismo2)? Casullo (2003, 
p.209), por exemplo, poderia levantar essa questão dado que 
pensa ter refutado (com os argumentos 1-5, entre outros) o 
que se entende por “racionalismo”. Talvez Casullo insistisse 
que não podemos classificar com o termo “racionalismo” o 
que quer que não seja aquilo que ele supostamente refutou 
nesses argumentos. Responder qual pode ou deve ser o 
significado de “racionalismo”, porém, ficaria além das 
pretensões e capacidades deste artigo. Por ora nos basta que 
a conclusão do argumento 7 seja sobre o status descritivo do 
uso de “racionalismo”, sem entrar no mérito sobre quais 
usos do termo podem ou devem ser adotados.  

Aceitar que pode haver conhecimento a priori de 
verdades contingentes implica aceitar o racionalismo (em 
alguma versão)? Não, nem mesmo se entendermos 
“racionalismo” como sinônimo de “racionalismo1”. Isso 
porque permanece a possibilidade de um empirista defender 
que o conhecimento a priori de verdades contingentes 
dependeria de certa competência conceitual, e que tal 
competência exigiria mais da experiência do que o 
racionalista estaria disposto a conceder (cf. JENKINS, 
2008), por exemplo. 

No entanto, aceitar a possibilidade do conhecimento 
a priori de verdades contingentes afeta a discussão 
tradicional entre racionalistas e empiristas. Afinal, por que 
alguém aceitaria que há conhecimento a priori de verdades 
contingentes sem conceder que possa haver conhecimento a 
priori de verdades dependentes do mundo (e a partir disso 
aceitar o racionalismo), sejam elas contingentes ou 
necessárias? Parece que fica mais difícil rejeitar o 
racionalismo uma vez que aceitamos que há conhecimento a 
priori e que há verdades modais (a rejeição do racionalismo 
sugeriria a rejeição de ao menos uma das duas últimas teses). 
Ou seja, a aceitação da possibilidade do conhecimento a 



62 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 

priori de verdades contingentes torna o empirismo 
moderado menos atraente, pressionando que a escolha seja 
feita entre o racionalismo e o empirismo radical.  
 
5. Conclusão 
 

Dados os argumentos 1-7 contra i e ii, é razoável 
concluir que pode haver conhecimento a priori de verdades 
contingentes e que isso pode ser acomodado pelo 
racionalismo. Se a plausibilidade do empirismo (caso este 
esgote a oposição ao racionalismo) depender da negação 
dessa possibilidade (que em si não pressupõe o 
racionalismo), tanto pior para o empirismo. Notamos no 
início do artigo que, supostamente, a possibilidade do 
contingente a priori seria particularmente ameaçadora para 
os racionalistas, e esperamos ter mostrado que essa 
suposição deve ser revisada.  
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DUNCAN PRITCHARD’S ANTI-

LUCK VIRTUE EPISTEMOLOGY 

João Rizzio Vicente Fett1 
 
1 Gettierization 

 
Consider one of the cases Gettier (1963) presented 

in his seminal paper against the Justified True Belief View on 
knowledge: 

 

Ten Coins Case: Suppose that Smith and Jones have 
applied for a certain job. And suppose that Smith has 
strong evidence for the following conjunctive 
proposition: (d) Jones is the man who will get the 
job, and Jones has ten coins in his pocket. Smith's 
evidence for (d) might be that the president of the 
company assured him that Jones would in the end be 
selected, and that he, Smith, had counted the coins 
in Jones's pocket ten minutes ago. Proposition (d) 
entails: (e) The man who will get the job has ten 
coins in his pocket. Let us suppose that Smith sees 
the entailment from (d) to (e), and accepts (e) on the 
grounds of (d), for which he has strong evidence. In 
this case, Smith is clearly justified in believing that 
(e) is true. But imagine, further, that unknown to 
Smith, he himself, not Jones, will get the job. And, 
also, unknown to Smith, he himself has ten coins in 

his pocket. 2 

 
Smith has a justified true belief which does not seem 

to be an item of knowledge. This case goes against a 
purportedly millennial view on the concept of knowledge. 

                                                            
1 Doutorando em Filosofia, PUCRS, CAPES. E-mail: 
jrfett01@gmail.com 

2 (GETTIER, 1963, p.122). 
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Legend has it that up until the beginning of the latter half of 
the twentieth century, the philosophical community had 
tacitly accepted a tripartite analysis of knowledge harking 
back to Classical Antiquity, which could be found in Plato’s 
Meno and Theaetetus. The story is that Plato had put forward 
a tripartite account of this notion, according to which 
knowledge is justified true belief.3 

But what is the problem with the tripartite view? 
What do Gettier’s cases reveal about the nature of 
knowledge? The first step we should take in order to answer 
these questions is to ask what the problem with Smith’s 
belief is. What could have gone wrong with his justified true 
belief? Once we think about the situation he encounters 
himself in, the answer is straightforward: his belief that the 
man who will get the job has ten coins in his pocket is true 
only by chance, due to a stroke of luck; its truth has little to do 
with the reasons he had to think it would be true. 

This was an unexpected resulted, since the 
fulfillment of the justification condition was supposed to 
exclude the possibility of knowledge-undermining luck. That 
is why a guess which happens to be true does not constitute 
knowledge, whereas a true belief grounded on good reasons 
does.  The first is true only by chance, whereas the second is 
reasonably expected to be true. In fact, one of the most 
important lessons we have learned from Gettier is that 
justification does not guarantee that the belief it justifies 
amounts to knowledge even when it is true, because it can 
still be true only by chance. 

Peter Unger has suggested that a correct analysis of 
knowledge must have a clause which excludes the kind of 
luck that is present in Gettier’s cases.4 Yet the condition he 
proposed was disappointing because it was not informative 
as we had been expected, but his central idea has inspired 

                                                            
3 See (SHOPE, 1983) for historical remarks in this respect. 

4 See (UNGER, 1968). 
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epistemologists to find a better alternative. Among these 
epistemologists, we find Duncan Pritchard. He developed an 
anti-luck epistemology, built on the premise that knowledge 
excludes luck and that we can solve that Gettier problem by 
finding the correct anti-luck condition on knowledge.5 Let 
us examine his proposal. 
 
2 Anti-luck epistemology 

 
Anti-luck epistemology, as we just said above, begins 

with the premise that knowledge excludes luck, that is, that 
there is no knowledge when S’s target-belief is only true by 
a matter of luck. We must notice that the kind of luck we are 
talking about is a very special (and technical) one. For we 
generally take luck to be a good, desirable, and nice thing. 
We surely want to be lucky and win the lottery, or to be lucky 
in not developing Alzheimer’s disease. Yet our focus here is 
a very different kind of luck in general, and a different kind 
of epistemic luck in particular. 

To illustrate the point, consider Sherlock Holmes, 
and imagine that he has found a central piece of evidence 
bearing on one of his investigations by overhearing people 
who didn’t know he was a detective. Imagine that he had not 
intended to get the information he got, but just by chance 
came to acquire the evidence indicating that the butler is the 
murderer, which is true and, by virtue of being grounded on 
good justification (let us assume), amounts to knowledge. 

Contrast Holmes’s lucky acquisition of knowledge 
with Smith’s in the Ten Coins Case. Holmes had the luck to 
get the information which grounded an item of knowledge 
for him, but the luck involved does not spoil the epistemic 
status of the belief he formed on the basis of that evidence 
which was merely luckily found. After all, once he got the 
evidence by overhearing the conversation, he acquired good 

                                                            
5 See (PRITCHARD, 2007). 
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grounds supporting the belief that the butler was the 
murderer. This conclusion’s being true and well-grounded 
on the available evidence makes it an item of knowledge. As 
for Smith’s belief, it is a matter of luck that it is true given 
the evidence on which it is based. Smith’s reasons to believe 
the target-belief involve a false premise and the truth of the 
target-belief is completely divorced from his justification. 
That is what has been called veritic epistemic luck. It reveals a 
disconnection between the fact that the target-belief is true 
and the reasons for expecting it to be true. Gettierized beliefs 
suffer from veritic epistemic luck, and the avoidance of this 
kind of luck is the aim of anti-luck epistemology. 

According to Pritchard, the best way of fleshing out 
the anti-luck intuition is through the safety principle. It 
consists of a counterfactual condition on knowledge that is 
supposed to guarantee the stability of the subject’s true 
belief, thus blocking the possibility of accidentality. The 
principle can be stated as follows. 

Safety: If S knows that P, then S's true belief 
that P could not have easily been false.6 
In order to clarify the core idea behind the safety 

principle, Pritchard writes: 
 

This is usually cashed-out as the claim that one has a 
true belief that p such that, in close possible worlds, 
if one continues to form a belief on the same basis 
as in the actual world, then one’s belief continues to 
be true.7 

 
The safety test, so to speak, is the following: you 

think of a true belief, P, formed via a method, M. Take 
Smith’s Gettierized belief; the belief that the man who will 
get the job has ten coins in his pocket, which was formed via 

                                                            
6 (PRITCHARD, 2012, p.253). 

7 (PRITCHARD, 2014, p.156). 
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reasoning from the premises that Jones will get the job and 
Jones has ten coins in his pocket. In order for Smith’s target-
belief P to be safe, it must be the case that in the close 
possible worlds (the worlds which are near from the actual 
world) in which Smith forms a belief about who will get the 
job via the method M, a reasoning employing a central false 
premise, he continues believing truly. 

Now it becomes pretty clear why Smith’s belief is not 
knowledge: the belief is unsafe, since that in the close 
possible worlds in which Smith forms his target-belief about 
who will get the job via a reasoning employing a central false 
premise, he ends up believing falsely. After all, it is a 
felicitous coincidence that he gets to the truth in the actual 
world. But coincidences like that are hard to happen again 
even in similar circumstances. If Smith had only nine coins 
in his pocket, he would have a false belief about who will get 
the job. The world in which Smith has only nine coins in his 
pocket is a very close possible world. So there is a nearby 
possibility in which Smith ends up with a false belief, which 
makes his true target-belief fragile, rather than stable or safe. 

Notice, too, that when a true belief is safe, then it is 
not a matter of luck that it is true; given the way it is formed, 
it is not an accident that it turns out to be true. Safe true 
beliefs are stable, in the sense that when formed in the same 
way as in the actual world, they get one to the truth in a vast 
range of close possible worlds. Thus, the safety principle 
seems to account for Gettierization and accommodate the 
anti-luck intuition by excluding veritic epistemic luck. 
 
3 Problems for anti-luck epistemology 

 
So far so good. But the anti-luck epistemology 

anchored in the safety principle has to deal with some hard 
cases, cases in which one’s belief is safe in the highest 
standard – it is guaranteed to be true in every possible world 
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– nonetheless, one does not seem to have knowledge. Let us 
consider these problematic cases in turn. 

Now, we will turn our attention to a case that 
threatens the sufficiency of the safety principle, thus casting 
doubts on whether the anti-luck epistemology solves the 
Gettier problem. We will look at a case where the 
protagonist’s true belief has the highest degree of safety: it is 
guaranteed to be true in every possible world. But its perfect 
safety notwithstanding, the protagonist’s true belief does not 
seem to amount to knowledge. 

 

Broken Thermometer: Georgi forms her beliefs 
about the temperature in a room by consulting what 
is (unbeknownst to her) a broken thermometer 
which is fluctuating randomly in a given range. Even 
despite the fact that the thermometer is broken, her 
beliefs so formed are not only true but also safe, in 
that there is a demon intent on ensuring that 
whatever Georgi believes on this basis is true (i.e., if 
necessary the demon changes the temperature so 

that it corresponds with what Georgi believes).8 

 
Georgi’s beliefs about the temperature are true, and 

what is more, they are safely true. In every close possible 
world in which Georgi forms the belief that the temperature 
is X° based on what the thermometer reads, she ends up with 
a true belief, because the demon manages to achieve this 
result. But there is something profoundly wrong with the 
relation between Georgi and the truth of her beliefs about 
that matter. Her justification for believing that the 
temperature is X° is completely divorced from what really 
explains the truth of this very belief. 

Although safety, as an anti-luck clause, seems to be a 
necessary condition on knowledge, it definitely does not 
seem a sufficient condition. The Broken Thermometer Case 

                                                            
8 (PRITCHARD, forthcoming). 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 71 

 

shows us that there is more to knowledge than what we have 
thought so far. 

Recognizing this apparent failure of the anti-luck 
epistemology in offering an ultimate solution to the Gettier 
problem, Pritchard takes a step back and tells us what he 
thinks is missing. According to him, we have forgot to take 
into account an equally important intuition we have on the 
nature of knowledge, namely, that it is a cognitive achievement, 
thus manifesting the knower’s cognitive ability. Having 
accommodated this intuition through the imposition of an 
ability condition on knowledge, virtue epistemology got its 
strike in the Gettier game. In the following section, we will 
examine whether or not it is successful in the end. 
 
4 Virtue Epistemology 

 
For virtue epistemology, the crucial feature of 

knowledge, besides being a true belief, is that knowledge is a 
cognitive achievement which is the product of the subject’s 
exercise of her cognitive abilities. For instance, when S 
knows that it is raining outside, if she believes it truly and 
come to that belief via accurate perception, then her success 
of believing truly is the product of the exercise of her 
cognitive ability to perceive the environment, which counts 
as an achievement (that is, a success through ability).9 Virtue 
epistemology adds an ability condition on the analysis of 
knowledge aimed at handling the Gettier cases. 

Consider the Ten Coins Case. The fact that Smith's 
belief is true does not reflect the cognitive ability Smith 
employed when coming to that belief. He came to believe 
that the man who would get the job had ten coins in his 
pocket because he thought that Jones was that man. Smith's 
success of believing truly is not due to his reasoning, but it 

                                                            
9 See (GRECO, 2010). 
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is due to a felicitous coincidence,10 namely that he himself would 
get the job and had ten coins in his pocket. It is important 
to notice the causal explanation that virtue epistemology 
offers to deal with the Gettier problem. When a cognitive 
success is due to the subject's cognitive ability, it is the case that 
the subject's ability explains why – and it is the cause by 
which – her belief is true. Typically, in Gettier cases, it is 
some coincidence, some lucky event, what explains why the 
Gettierized subject's belief is true. 

Now we are in a position to see what virtue 
epistemology has to say concerning the Broken 
Thermometer case. In that case, the protagonist Georgi has 
a true belief about the temperature in the room that is also 
safe, given the intentions of the Demon. Nonetheless, the 
fact the Georgi's belief is true is not explained by the exercise 
of her cognitive ability. What explains why she always gets 
true beliefs about the temperature in the room is not the fact 
that she looks at a reliable, functioning thermometer which 
gives her the right information; rather, it is the Demon’s 
intentions and potential actions the major explanatory factor 
for both the truth and the safety of her belief. She succeeds 
due to the Demon's intentions, which are unknown to her, 
not due to her cognitive ability. Thus, she does not get a 
cognitive achievement. Virtue epistemology offers a good 
explanation for her ignorance. 
 
5 Problems for Virtue Epistemology 

 
Yet virtue epistemology, attractive as it may seem so 

far, faces difficulties too. Among a number of objections that 
we found in the literature, Pritchard argues that virtue 
epistemology has trouble dealing with the so-called epistemic 
dependence phenomenon. This is, roughly, the problem of 

                                                            
10 The label 'felicituous coincidence', used to refer to the lucky element 
in Gettier cases, comes from (KLEIN, 1971). 
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accounting for cases in which the possession of knowledge 
depends essentially upon non-agential factors, i.e. factors 
which are not under the control of the subject, such as the 
environment and other people’s epistemic credentials. 

Epistemic Dependence appears in two forms, one 
positive and one negative. In its positive form, one exhibits 
a low level of cognitive agency, but one acquires knowledge 
nonetheless due to factors that are non-agential, i.e. not 
having to do with the knower.11 To illustrate this form of 
epistemic dependence, consider a case of testimonial 
knowledge. 

 

Chicago Visitor: Having just arrived at the train 
station in Chicago, Morris wishes to obtain 
directions to the Sears Tower. He looks around, 
randomly approaches the first passerby that he sees, 
and asks how to get to his desired destination. The 
passerby, who happens to be a Chicago resident who 
knows the city extraordinarily well, provides Morris 

with impeccable directions to the Sears Tower.12 

 
In cases like this, the cognitive success is not 

attributable to S’s cognitive ability, but is attributable to the 
testifier. Of course, the subject must exhibit some relevant 
cognitive agency – such as not asking any people in the street 
for information, but only those who seem to be native – yet 
the major epistemic effort is made by the testifier. 

In its negative form, one exhibits a high level of 
cognitive agency, but one does not acquire knowledge 
nonetheless due to factors that are non-agential. To illustrate 
this form of epistemic dependence, consider the Epistemic 
Twin Earth Case Pritchard recently put forward. 

 

                                                            
11 Cf. (PRITCHARD, forthcoming). 

12 (GRECO, 2012, p.4). 
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Epistemic Twin Earth Case: Let’s imagine that the 
subject and her duplicate on twin earth both gain a 
true belief by looking at a working clock. Where the 
subject and her duplicate on twin earth differ is that 
on twin earth (but not earth) the clock could so very 
easily have been broken (it’s on the very verge of 
failing, say, but just about hanging on), such that the 
subject on twin earth could very easily have been 
forming her belief about the time by consulting a 

stopped clock (without being aware of this).13 

 
The only difference between the two subjects, one in 

Earth and the other in Twin Earth, concerns their modal 
environment. In Earth, the subject seems well-positioned to 
know; she has a virtuous safe belief. In twin earth, the subject 
has a virtuous but unsafe belief. Notice, however, that the 
success of the subject in twin earth is equally attributable to 
her exercise of cognitive ability, despite her susceptibility to 
veritic epistemic luck. Now we can see that virtue 
epistemology alone does not suffice to explain when 
cognitive success becomes knowledge. In this case, the 
subject in twin Earth is a virtuous agent, but the world does 
not cooperate, so to speak; due to a purely modal veritic epistemic 
luck, she fails to acquire knowledge. Thus virtue 
epistemology is unable to account for the epistemic 
dependence phenomenon, and cannot be a complete 
account of the nature of knowledge. 
 
6 Anti-luck virtue epistemology 

 
The main insight to be gained from what we said 

above, according to Pritchard, is that the phenomenon of 
epistemic dependence bears out that “knowledge involves an 

                                                            
13 Cf. (PRITCHARD, forthcoming). 
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interplay between agential and non-agential factors.”14 Both 
an anti-luck condition and an ability condition must be 
fulfilled. And what is more, the anti-luck condition must be 
fulfilled by virtue of the fulfillment of the ability condition. 
The anti-luck virtue epistemology account of knowledge is 
stated by Pritchard as follows: 

 
S knows that p if and only if S's safe true belief that 
p is the product of her relevant cognitive abilities 
(such that her safe cognitive success is to a significant 
degree creditable to her cognitive agency).15 
 
We can see how this approach deals nicely with the 

Gettier problem – accounting for Gettierized subjects’ 
ignorance – and how it accommodates the epistemic 
dependence phenomenon in its two forms, which we 
mentioned earlier. First, consider the Ten Coins Case. In this 
case, Smith fails in both fronts, since his cognitive success 
does not reflect his cognitive abilities or his cognitive agency 
and he is victim of veritic epistemic luck. It is obvious that 
he cannot know his target-belief. Now consider the 
Epistemic Twin Earth Case. There, although the cognitive 
success the subject in twin earth reaches is attributable to her 
cognitive agency, she is victim of (a purely modal) veritic 
epistemic luck.16 And we can imagine still another case where 
anti-luck epistemology delivers the right verdict. Pritchard 
asks us to image the following scenario: 

 

Demon: A demon wants Chris to form a true belief 
about what the time is when he comes down the 

                                                            
14 (PRITCHARD, forthcoming). 

15 (PRITCHARD, 2012, p.273). 

16 For an explanation and an illustration of this kind of veritic epistemic 
luck, which differs from the well-known kinds of epistemic luck usually 
presented in the literature, see (PRITCHARD, 2015). 
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stairs first thing in the morning. The demon knows, 
however (but Chris does not), that the clock has 
been linked to the national lottery such that it will 
only be working that morning if Chris’s lottery ticket 
is a winner; otherwise it will be malfunctioning and 
showing a time which, while plausible, is wrong. The 
demon is poised so that if the clock is 
malfunctioning, then he will intervene to ensure that 
it is showing the correct time when Chris consults it. 
As it happens, however, Chris does win the lottery, 
and hence the demon doesn’t need to intervene. 
Chris consults the clock and forms a true belief as a 

result.17 

 
Although Chris seems to fulfill both the anti-luck 

condition and the ability condition, we are reluctant to 
attribute knowledge to him. His target-belief reflects the 
exercise of his relevant cognitive abilities; he looks at the 
clock with attention and perceives the time. It is also the case 
the he is not victim of any kind of epistemic luck, since even 
if the clock were to show the wrong time, the Demon would 
intervene and provide him with a true belief about it. Chris’s 
true belief is virtuous and safe. But here is the twist: the 
safety of his belief is not due to his cognitive agency. A 
correct account of knowledge cannot merely juxtapose the 
anti-luck and the ability conditions; rather, they must be 
connected properly. Chris’s safe belief is not attributable to 
the exercise of his cognitive agency, instead it is attributable 
to the Demon’s intention and his potential actions. 
 
7 Conclusive remarks 

 
Pritchard’s anti-luck virtue epistemology has proved 

to have much to tell about the nature of knowledge. Let us 
wrap things up. First, we learned that an anti-luck condition 

                                                            
17 (PRITCHARD, 2015, p.108-109). 
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is able to block veritic epistemic luck, which makes it well-
position to handle typical Gettier cases. Yet anti-luck 
epistemology leaves out an important intuition we have 
about knowledge, namely that it is a cognitive achievement 
that should reflect the knower’s agency. Virtue epistemology 
may come to the rescue here, but it turns out that it is not 
the full story about knowledge too. In particular, virtue 
epistemology cannot accommodate the epistemic 
dependence phenomenon, that is when the possession of 
knowledge is affected by non-agential factors, which are 
factors that do not have to do with the agent’s capabilities 
but have to do with external interventions, for the good or 
for the bad. Anti-luck virtue epistemology arises out as an 
attempt to tie down the good insights from both anti-luck 
epistemology and virtue epistemology. This proposal 
explains the ignorance in the Gettier cases, it accommodates 
the epistemic dependence phenomenon, and it shows in 
what way virtuous agency and safety must relate to each 
other in order to produce knowledge. As a former president 
would say: all in all, not a bad epistemology, not bad at all. 
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CONHECIMENTO COMO CRENÇA 

VERDADEIRA MAIS INFORMAÇÃO 

IMPORTANTE: A PROPOSTA DE 

RICHARD FOLEY 

Tatiane Marks Heck1 
 
1. Introdução 

 
Tradicionalmente conhecimento proposicional é 

definido como crença verdadeira justificada (definição 
tripartite ou JTB). Ou seja, um agente A sabe que p se e 
somente se: 

 
(1) A crê que p; 
(2) p é verdadeira;  
(3) A crê justificadamente que p. 
 
No entanto, desde o artigo seminal de Edmund 

Gettier,2 essa definição clássica vem sendo questionada. Os 
contraexemplos formulados por Gettier colocam em xeque 
a definição JTB: casos onde as três condições são satisfeitas, 
mas não constituem conhecimento. Em outras palavras, 
embora classicamente as condições de crença, verdade e 
justificação sejam consideradas individualmente necessárias, 
casos tipo-Gettier mostram que elas não formam um 
conjunto de condições suficientes para conhecimento 
proposicional. 

                                                            
1 Mestranda em Filosofia na PUCRS, bolsista CNPq. E-mail: 
tatiane.marks@gmail.com.  

2 GETTIER, E. “Is Justified True Belief Knowledge?”. Analysis, 23: 121–
123, 1963.  
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Grande parte da discussão pós-Gettier se 
concentrou em oferecer uma definição satisfatória para 
conhecimento proposicional, de modo que se evitasse casos 
de crença verdadeira justificada por sorte ou acidentalidade 
(o que os casos tipo Gettier parecem indicar). Por um lado, 
muitos epistemólogos procuraram fornecer uma teoria de 
justificação epistêmica que pudesse lidar com esses 
contraexemplos e explicar sob que condições agentes têm 
conhecimento. O debate sobre justificação epistêmica 
cobriu uma parcela significativa da agenda contemporânea 
em epistemologia analítica. Por outro lado, alguns 
epistemólogos, procuraram estratégias onde a definição de 
conhecimento proposicional não faz uso do conceito de 
justificação. Mais recentemente, Richard Foley3 oferece uma 
tentativa de definição de conhecimento que não apela ao 
conceito de justificação, mas, diferentemente, recorre à 
noção de informação importante. 

Neste artigo, pretendemos reconstruir e examinar a 
teoria do conhecimento de Richard Foley,4 que adiciona o 
conceito de informação importante como uma condição 
necessária para o conhecimento. A seção 2 é dedicada à 
análise da teoria de Foley, apresentando a sua definição de 
conhecimento, assim como o teste que Foley formula para 
testar a sua tese, diferenciando casos de conhecimento de 
casos de não-conhecimento ou ignorância. A seção 3 trata 
da objeção de Michael Hannon5 à teoria de Foley. A sua 
principal crítica consiste no fato de que a proposta de Foley 
não consegue realizar uma distinção clara entre informação 
importante e informação não importante sem recorrer à 

                                                            
3 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. 

4 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. 

5 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013.  
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própria definição de conhecimento. São apresentados dois 
contraexemplos à concepção de Foley. Na seção 4, 
oferecemos mais dois problemas à proposta de Foley. O 
primeiro está relacionado à natureza da informação e ao 
debate presente em filosofia da informação. O segundo trata 
de considerações mais propriamente epistêmicas que podem 
ser levantadas contra a teoria de Foley. No final, encerramos 
com algumas considerações sobre o que foi discutido ao 
longo deste texto.  
 
2. A proposta de Richard Foley 

 
O que deve ser acrescentado a uma crença 

verdadeira para que ela possa constituir conhecimento? Para 
Foley,6 a resposta é a seguinte: sempre que um agente A tem 
uma crença verdadeira de que p, mas não sabe que p, uma 
informação importante lhe falta. O agente A não tem 
conhecimento porque ele não tem uma determinada 
informação importante. Mas o que é informação importante? 
Foley defende em sua proposta que ter uma informação 
importante é o mesmo que ter crença verdadeira: para o 
agente A estar devidamente informado, ele deve ter crenças 
verdadeiras.7 Essa concepção, segundo o autor,8 tem 
potencial para reorientar os estudos sobre a teoria do 
conhecimento e assume como um dos seus pressupostos a 
distinção entre informação e conhecimento, isto é, pretende 
distinguir informação importante de informação não-
importante sem fazer menção direta ao conhecimento. 

                                                            
6 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3. 

7 No original: “I begin by assuming that having information is a matter of having 
true beliefs” (FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3).  

8 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3. 
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 Ao substituir crença verdadeira por informação, 
Foley9 diz ser possível perceber que, quando um agente tem 
uma crença verdadeira, mas não tem conhecimento, existe 
algum dado importante sobre um fato que esse indivíduo 
desconhece ou é ignorante, podendo ser algo sobre o qual 
ele não tem crenças verdadeiras ou lhe falta compreensão a 
respeito de algo relevante, que faz ele não entender por 
completo a situação em questão. O conhecimento é uma 
questão de ter a posse da informação adequada ou 
importante, sem nenhuma lacuna relevante nessa 
informação. 
 Contudo, Foley argumenta que não importa o quão 
bem informado um agente A está sobre um fato qualquer do 
mundo, ele nunca vai estar em posse de todas as verdades 
sobre a situação em questão. A compreensão do indivíduo 
sobre um fato nem sempre é total e, portanto, sendo ela 
parcial, pode lhe faltar uma informação, podendo ela ser 
importante ou não. O ponto é que as informações 
importantes que faltam no sistema doxástico de A acarretam 
que A não tem conhecimento sobre determinado fato do 
mundo. 

Mais especificamente, a definição de conhecimento 
proposta por Foley10 pode ser formulada da seguinte 
maneira: 

 
Um agente A sabe que p se e somente se (i) A tem 
crença verdadeira em p e (ii) A tem informação 
adequada/importante sobre p.11 

                                                            
9 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3. 

10 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3-4. 

11 Ou seja, um agente A tem conhecimento de que p se e somente se ele 
crê que p, p é verdadeira e não há falta de informação importante sobre 
p. 
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O que deve ser adicionado a uma crença verdadeira 

para que um agente obtenha conhecimento, na concepção 
do autor, são mais crenças verdadeiras ou informações 
importantes; ou mais crenças verdadeiras na vizinhança da 
proposição-alvo.12 Como dissemos, de acordo com Foley,13 
ter uma informação importante seria o mesmo que ter uma 
crença verdadeira. Não deve haver crenças verdadeiras que 
o sujeito A não possua ou crenças que esse sujeito não creia 
positivamente. A concepção de informação adequada ou 
importante utilizada na proposta de Foley não é de natureza 
quantitativa, pois mesmo uma informação em uma 
quantidade menor pode ser suficiente para fazer que um 
agente A saiba que p. A sua concepção pretende mostrar que, 
se o indivíduo tem um conjunto de informações adequadas, 
significa que não falta nenhuma outra informação 
importante a esse conjunto de informações que ele possui. 
Em uma situação onde o agente A realmente possui crença 
em p, mas não sabe que p, a informação importante que falta, 
e está relacionada ao fato em questão, é facilmente 
identificada. Não deve haver perda de informação 
importante para que o agente A saiba que p. 

Assumindo tais condições, a tese fornecida por Foley 
pode ser testada através de um modelo que o próprio sugere: 

 
Se o agente A tem uma crença verdadeira em p, mas 
não sabe que p, então (a) deve ser possível identificar 

                                                            
12 No original: “What has to be added to S’s true belief P in order to get knowledge? 
More true beliefs. Especially more true beliefs in the neighborhood of P” (FOLEY, 
R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton University Press, 
2012. p. 8). 

13 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 3. 
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uma proposição q tal que q é uma informação 
importante e (b) A não crê que q.14 

 
 Em linhas gerais, o teste de Foley pretende 
discriminar casos de conhecimento e não-conhecimento (ou 
ignorância) e identificar a informação importante presente 
ou que está em falta em cada situação particular. Para 
mostrar como o teste funciona e pode ser bem-sucedido, o 
autor propõe alguns casos paradigmáticos: 
 

Caso 1: Todo dia, antes de sair para o trabalho, Joan 
coloca o seu laptop no canto da mesa em sua casa. Ela 
não sabe, mas um ladrão entrou em seu 
apartamento, levou o seu laptop e agora ele está no 
canto da mesa no apartamento do ladrão. Ela tem a 
crença de que seu laptop está no canto da mesa, onde 
ele realmente está, mas ela não tem conhecimento 
sobre isso.15  

 
Nessa situação, falta uma informação importante a 

Joan. Ela crê verdadeiramente de que o seu laptop está no 
canto de uma mesa, mas não tem a informação adequada de 
que o seu laptop foi roubado e que agora ele está, na verdade, 
no canto de uma mesa no apartamento do ladrão. Em outros 
termos, ao aplicar o teste de Foley, conseguimos determinar 
a informação importante que lhe falta: a de que o seu laptop 
foi roubado. Essa é a informação da qual ela não tem posse; 
uma verdade próxima que caso obtida faria com que ela 
adquirisse conhecimento. Desse modo, não se pode 
considerar que Joan tem conhecimento. Um segundo caso 
pode ser descrito da seguinte maneira: 

 

                                                            
14 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 8. 

15 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 6. 
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Caso 2: Terça à noite Mary foi dormir às 23h, como 
é de seu costume. Ela não sabe, mas foi lhe dado um 
remédio para dormir, e com isso ela dormiu 32 
horas, ao invés das 8 horas habituais. Ao acordar em 
seu quarto na quinta pela manhã, sem ter o seu 
relógio ao lado e com as cortinas fechadas, ela supõe 
ser 7h da manhã, pois é o horário em que acorda 
regularmente. De fato, são 7h da manhã, mas Mary 
não tem conhecimento sobre isso.16  

 
Para Mary, a informação importante que lhe falta é a 

de que um remédio lhe foi dado para dormir. Sem posse 
dessa informação, ela não sabe sobre as horas a mais que 
dormiu e, assim, mesmo com a crença verdadeira sobre o 
horário em que acordou, ela não possui conhecimento sobre 
esse fato. Mais uma vez, é possível identificar a informação 
faltante no sistema doxástico do agente e podemos explicar 
por que razão Mary não tem conhecimento. Um terceiro 
caso é apresentado nos seguintes termos: 

 
Caso 3: Um bilhete de uma loteria com um milhão 
de bilhetes diferentes foi comprado por Jim. A 
loteria é sorteada, mas por razões diversas ainda não 
foi anunciada. Apesar disso, Jim forma uma crença 
que o seu bilhete não é o vencedor e de fato ele não 
venceu a loteria. Só que ele não possui 

conhecimento sobre isso.17 

 
Nesse último e terceiro caso, Jim não tem a 

informação importante que o bilhete anunciado como 
vencedor não é o seu. Ele não tem a informação de qual 
bilhete venceu a loteria. Dessa maneira, por mais que Jim 

                                                            
16 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 6. 

17 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 6.  
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tenha uma crença verdadeira de que o seu bilhete não é o 
vencedor, Foley18 considera, apesar de grande evidência 
estatística a favor da crença de Jim, que ele não sabe que o 
seu bilhete não é o vencedor. Assim, não se trata de um caso 
de conhecimento, uma vez que falta uma informação 
adequada para Jim. 

Em suma, nos três casos apresentados por Foley, os 
agentes têm crença verdadeira, mas não possuem 
conhecimento. O que explica a falta de conhecimento desses 
agentes é que certas informações importantes não estão em 
posse deles e isso faz com que as crenças verdadeiras de cada 
um deles em cada cenário particular não passem de casos de 
mera sorte ou acidentalidade. 

Apesar da teoria de Foley ser elegantemente simples 
e o seu teste ter certa força explicativa, uma série de objeções 
e problemas podem ser oferecidas contra a sua proposta. A 
seguir, vamos nos dedicar à discussão de algumas delas. 
 
3. Objeção de Michael Hannon 

 
Recentemente Michael Hannon ofereceu uma 

objeção à teoria de Foley. Hannon assume que a tese 
proposta por Foley tem potencial e promete tentar resolver 
algumas dificuldades clássicas, como o problema de Gettier, 
o paradoxo da loteria e o problema do valor epistêmico.19 
Mas destaca um sério problema: ele argumenta que há uma 
dificuldade de se fazer uma distinção entre informação 
importante e informação não importante, sem fazer menção 
ao conhecimento, de uma maneira não-circular.  

                                                            
18 FOLEY, R. When is True Belief Knowledge? Princeton: Princeton 
University Press, 2012. p. 8. 

19 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1069.  
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O contraexemplo utilizado por Hannon que desafia 
a teoria de Foley envolve um bilhete de loteria.20 O seu 
contraexemplo se assemelhe ao caso 3 descrito na seção 
anterior. Vamos assumir que o bilhete de número 345 é o 
bilhete que um agente A comprou. Nesse caso, A crê que 
seu bilhete não é o vencedor e de fato ele realmente não é. 
O bilhete premiado é o de número 543. Aplicando a teoria e 
o teste concebido por Foley, sua crença é verdadeira, mas A 
não sabe que perdeu a loteria, pois não tem a informação 
importante sobre o número do bilhete premiado. Portanto, 
ele não tem conhecimento de acordo com a proposta de 
Foley. 

No entanto, Hannon alega que A poderia saber que 
perdeu na loteria.21 Seja por meio de um anúncio oficial, seja 
através de um anúncio no jornal, rádio ou televisão que 
informa que o bilhete de número 345, o que ele possui, não 
foi o vencedor. Assim, o agente A vem a saber que perdeu 
na loteria e, consequentemente, obtém a informação 
importante que lhe faltava. Além disso, Hannon discute que 
não podemos assumir que uma informação importante 
existe como uma verdade na vizinhança da proposição-alvo 
sem assumir a conclusão que Foley argumenta, a saber, de 
que um sujeito não tem conhecimento porque não tem uma 
informação importante. Essa importância da informação 
não deveria ser definida por um sujeito que não possui 
conhecimento. Desse modo, segundo Hannon, a explicação 
seria apresentada em uma ordem contrária: 
 
(a) Em t1 (antes do anúncio do resultado da loteria) A não 
sabia que p, mas agora em t2 (após o anúncio) A sabe que p. 
 

                                                            
20 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1072. 

21 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1072.  
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(b) O agente A adquiriu uma verdade q em t2, que lhe faltava 
em t1. 
 
(c) Portanto, q deve ser uma informação importante.22 

 
Hannon entende que essa classificação da 

informação importante de forma retroativa seria petição de 
princípio, pois definiria a informação importante em relação 
ao conhecimento. Sendo assim, a informação não seria 
independente do conhecimento, como Foley originalmente 
pretendia. Hannon relata que seria muito difícil evitar esse 
resultado, uma vez que poderia haver um conjunto de 
informações que um sujeito A adquire durante um processo 
de aquisição de conhecimento. Contudo, dessas informações 
apenas estipular, sem nenhuma fundamentação, que algumas 
delas poderiam ser importantes seria incorrer, para Hannon, 
em um problema de circularidade. Voltando ao exemplo de 
Hannon, Foley não se dedica a explicar como a ignorância 
do sujeito A, o dono do bilhete, a respeito do resultado da 
loteria é mais importante na situação de tempo t1 (pré-
anúncio) do que no tempo t2 sem cometer petição de 
princípio. A alegação de Hannon é de que isso retornaria ao 
conhecimento de A sobre o fato em questão. 

Para demonstrar sua preocupação com a 
circularidade, Hannon cita outro exemplo. O caso diz 
respeito a alguém que vai jantar em um restaurante. Esse 
agente pode saber que o seu jantar será bom ao ler o menu e 
encontrar algo que seja do seu gosto, como um bife.23 

                                                            
22 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1073. 

23 Hannon observa que podem ser incluídas condições de fundo que 
reforcem esse julgamento do agente, como o fato de já conhecer esse 
restaurante e ter uma boa avaliação do prato pedido. Ver HANNON, M. 
“Is Knowledge True Belief Plus Adequate Information?”. Erkenntnis, 79: 
1069-1076, 2013. p. 1073.  
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Hannon entende que não é necessário que o agente se 
lembre do que está no menu para saber que a refeição será 
agradável. Ele pode até esquecer os detalhes sobre os itens 
do menu, mas ele lembraria do juízo que fez sobre qual dos 
itens lhe parecem bons. Nesse caso, seria correto dizer que 
o agente sabe que a comida no menu é saborosa, embora não 
saiba especificamente quais itens estão no menu. Se assumimos 
que o agente tem algum conhecimento, então, de acordo 
com a teoria oferecida por Foley, não lhe falta nenhuma 
informação importante. Porém, o agente é ignorante sobre 
todos os detalhes do menu e Hannon levanta a seguinte 
questão: essa informação contida no menu é realmente 
importante para que o agente saiba que o seu jantar será 
saboroso? 24 

Hannon considera difícil de determinar se esses 
detalhes do menu são efetivamente informações importantes. 
Talvez Foley negasse que essas informações são 
importantes, já que esse caso poderia constituir em mais um 
contraexemplo à sua teoria: um caso de conhecimento sem 
o agente possuir um conjunto de informações adequadas ou 
importantes. Novamente, Hannon considera a estratégia 
argumentativa abaixo um caso de circularidade (petição de 
princípio), uma vez que ela apela à própria noção de 
conhecimento para determinar se a informação do menu é de 
fato importante no exemplo mencionado, o que Foley não 
pretendia inicialmente: 

 
(1) O agente A sabe que a comida será saborosa. 
 
(2) Se A sabe que a comida será saborosa, então não 
está faltando nenhuma informação importante a A. 

                                                            
24 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1074. 
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(3) Logo, os detalhes do menu não possuem nenhuma 
informação importante. 25 
 
Por um lado, ao analisar o segundo contraexemplo 

formulado por Hannon, não fica claro se a informação que 
falta ao agente sobre os itens do menu é de fato importante. 
A teoria de Foley não fornece um critério preciso de 
discriminar informação importante de informação não 
importante. Por outro lado, Hannon26 pressiona Foley ao 
exigir que a sua teoria deve determinar que uma informação 
é ou não importante sem fazer menção direta ao 
conhecimento: informação não deve ser definida em termos 
de conhecimento. Todavia, os contraexemplos sugeridos 
por Hannon parecem mostrar que a concepção de Foley não 
cumpre com esse objetivo. 
 
4. Mais problemas em relação à teoria de Foley  
 
 Além das objeções oferecidas por Michael Hannon, 
pode-se levantar outros problemas em relação à teoria de 
Foley. O primeiro deles diz respeito à natureza da 
informação. O segundo deles se ocupa mais propriamente 
da sua definição de conhecimento proposicional.  
 Em relação à natureza da informação, atualmente há 
um debate bastante desenvolvido e aprofundado no campo 
de estudos da filosofia da informação. Em linhas gerais, a 
área dedica-se a investigar criticamente a natureza conceitual 
e os princípios básicos da informação, incluindo sua 
dinâmica e utilização nas ciências.27 O objetivo central da 

                                                            
25 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1074. 

26 HANNON, M. “Is Knowledge True Belief Plus Adequate 
Information?”. Erkenntnis, 79: 1069-1076, 2013. p. 1074. 

27 FLORIDI, L. “What Is the Philosophy of Information?”. 
Metaphilosophy, 33(1–2): 123–145, 2002, p. 130. 
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área, segundo Floridi,28 é desenvolver teorias integradas para 
analisar, avaliar e explicar os princípios e as definições de 
informação com maior dedicação para os problemas 
decorrentes dos contextos diferenciados em que ela é 
utilizada. Também é parte de sua tarefa conectar-se de modo 
relevante com outros conceitos fundamentais da filosofia, 
como conhecimento, verdade, significado e realidade.  

Diversas definições sobre a natureza da informação 
foram propostas na literatura especializada. Adriaans29 
enumera as principais delas, que estão presentes no debate 
contemporâneo: 

 
(i) A concepção de Fisher30 sobre informação: para 
uma variável randômica observável V e um 
parâmetro α, a quantidade de informação em V 
sobre α depende da probabilidade de V; 
 
(ii) A concepção de informação de Shannon:31 
informação é associada à entropia de uma variável 
randômica discreta V, isto é, a entropia de V diz 
respeito ao grau de incerteza em relação ao valor de 
V; 
 

                                                            
28 FLORIDI, L. “Trends in the Philosophy of Information”. IN: 
ADRIAANS, P.; BENTHEM, F.A.K.v. (Eds.). Handbook of Philosophy of 
Information. London: North-Holland, 2008, p. 118. 

29 ADRIAANS, P. "Information". IN: E. N. Zalta (Ed.). The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Fall 2013 Edition). URL: 
http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/information/.  

30 FISHER, R.A. “Theory of Statistical Estimation”. Proceedings Cambridge 
Philosophical Society, 22(5): 700–725, 1925.  

31 SHANNON, C. “A Mathematical Theory of Communication”. Bell 
System Technical Journal, 27: 379–423, 623–656, 1948. Também defendida 
por SHANNON, C; WEAVER, W. The Mathematical Theory of 
Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1949. 

http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/information/
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(iii) Informação como um estado do agente: 
informação é entendida como "o que resta do 
conhecimento do agente quando a sua crença 
verdadeira justificada é retirada" segundo Dunn.32 
Dretske33 e Van Benthem & Van Rooij34 são 
considerados os principais expoentes e eles recorrem 
ao trabalho de Hintikka35 36 sobre lógica epistêmica e 
doxástica para desenvolverem suas teorias da 
informação; 
 
(iv) Teoria de informação semântica: Floridi37 38 39 é 
o principal defensor da noção de informação 
semântica no debate contemporâneo. Informação é 
definida como dados bem formados, significativos e 
verdadeiros.40 

                                                            
32 DUNN, J.M. “The Concept of Information and the Development of 
Modern Logic”. IN: STELZNER, W. (Ed.). Non-classical Approaches in the 
Transition from Traditional to Modern Logic, de Gruyter, 2001, p. 423. 

33 DRETSKE, F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, MA: 
The MIT Press, 1981. 

34 VAN BENTHEM, J.F.A.K; VAN ROOIJ, R. “Connecting the 
Different Faces of Information”. Journal of Logic, Language and Information, 
12(4): 375–379, 2003. 

35 HINTIKKA, J. Knowledge and Belief. Ithaca: Cornel University Press, 
1962. 

36 HINTIKKA, J. Logic, Language Games, and Information. Oxford: 
Clarendon, 1973. 

37 FLORIDI, L. “What Is the Philosophy of Information?”. 
Metaphilosophy, 33(1–2): 123–145, 2002. 

38 FLORIDI, L. The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and 
Information. Malden MA: Blackwell Publishing, 2003. 

39 FLORIDI, L. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University 
Press, 2011. 

40 Bar-Hillel e Carnap são considerados os precursores da teoria de 
informação semântica, ver mais em BAR-HILLEL, Y. CARNAP, R. 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 93 

 

 
Os dois primeiros não trabalham com uma definição 

de informação que exija que ela seja verdadeira. O conceito 
de informação como um tipo de estado do agente em (iii), 
que parece estar relacionada com noções proposicionais 
formais, também não exige que o conteúdo seja 
necessariamente verdadeiro para ser informativo. Já o 
conceito de informação semântica, trabalhado por Floridi 
atualmente, exige que conteúdos informacionais sejam 
verdadeiros. Floridi utiliza de argumentos sofisticados para 
mostrar que uma informação, para ser considerada como tal, 
deve ser verdadeira (ele aceita a condição conhecida como 
tese da veracidade). Mas mesmo com a argumentação de 
Floridi, não é consenso na literatura que uma informação 
deve ser sempre verdadeira e a definição tornou-se objeto de 
disputa entre Floridi e outros autores importantes, como 
Fetzer,41 Fallis42 e Scarantino & Piccinini.43 

Em sua teoria, Floridi44 45 adiciona a condição de 
verdade à Definição Geral de Informação (GDI).46 Desse 
modo, σ é uma instância de informação semântica se e somente 
se: 

                                                            
“Semantic Information”. The British Journal for the Philosophy of Science, 
4(14): 147–157, 1953. 

41 FETZER, J. H. “Information: Does It Have to Be True?”. Minds and 
Machines, 14(2): 223–229, 2004. 

42 FALLIS, D. "Floridi on Disinformation". Ethics & Politics, XIII, 2: 201-
214, 2011. 

43 SCARANTINO, A.; PICCININI, G. “Information Without Truth”. 
In: Metaphilosophy, 41(3): 313-330, 2010. 

44 FLORIDI, L. Information: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. 

45 FLORIDI, L. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University 
Press, 2011. 

46 Tradicionalmente, a GDI é definida com as três condições acima, mas 
sem a quarta condição. 
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(1) σ tem um ou mais dados;47  
(2) os dados em σ são bem formados;48  
(3) os dados bem formados em σ têm significado;49  
(4) os dados bem formados e significativos de σ são 
verdadeiros. 

 
Em primeiro lugar, a definição de Floridi é uma das 

mais aceitas no debate sobre a natureza da informação, 
embora, como mencionamos, a quarta condição seja matéria 
de disputa. A tese da veracidade defendida por Floridi 
implica que informação seja factiva: σ é uma informação 
somente se σ é verdadeira. Apesar de Foley endossar que 
informação importante seja factiva, ele a define 
simplesmente como crença verdadeira. No entanto, Floridi 
e muitos outros autores não exigem que conteúdos 
informacionais sejam necessariamente crenças, ou seja, não é 
condição necessária que uma informação seja uma 
propriedade psicológica do agente. Assim, informação é 
considerada uma propriedade objetiva do mundo, 
independente de mentes. Por um lado, Foley aceita muito 
facilmente que informação importante seja uma 
característica de agentes, mas ele não oferece nenhum 
argumento a favor dessa tese. Por outro lado, se informação 

                                                            
47 A definição geral de dados (the diaphoric definition of data) é considerada 
canônica no debate sobre informação. Para quaisquer x e y, x é distinto 
de y tal que x e y são duas variáveis não interpretadas e o domínio é 
deixado em aberto para uma interpretação adicional. A esse respeito, ver 
FLORIDI, L. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University 
Press, 2011, p. 85. 

48 Os dados são corretamente organizados, de acordo com as regras, a 
sintaxe, que administram o sistema escolhido, código ou linguagem a ser 
utilizada. 

49 Além disso, os dados devem estar de acordo com a semântica do 
sistema escolhido, código ou língua em questão, sem essa informação 
semântica ser necessariamente linguística. 
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é um dos ingredientes da definição de conhecimento 
proposicional e conhecimento implica verdade, então a 
informação verdadeira é a que interessa para os 
epistemólogos. 

Em segundo lugar, parece insuficiente somente 
adicionar crença verdadeira ao sistema doxástico de um 
agente para que ele alcance um nível ou status epistêmico 
mais elevado, a saber, o de conhecimento. Em outras 
palavras, o que se deve ponderar é se o aumento quantitativo 
de crenças verdadeiras no corpo de crenças do agente é 
suficiente para que ele tenha conhecimento sobre a 
proposição-alvo. A despeito do teste de Foley identificar a 
informação importante que falta ao agente nos casos que 
exploramos, a sua teoria apresenta uma séria deficiência 
explicativa.50 

Considere dois agentes: um detetive e o seu 
assistente (Sherlock e Watson).51 Vamos supor que os dois 
têm acesso ao mesmo conjunto de informações importantes 
sobre um determinado homicídio: eles têm a informação de 
que foram encontradas as digitais do suspeito, um 
mordomo, na cena do crime, de que o DNA desse suspeito 
estava em objetos próximos ao corpo encontrado, de que o 
mordomo em questão tinha interesse na morte da vítima, etc. 
Acontece, entretanto, que o detetive forma sua crença de que 
o mordomo cometeu o homicídio com base em tais 
informações. Podemos dizer que o detetive crê com base nas 
razões corretas: as informações disponíveis a ele como 
evidência causam a sua crença de que o mordomo cometeu 

                                                            
50 A consideração a seguir surgiu em um debate na aula de epistemologia 
analítica do PPG em Filosofia da PUCRS (no seminário de 2016/2). Foi 
um problema originalmente concebido pelo Rogel Oliveira e discutido 
pelos demais colegas. 

51 Esse caso é bastante difundido na literatura em epistemologia analítica. 
Uma versão dele pode ser encontrada em FETT, J.R.V. O problema de 
Gettier e a epistemologia do raciocínio. 2016, p. 19. Dissertação (Mestrado em 
Filosofia). Escola de Humanidades. PUCRS, Porto Alegre. 
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o homicídio em questão. O seu assistente, por outro lado, 
tem acesso às mesmas informações, mas não crê com base 
nelas. Ele forma a sua crença por um processo 
epistemicamente ruim. Ele acredita que o mordomo 
cometeu o crime porque ele tem preconceitos contra 
mordomos. Assim, o ponto é que, embora os dois tenham 
acesso ao mesmo conjunto de informações importantes, 
apenas o detetive crê com base nelas: a causação da crença 
do seu assistente é viciosa ou desviante. A teoria de Foley 
não consegue explicar essa diferença entre os dois agentes, 
um crê pelas razões corretas e o outro não.52 Como vimos, 
conhecimento proposicional é simplesmente crença 
verdadeira mais informação importante para Foley. A 
pergunta que podemos fazer é: o que falta ao assistente do 
detetive para que ele tenha conhecimento? Não parece lhe 
faltar as informações importantes, mas sim alguma condição 
sobre justificação ou boa causação da crença-alvo. Em 
outras palavras, não há nenhuma cláusula na teoria de Foley 
que diz respeito à condição de que a crença precise estar 
baseada em boas razões, nem uma a respeito da causação ou 
processo epistemicamente bom de formação de crença, o 
que poderia explicar a diferença entre os agentes no caso 
acima. 
 
5. Considerações finais 

 
Neste artigo, procuramos apresentar a teoria 

proposta por Richard Foley, onde conhecimento 
proposicional é definido como crença verdadeira mais 
informação importante. A princípio, a sua teoria parece 

                                                            
52 O caso Sherlock-Watson também nos mostra uma distinção 
fundamental entre justificação proposicional e justificação doxástica: o 
primeiro tem justificação para crer e crê justificadamente (proposicional 
e doxástica), enquanto o outro tem justificação para crer e não crê 
justificadamente (apenas proposicional).  
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interessante para o debate em epistemologia, mas apresenta 
uma série de deficiências. Como vimos, Michael Hannon 
apresenta algumas objeções e questiona o que pode ser 
considerada a principal falha da teoria de Foley: a falta de 
definição do que é informação importante, juntamente com 
a dificuldade da distinção entre informação importante e 
informação não-importante sem fazer apelo ao 
conhecimento. Apesar dos contraexemplos apresentados, a 
crítica à circularidade de Hannon não parece ser tão óbvia 
como ele tenta demonstrar. Ao analisar a teoria de Foley, 
concluímos que nenhuma definição precisa do que é 
informação é fornecida, assim como não é oferecido um 
critério para distinguir informação importante de 
informação não-importante. Atualmente o debate sobre a 
natureza da informação tem recebido bastante destaque e 
um tratamento formal. Como sugerimos, a teoria de Foley 
não está conectada a essa discussão. Mais recentemente, uma 
tentativa de fortalecimento da teoria de Foley foi realizada 
por Tiegue Rodrigues,53 que procurou empregar o conceito 
de relevância epistêmica de Floridi.54 Embora a sua proposta 
seja promissora, ela ainda não parece estar suficientemente 
desenvolvida. 
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EPISTEMOLOGIA 

SOCIAL





MAPA CONCEITUAL ATUALIZADO 

DE PESQUISA SOBRE A 

NATUREZA DA SABEDORIA 

COLETIVA 

Aline Isaia Splettstosser1 
 
1. Sabedoria coletiva como um fenômeno emergente 
 

A visão de que a S.C. seria uma ‘amplificação’ e não 
uma mera reprodução (mesmo que aos moldes 
cooperativos) elaborada exclusivamente a partir da sabedoria 
antiga, em especial da sabedoria proposta por Aristóteles, é 
defendida por Landemore (2012). A autora relembra que 
Aristóteles (Política III) referiu-se à possibilidade de que 
vários homens reunidos, ainda que não excelentes 
individualmente, pudessem chegar a conclusões sábias. 

No entanto, a argumentação de Landemore 
diferencia o tipo de interação e as necessidades propostas 
por esse tipo de sabedoria - a aristotélica, daquela que 
chamamos sabedoria coletiva contemporânea - em três 
premissas: 1) diferença quanto ao escopo: o alcance do 
contato social proposto por Aristóteles dirigia-se a 
organizações da polis (provavelmente as assembleias 
atenienses), compostas de alguns milhares de indivíduos, que 
não teriam a mesma complexidade das organizações 
contemporâneas e de suas interfaces, interligadas por 
milhões de indivíduos; 2) Aristóteles considerava contatos 
físicos diretos (sem ter acesso a meios digitais, obviamente) 

                                                            
1 Doutoranda em Filosofia no Programa de Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Bolsista 
Capes/Prosup/Proex. Contato: aline.isaia@ibest.com.br. 
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e defendia como resultado dessa interação uma deliberação 
‘x’, enquanto que para alguns teóricos contemporâneos2 essa 
relação sábia coletiva não exigiria um tipo específico de 
deliberação, mas poderia se restringir a um resultado bem-
sucedido (aleatório ou não) alcançado a partir de outras 
formas de agregação de juízo; 3) Aristóteles não podia 
considerar noções de contato em rede e conectividade que 
passam a capturar a informação numa intensidade 
incomensuravelmente maiores, além de descentralizar as 
informações obtidas de uma esfera pública ou central, e essa 
nova base de informação alargada traria um ganho quanto a 
qualidade do conhecimento exposto ao grupo. 

No que considero uma análise mais condescendente 
as argumentações aristotélicas e respeitando as transposições 
de perspectivas históricas discordo que a ‘nova’ sabedoria 
coletiva proposta por Landemore esteja alicerçada em todas 
as suas premissas, mas compactuo de sua concepção de que 
a S.C. possa ser vista como uma amplificação de modelos de 
uma sabedoria clássica, ainda que traga outros elementos que 
não especificamente os da visão aristotélica (refiro-me ao 
conceito de virtude platônica, que será exposto na seção 2). 

Pontualmente, discordo de suas premissas 1 e 2, mas 
concordo com sua posição de que as novas formas de 
comunicação e o acesso ‘descentralizado’, ‘democrático’ e 
potencialmente especializado à informação possam alterar 
consideravelmente não apenas a performance de decisões 
coletivas como expor esses grupos a análises muito mais 
complexas. A medida em que a base de informações 
proporcionada ao grupo é estendida, ampliam-se: suas 

                                                            
2 Trata-se da referência ao trabalho de Surowiecki (2004) e outros autores 
que, na mesma linha teórica, defendem a sabedoria das multidões em 
moldes que não consideram a deliberação efetivamente compartilhada e 
consciente de todos os envolvidos nesse processo.In: SUROWIECKI, 
James. The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter than the Few and How 
Collective Wisdom Shapes Business, Economics, Societies, and Nations. New 
York: Doubleday, 2004. 
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crenças, enquanto possibilidades de construção de novas 
proposições, e sua base de argumentos para construir 
justificações mais precisas. Isso fortalece o poder do 
conhecimento coletivo (especializado) enquanto 
propriedade para a S.C. (relação tratada na seção 3). 

No que tange a premissa 1 de Landemore, considero 
plausível reinterpretar a argumentação aristotélica frente a 
um número maior de participantes desse contexto social 
mantendo como válida a possibilidade de ampliação de sua 
citação da Política III da polis para um universo maior de 
interação coletiva, seja ele uma cidade, um país, grandes 
conglomerados internacionais, ou ainda grupos ‘globais’ 
formados em rede e, no que tange a sua premissa 2, 
considero irrelevante saber se a interação entre esse grupo é 
física ou virtual e, principalmente, não compactuo da 
possibilidade de se alcançar a sabedoria coletiva sem que esse 
grupo esteja comprometido  com  uma  deliberação  
qualquer. Isso significa defender a possibilidade de um grupo 
sábio somente se ele estiver exposto a uma deliberação. Mas, 
atenção: afirmar que a deliberação é uma das partes 
resultantes do processo de consolidação da S.C. não quer 
dizer que a S.C. esteja restringida apenas a resultados práticos 
(o que nos levaria a defender a phrónesis aristotélica enquanto 
molde para grupos alcançarem resultados de excelência 
prática para problemas locais e contingentes). Devemos 
levar em consideração que o processo de S.C. também 
proporciona valoração na transformação dos indivíduos 
envolvidos em sua cadeia e/ou na sociedade em geral (trato 
adiante do processo reflexivo e transformador e dos 
impactos éticos da S.C. na seção 2) e, além disso, que a S.C. 
exige uma visão de conhecimento universal (especializado, 
científico) capaz de formar respostas para além do campo 
instrumental (relação tratada na seção 3).  

Embora discorde da maioria das premissas de 
Landemore para a apresentação da S.C. gostaria de associar-
me a sua ideia de que esse novo conceito possa ser uma 
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‘amplificação’ da sabedoria clássica no que tange ao resgate 
de alguns aspectos basilares. Sublinho a ideia de que 
‘amplificação’ seja o ato de tornar mais forte, ou intensificar 
com base em novos critérios, o que elimina o fato de ser 
apenas uma reprodução modelada da sabedoria antiga 
direcionada a grupos. O que esse conceito de ‘amplificação’ 
me permite trabalhar é a aproximação com a ideia de 
intensidade e emergência, no sentido de que esse novo 
fenômeno social pretende responder a questões complexas, 
surpreendentes, novas e instigadoras. O emergente ao qual 
me refiro faz alusão a: ser resultante de novas performances 
de interação humana (em especial as referidas à 
conectividade); estar constantemente se desenvolvendo, 
dando ênfase a um processo diacrônico de conhecimento de 
alto valor agregado e, por conseguinte, procurar responder a 
desafios de alta relevância para a sociedade. 

Os novos critérios que proponho para pesquisar a 
natureza da sabedoria coletiva, portanto, não anulam alguns 
dos conceitos basilares da filosofia clássica que explicam a 
natureza e o valor das virtudes (leia-se sabedoria enquanto 
virtude intelectual e moral da excelência humana), mas são 
vistos à luz de uma nova interpretação com reforço de 
teorias contemporâneas epistemológicas. 

Para analisar o conceito de S.C. proponho a 
construção de dois argumentos acerca de duas propriedades 
fundamentais da S.C, a saber: 1) ênfase na intencionalidade 
coletiva, no que tange ao nível (e tipo) de comprometimento 
da interação social entre os membros desse grupo (seção 2); 
2) relação entre sabedoria e conhecimento (seção 3). 
 
2. O fenômeno da S.C. com base na intencionalidade 
coletiva e no impacto positivo e transformador da 
sociedade 
 
Construindo hipóteses para o argumento 1: 
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A sabedoria coletiva é um fenômeno emergente: 

(i) de uma virtude com intencionalidade coletiva; 

(ii) gerado por um processo reflexivo e transformador; 

(iii) que se destina a impactar positivamente a sociedade a 
partir da resolução de problemas complexos e desafiadores; 

(iv) logo, a SC é a manifestação de um grupo (em um arranjo 
compartilhado) capaz de fazer ‘deliberações sábias’ em um 
tempo t que promovam o aprimoramento intelectual e ético 
da sociedade. 

As considerações abaixo analisam os principais 
pontos do argumento. Inicialmente devemos compreender 
o que é virtude: uma capacidade ou faculdade humana de 
desenvolvimento da excelência. Ela indica um processo de 
aprimoramento em prol do equilíbrio, da busca pela 
proporcionalidade de algo sobre o qual o homem almeja. 
Toda virtude é teleológica, indica um objetivo, uma meta, e 
apresenta-se enquanto disposição firme para alcançar um 
fim.  

O conceito de virtude em Platão vem de uma visão 
intelectualista e deve ser revisado no conjunto das obras 
Menon, Górgias e Protágoras. A tradução de areté deveria 
implicar semanticamente o entrelaçamento entre virtude, 
excelência e valor e está intrinsicamente ligado ao 
aprimoramento e a manifestação do conhecimento.3 

A sabedoria seria vista como o conhecimento e a 
capacidade de relacionar cada parte de todas as demais 

                                                            
3 “Os diálogos platônicos não apresentam uma definição única de 
virtude. O conceito forma-se aos poucos e assume novas dimensões e 
características em cada diálogo. O método platônico de procura da 
definição vai além dos aspectos psicológicos e epistemológicos do 
conceito, embora não os ignore. Sua pesquisa dialética consiste mais na 
construção de um percurso do que na solução final da questão”. Cit.: 
PAVIANI, J. “Notas sobre o conceito de virtude em Platão”. In: Veritas, 
Porto Alegre, v.57, n.3, set/dez.2012, p.88. 
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virtudes.4 Portanto, temos aqui uma conexão direta e 
necessária entre sabedoria e conhecimento, e é a essa 
proposta que pretendemos nos aprofundar na seção 3. 

O conceito de virtude em Aristóteles acrescenta à 
visão intelectualista uma condição ética. No que tange a 
sabedoria, em especial, há uma separação de uma sabedoria 
supostamente teórica e universal (sophia) e outra sabedoria 
ligada a deliberações práticas e prudenciais (phrónesis).5 

Quando tratamos de intencionalidade coletiva 
devemos estudar em termos de analisar a aplicabilidade de 
representações mentais diante de um contexto formado com 
base social. Ou seja, verificar de que forma grupos podem 
trabalhar na elaboração de argumentos coletivos próprios e, 

                                                            
4 “Uma solução dialética explica o entendimento que Platão, no Laques, 
possui da sabedoria. As virtudes não podem ser vistas como espécies do 
conhecimento geral do bem e do mal, pois esse conhecimento é 
entendido como “o todo da virtude” só alcançado pela sabedoria. A 
sabedoria consiste no conhecimento de cada parte da virtude. A 
sabedoria estabelece a conexão entre as partes da virtude. Todavia, esse 
argumento não pode ser aplicado no Protágoras, pois sua posição não é 
coerente quanto à mediação da sabedoria. Fica, portanto, em aberto 
saber qual a verdadeira posição de Platão, a do Laques ou a do 
Protágoras. Talvez, as posições contrárias correspondam uma às 
posições dos sofistas e da figura de Sócrates; outra a do próprio Platão. 
E ambas façam parte do jogo dialético”. Cit.: PAVIANI, J. “Notas sobre 
o conceito de virtude em Platão”. In: Veritas, Porto Alegre, v.57, n.3, 
set/dez.2012, p.91. 

5 Aqui nos referimos a toda a pesquisa clássica a partir da Ética a 
Nicômaco acrescida do reforço com trabalhos de Zagzebski (1996). 
Ressalto que na interpretação de Zagzebski uma das concepções de 
sabedoria enquanto virtude maior seria a capacidade de selecionar e saber 
utilizar todas as demais virtudes epistêmicas (enquanto traços de caráter 
do agente sábio, como coragem, mente aberta, curiosidade, etc) em 
circunstâncias e tempos apropriados. Embora a autora dê ênfase à análise 
da phrónesis, essa interpretação nos permite fazer uma aproximação da 
virtude aristotélica com a virtude platônica (eliminada a ressalva sobre a 
separação dos ‘tipos’ distintos de sabedoria em Aristóteles). In: 
ZAGZEBSKI, L. Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue 
and the Ethical Foundations of Knowledge. Cambridge University Press, 1996. 
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por conseguinte, agirem a partir de uma plataforma de 
pensamento (e metas) unificadas. Exige-se desse grupo, 
portanto, que ele tenha uma identidade epistêmica coletiva 
(seja ela a partir de crenças, aceitação ou conhecimento 
comuns), ainda que seus membros (individualmente) 
possam representar uma pluralidade de pensamentos em sua 
base. Alguns teóricos6 afirmam que, na base de intenções 
coletivas, sempre haverá intenções formadas a partir de 
crenças individuais.  

Mas nossa análise prevê uma interpretação 
efetivamente compartilhada e não reducionista da 
intencionalidade coletiva, o que descarta a possibilidade de 
soma ou outro tipo de agregação de juízo na base de 
formação de crenças de um grupo. Optamos aqui em 
fundamentar nosso trabalho na teoria de Gilbert (1989) e de 
seu ‘compromisso conjunto’, que trata de um grupo 
enquanto sujeito plural, detentor de crenças coletivas e, 
portanto, tendo acesso as mesmas condições de 
conhecimento e sendo capaz (a partir da boa vontade e da 
participação ativa de todos os membros desse grupo 
enquanto tal) pensar, agir, representar e alcançar objetivos 
compartilhados. 

Ainda argumentamos que o fenômeno da S.C. deve 
ser gerado por um processo reflexivo7 e transformador. Pois 

                                                            
6 Miller, Bratman e Searle são teóricos que apresentam escopos 
reducionistas no que tange a análise da intencionalidade coletiva, e essa 
não será a nossa abordagem teórica. In: TOLLEFSEN, D. Groups as 
Agents. Polity, 2015, cap.2 

7 Ressalvo que a alusão a um ‘processo reflexivo’ possa trazer alguns 
problemas para a ‘semântica filosófica’, lembrando que há críticas na 
literatura epistemológica referentes ao termo ‘equilíbrio reflexivo’ como 
processo de resultado de uma deliberação moral ou não moral. Presumo 
que esse termo seja mais utilizado na ética. E, por fim, gostaria de me 
referir ao termo ‘reflexivo’ enquanto revisão profunda de crenças que 
possam efetivamente transformar a vida por quem lhe é atingido. Segue 
referência das críticas para posterior debate ao termo. DANIELS, N. 
"Reflective Equilibrium", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 
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bem, seria fácil identificar que todo processo de 
intencionalidade coletiva compartilhado, com base na 
solidariedade e participação ativa exigidas por parte de cada 
membro do grupo no diálogo de construção de suas crenças 
coletivas, devesse ser gerado em um ambiente 
intelectualmente reflexivo e pudesse produzir 
transformações (a partir dessas reflexões) em cada membro 
do grupo enquanto tal. No entanto, quando me refiro a 
adotar um processo reflexivo na base da construção da S.C. 
estou assumindo que esse diálogo seja uma análise sensível e 
prudencial com base no respeito e interesse pela alteridade, 
estou argumentando que todo membro de um grupo 
exposto a S.C. tenha que se sentir (enquanto membro do 
grupo e individualmente, com suas considerações 
particulares) tocado pelas argumentações geradas pelo grupo 
como um todo. 

Ao abordarmos problemas complexos e 
desafiadores é natural que as considerações sobre os mesmos 
tragam elementos completamente novos para o debate. Isso 
significa afirmar que, diante desses desafios, todo membro 
do grupo deva ter consciência da limitação de seus juízos8 
(resgate da humildade intelectual) acrescida de uma 
motivação forte para aprender algo novo a partir de um 
método dialético.9  

                                                            
2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/reflective-
equilibrium/>. 

8 WHITCOMB, D.; BATTALY, H.; BAEHR, J.& HOWARD‐
SNYDER, D. “Intellectual Humility: Owning Our Limitations”. In: 
Philosophy and Phenomenological Research v. 91, n.1, 2015. 

9 Para elucidar com clareza essa questão e evitar termos concorrentes, 
outro caminho a ser adotado diz respeito a trocar o termo ‘reflexivo’ por 
‘dialético’ e, com base na obra platônica, enfocar um processo de um 
diálogo entre opostos em prol de uma terceira conjugação, mas quando 
me refiro a alteridade não quero falar apenas do olhar para o ‘interlocutor 
que diverge de meus princípios’, e sim, do outro que, com suas 
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O que pretendo enfatizar aqui é o fato de que todo 
diálogo gerador de S.C. deva estar aberto e inspirado a 
produzir transformações profundas na vida de quem ele 
atinge. Ou seja, que esse processo tenha excelência cognitiva 
e habilidade ética suficientes para promover deliberações 
inovadoras num cenário contemporâneo complexo e 
desafiador no que tange a grandes problemas de convívio em 
nossa sociedade. 
 
3. Relação entre sabedoria e conhecimento  
 
Construindo hipóteses para o argumento 2: 

A sabedoria coletiva é um fenômeno: 

(i) Que exige a presença do conhecimento; 

(ii) Que no conceito de conhecimento resgata todo seu valor 
enquanto ‘episteme clássica’; 

(iii) Que trabalha em conjunto as noções de ‘know that’ e 
‘know how’ (sem enfraquecer nenhuma delas); 

(iv) Logo, a S.C. é um fenômeno de conhecimento 
especializado e aplicado com alto valor agregado e relevância 
para a sociedade. 

Lembremos que a episteme é um termo coextensivo à 
sabedoria na história da filosofia. Há muitos autores que as 
relacionam ao tratar da natureza do conceito de sabedoria 
junto a propriedades como racionalidade, boa justificação, 
ou conhecimento (nas mais diversas acepções de análise as 
quais podemos incluir esse termo, ainda que oriundas de 
uma visão geral da JTB- knowledge is justified true belief).  

                                                            
características pessoais (sejam elas intelectuais, morais, psicológicas, 
históricas, etc.) tenha visões de mundo diferentes da minha que possam 
efetivamente enriquecer a base de sustentação de novas crenças autorais, 
produzindo assim uma reflexão muito mais rica. 
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A máxima a ser seguida é: sabedoria precisa 
incorporar em sua natureza, em alguma medida, a noção e o 
valor de conhecimento. Especialmente em Platão (Menon, 
República, Protágoras), toda virtude (e não apenas a 
sabedoria) estava alicerçada em conhecimento, 
posteriormente Aristóteles (EN VI) relacionou a sabedoria à 
dois tipos distintos de conhecimento, um teórico e universal 
(sophia) e um prático e contingente (phrónesis). 

Dessa tradição tivemos diversas interpretações mais 
recentes: Kekes (1983) não negou a relação entre sabedoria 
e conhecimento, mas enfatizou o sábio enquanto detentor 
da capacidade de fazer bons julgamentos em prol de uma 
vida plena, fortalecendo a condição da justificação e não se 
comprometendo com a divisão tripartite do conhecimento 
em sua totalidade. Esse caminho também foi seguido por 
Ryan (2012) que, por sua vez, defendeu a racionalidade 
profunda enquanto base da sabedoria, acrescida de valores 
epistêmicos, morais e práticos na busca do sucesso em como 
alcançar essa vida plena. Com uma saída bem mais 
abrangente, Nozick (1989) atribuiu à sabedoria a relação com 
um conhecimento amplo e diversificado acerca de todo o 
funcionamento das capacidades humanas, bem como o 
domínio dos mais elevados valores da vida. 

Com apelo a ênfase a um conhecimento 
instrumental, Baltes & Smith (1990) elaboraram cinco 
critérios ideais para a sabedoria que só poderiam funcionar 
dentro de um ‘corpo de conhecimento que incorporasse 
fundamentos pragmáticos da vida’. A defesa de um 
conhecimento ‘praticalista’10 associado à sabedoria é a mais 

                                                            
10 O ‘praticalismo’ de Grimm é sua versão aprimorada do pragmatismo, 
sem se comprometer com a definição do termo semântico escolhido para 
a segunda abordagem. Cit: “I opt for “practicalism” both because it 
captures the basic idea—that knowledge can depend on practical 
interests—as well as because the alternatives have various problems. 
“Pragmatism,” for instance, seems to have too many historical 
associations built in, and “pragmatic encroachment” lacks the right sort 
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nova versão adotada por Grimm.11 Em seus manuscritos 
anteriores, Grimm (2015) havia se comprometido com o 
fato do sábio ter um conhecimento holista (e ser uma espécie 
de portador de conhecimentos metafísicos). Esse 
conhecimento, por sua vez, refletia o conceito de 
‘understanding’, ao apresentar o sábio como capaz de fazer 
relações de entendimento entre as propriedades do mundo e 
de produzir estratégias para as respostas que nos afligem 
enquanto seres humanos.  

O sábio holista de Grimm (2015) não admite a 
existência de um sábio especialista, ao contrário das visões 
de Whitcomb (2011, 2012) e Baehr (2014) que relacionam a 
sabedoria a um saber de um domínio específico/qualificado 
de conhecimento. 

Whitcomb (2011, 2012) definiu a sabedoria 
enquanto um conhecimento de alto valor agregado, 
assumindo um rigor epistêmico combinado com um valor 
qualitativo do conhecimento. Baehr (2014) aprofunda duas 
concepções de conhecimento dentro do termo sophia (sem 
apelar para a phrónesis) nessa defesa de que a sabedoria 

                                                            
of grammar” In: GRIMM, S. Knowledge, Practical Interests, and Rising 
Tides. Manuscript for: GRECO, J. , HENDERSON, D. (eds). Epistemic 
Evaluation: Point and Purpose in Epistemology. New York: Oxford University 
Press, (forthcoming), p. 4. 

11 Recentemente, Grimm passa a defender o conceito de ‘praticalismo’ 
indicando que as crenças formadoras do conhecimento devem ser 
responsivas aos custos práticos desse conhecimento. Seu esforço se dá 
em explicar que existem limiares realmente relevantes ao resultado desse 
conhecimento instrumentalizado que não abalam interesses aleatórios 
(menores ou instáveis). Ou seja, enquanto um terceiro avaliador recebe 
a execução desse conhecimento para sua análise, ela deve ter parâmetros 
eficazes enquanto crença fiável e apoiadora direta da base desse 
conhecimento posto em avaliação. Sua visão é profundamente social, na 
medida em que aponta a relação entre conhecimento válido a partir da 
avaliação de terceiros. Vide GRIMM, S. Forthcoming, p. 24. 
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exigiria um conhecimento especializado em um domínio 
particular de atuação.12 

Grimm (2015) já teria analisado essa proposta de 
representação da sabedoria enquanto uma genialidade difícil 
ou praticamente incapaz de ser alcançada. Pois bem, se a 
sabedoria nesses termos (de forma completa, representada 
enquanto força teórica e prática na mesma medida) parece 
ser para poucos, a sabedoria coletiva (levando em 
consideração as possibilidades criteriosas de arranjos 
intencionais compartilhados de um grupo) parece ser 
perfeitamente viável nesses termos. 

Ao grupo sábio consideramos compatível unir as 
capacidades de know that (enquanto detentor de 
conhecimento especializado, científico e universal) à 
capacidade de know how (na medida em que suas respostas – 
soluções sábias – poderão ser apresentadas em fatos 
contingentes). É importante ressaltar que “poderão ser 
apresentadas” significa que o caminho da deliberação (ação 
direcionada a determinado fato/situação específica) não 
anula a possibilidade de que essa deliberação venha a servir 
de base (argumento) para outra situação complexa e 
desafiadora a ser enfrentada pelo mesmo grupo ou pela 
sociedade em geral em um outro momento, o que fará dessa 
solução uma máxima ‘universal’. Ainda que essa sabedoria 
seja exposta circunstancialmente, em determinado tempo t, 
ela deve ser capaz de servir de exemplo para novas ações 
coletivas (mesmo que ela seja pontualmente aprimorada). 

                                                            
12 Cit.: “To be wise relative to a given domain D is (1) to know what is 
basic or fundamental in D, (2) to understand how the other elements of 
D stand in relation to the more basic elements, (3) to be competent at 
applying this cognitive perspective to new or particular contexts or 
questions proper to D, and (4) to be disposed to respond appropriately 
to judgments resulting from these applications”. In: BAEHR, J. S: 
Theoretical Wisdom and Contemporary Epistemology, In: Virtues and 
Their Vices. TIMPE, K., BOYD, C. (eds.), New York: Oxford University 
Press, cap.14, 2014, p. 303-325. 
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Dessa forma, a sabedoria coletiva passa a ser uma 
conjugação da capacidade de um grupo compartilhar 
conhecimento proposicional (enquanto know that) e 
conhecimento competencial (como know how) sem 
enfraquecer, ou vir a privilegiar nenhum desses dois 
conceitos durante o processo de busca da sabedoria como 
virtude de intencionalidade coletiva associada a um 
referencial ético de comprometimento com a dignidade 
humana e fonte de aprimoramento virtuoso das relações 
sociais. 
 
4. Considerações para aprofundamento de pesquisa 

 
Procuramos estabelecer dois argumentos genuínos 

para dar seguimento a atual pesquisa, ainda em estágio 
embrionário, que busca promover a sabedoria coletiva 
enquanto fenômeno epistêmico emergente. Tratamos de 
elucidar o valor da virtude sabedoria e a relação da mesma 
com a produção de um conhecimento especializado de alto 
valor agregado diante de um arranjo compartilhado. Caso 
nossa hipótese de que a sabedoria coletiva seja um novo 
fenômeno prevaleça, acreditamos que os propósitos 
apresentados acima possam ser aprofundados a fim de que 
sirvam de guia para ampliar o debate sobre as reais condições 
necessárias e suficientes para que a S.C. se manifeste. 
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PROCEDIMENTALISMO 

EPISTÊMICO 

Felipe Held Izquierdo1 
 

Neste trabalho, abordarei a proposta do 
procedimentalismo democrático epistêmico, visto em teorias 
de legitimação democrática que buscam, para além de 
condições normativas ditas de valor instrínseco ao 
procedimento, condições epistêmicas normativas de sua 
realização, ambas as quais mantém o procedimentalismo 
epistêmico como necessárias à legitimação do processo 
democrático. Apresentarei, ao curso da exposição, a 
proposta procedimentalista, em que o processo, sob as 
devidas restrições democráticas, confere normatividade a 
seus resultados, bem como as diversas interpretações 
teóricas epistêmicas da legitimação procedimentalista, 
contrapondo-as, primeiramente, a uma visão 
procedimentalista pura, na qual somente condições 
procedimentais democráticas, tal qual a de igualdade, 
necessárias à justificação pública do procedimento, têm 
espaço; e em um segundo momento, contraporei a 
legitimação pelas condições epistêmicas tidas como 
necessárias ao procedimentalismo à legitimação mantida por 
teorias instrumentalistas da democracia, que consideram um 
procedimento como legítimo apenas quando da obtenção de 
resultados corretos segundo um critério extrínseco ao 
procedimento. Meu argumento termina com a conclusão de 
que, conquanto necessárias condições procedimentais ditas 
de valor intrínseco, para que haja justificação pública do 
procedimento, sua legitimação não preclui a presença de um 

                                                            
1 Mestrando em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, bolsista CAPES. felipe.held@hotmail.com 
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elemento epistêmico, mesmo nas próprias condições e 
características estritamente processuais.  
Palavras-chave: democracia, justificação, procedimento, 
epistêmico. 
 

I 
 
A diferença entre igualdade política e igualdade 

institucionalmente verificável, igualdade formal e igualdade 
de fato, não implica uma intransponibilidade do meio ao fim, 
ou uma inacessibilidade do fim, ou resultado, absolutamente 
considerados. São necessários respaldo teórico 
argumentativo e uma epistemologia aplicada por demasiado 
longínqua, a fim de alçar um procedimento sob as mesmas 
restrições de tamanho e escopo tal qual o democrático ao 
status de método epistemicamente acurado. Quanto mais, a 
partir de uma inferência indutiva, ter-se por resultados 
legítimos aqueles que aceitos sem relevo de seu conteúdo, e 
assim, apenas por motivações pragmáticas de momento, 
representaria o legítimo de uma maneira falaciosa, 
conquanto persuasiva. Afinal, as razões, além dos motivos, 
importam. Considerada a proposta filosófica de aliar 
justificação pública procedimental e legitimidade 
instrumental, as razões que compelem o consentimento das 
partes envolvidas no processo, segundo aquilo que é, de fato, 
melhor para elas, revelam da dualidade entre as duas visões 
sobre o procedimento uma aparência de dilema. Ou seja, 
dado que as razões devem ser as certas, devem de uma só 
vez levar à decisão epistemicamente acertada e fundamentar, 
por outro lado, a crença por cada indivíduo de que o 
processo é justo. A questão que se retira da tentativa de 
conciliação entre valores procedimentais e instrumentais 
recai sobre a justificação que se ambiciona através de um e 
do outro. Se possível a identificação2 de um bem comum (no 

                                                            
2 Objetiva ou intersubjetivamente (através de um processo deliberativo). 



120 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 

caso, não a utilidade agregada geral), e dado que seria racional 
de cada indivíduo, em vista desse bem comum (conforme 
sua racionalidade e concepção de bem), consentir à sua 
realização, seria necessária, então, também uma justificação 
procedimental? Talvez, dir-se-ia a propósito de uma 
perspectiva epistêmica mais pura, haja, neste momento, 
algum indivíduo, ou grupo de indivíduos, na sociedade, cuja 
capacidade de abstrair ao meio social e econômico uma 
solução universalmente reconhecível, ou seja, demonstrável 
ao entendimento de seus pares políticos, se acha impedida 
de concretização em razão de uma cultura diferente da que 
seria favorável à sua contenção. A visão estritamente 
epistêmica contende por essa capacidade, sob a 
pressuposição de que há dentre os indivíduos que compõem 
o meio social aqueles que acertarão mais frequentemente que 
outros sobre temas de ampla relevância social, porquanto 
partilhem de um arcabouço intelectual que lhes alça a um 
status de agentes epistêmicos não apenas cujo acesso a 
evidências que justifiquem suas crenças, mas também seu 
entendimento acerca dessas questões, sejam melhores do 
que a média obtida à composição total da sociedade. 
 

II 
 
A justificação da democracia lida justamente com 

esse caráter incerto, com a suspensão de juízo acerca do 
melhor de fato, ou melhor objetivamente considerado. A 
concepção de um critério objetivo normativo se roga a 
mesma pergunta à qual busca responder: o que seria o 
melhor, como prová-lo? Tentativas utilitaristas e 
comunitaristas, por consequência, intentam contra a 
justificação puramente procedimental da democracia teorias 
morais que buscam dar conta ao menos da origem do que 
poderia configurar um critério objetivo de avaliação do 
procedimento. Supondo-se corretas tais teorias, suas 
asserções se tornam parte de um arcabouço normativo que 
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busca acessar o que é melhor para todos, e concretizá-lo a 
partir do procedimento. No entanto, a democracia lida ao 
mesmo tempo com as alternativas epistêmicas e com o 
horizonte de possibilidades dentre as quais estão essas 
mesmas alternativas, de cuja veracidade far-se-á julgamento 
à medida que essas teorias se defrontam e são postas a teste 
sob pena de cometer-se erros que poderiam ter sido 
evitados.  

A questão de justificação é enfrentada sempre sobre 
o curso do presente, do realizável sob restrições de tempo, 
mas não deve restar para sempre sujeita às conclusões tiradas 
de um estado de fato como imutável. Daí que a confusão 
entre moral e político, como a feita entre moral e jurídico, 
não seja solúvel em uma pressuposição, de que os fatos, 
enquanto necessários, presentes, atuais, continuem sujeitos 
ao mesmo julgamento moral que de antanho fê-los 
acontecer. Fugir do determinismo, como fugir do espírito 
histórico, ou de povo, não como um ideal, mas uma suposta 
realidade, importa uma tomada de consciência pelo 
indivíduo não da necessidade de fatos, cujo transcurso 
determinou seu presente estado, mas de sua valoração moral 
frente ao curso futuro de eventos cuja sucessão é sujeita à 
predição. Claro, poder-se-ia arguir pelo determinismo ainda 
assim, se assumindo que de uma predição, bem como de 
evidências que a sustentam, tem-se a decorrência de um 
novo estado de fato, sujeito a novas modificações 
normativas. Afinal, o que é de predileção em um certo 
momento não determina o que o será em um outro, pois que 
do presente não se pressupõe um futuro estado, a não ser 
pelo telos normativo que tem como premissa uma certa 
normatividade presente, atual. Isto é, a pressuposição 
metafísica de uma moral transcendental se sobrepõe a uma 
normatividade retirada da necessidade atual de determinados 
fatos, cuja justificação moral é feita enquanto tentativa. O 
transcendental tem de ser universal, porquanto atemporal, 
ao mesmo tempo que individualmente persuasivo. Uma 
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forma de resolver-se o problema é a identificação entre a 
esfera individual e a coletiva, uma subsunção funcionalista 
da esfera individual à coletiva por meio da identidade moral 
e ética entre estado e pessoa, em que a finalidade do meio 
social, como uma necessidade histórica, se resolve em um 
estado, cujo fim é o de todos indivíduos que nele se realizam. 
Assim delimitada, a liberdade negativa determina a 
racionalidade do indivíduo; em uma terminologia liberal, as 
concepções individuais de bem são não apenas aquelas 
permissíveis ou razoáveis segundo concessões 
intersubjetivas, mas aquelas que se sobrepõem entre si e se 
justapõem a uma normatividade pressuposta. O intuito de 
arguir a legitimação de decisões através de um ideal ético, a 
fim de incorrer-se em critérios extrínsecos do procedimento, 
não fornece elementos suficientes à tese liberal. Quer-se 
dizer que o motivo detrás do escopo teórico é a mesma que 
se torna objeto da própria teoria: a postulação de um estado 
de fato que compila, de maneira racional, de cada parte da 
sociedade, seu consentimento (ou, minimamente, sua 
aquiescência) a um determinado procedimento e seus 
resultados, que justifique um determinado meio político para 
tomada de ações segundo a justiça substantiva dessas, a qual 
deve estar conforme ao que ambiciona cada indivíduo para 
si3 dentro dos limites de uma liberdade negativa.  

De outra maneira, mas sob, evidentemente, a mesma 
motivação, Rawls4 evita a princípio a seara ética de 
justificação, reduzindo-a a uma justificação mínima no 
diálogo político entre indivíduos, ensejando o uso de uma 
razão pública, ou política, e não estritamente ética, que 
agregue os indivíduos apenas em sua liberdade negativa, sem 
retirar-lhes seu reduto ético, sua consciência ou visão de 

                                                            
3 CHRISTIANO, Thomas. “The authority of democracy”. The Journal of 
Political Philosophy, v.12, n.3, 2004, p. 261 et seq. 

4 RAWLS, John. Political liberalism. New York: Columbia University Press, 
1996. 
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mundo irredutível. Dessa forma, Rawls traduz a necessidade 
de uma legitimação de decisões através de um artifício 
intelectual que isola a escolha individual de considerações 
temporais ou contextuais. O indivíduo é posto na condição 
de parte na escolha de princípios de justiça, ou seja, de um 
mínimo moral construído politicamente, sobre o qual podem 
acordar todos, desde que estejam na mesma posição detrás 
do véu da ignorância de Rawls. Apenas após o logro desse 
mínimo, na forma de princípios, se discute o que significaria 
o modus vivendi, pressuposto teórico de uma sociedade liberal. 
Afinal, Rawls depende da concepção de sociedade obtida 
dos exemplos democrático-liberais concretos, e justamente 
delas abstrai suas duas concepções, de sociedade e pessoa, 
que deverão fundamentar a escolha pelos princípios. Uma 
cultura liberal importa, entre os indivíduos, não como 
partes,5 mas cidadãos pertencentes a uma sociedade de fato, 
uma pressuposição, de que determinados valores não são 
passíveis de contrafação. É necessária uma evolução 
normativa dentro dos parâmetros políticos pré-estabelecidos 
sobre que acordam as partes entre si, como mínimo 
necessário ao desenvolvimento e sucesso de todas as metas 
individuais, pessoais, de vida.  Quer-se do indivíduo a mesma 
racionalidade em seu consentimento ao politicamente 
acordado, não obstante diferenças entre um e outro na 
formação de sua capacidade moral.6 Dessa forma, recorre-se 
ao político como meio de comunicação, e à razão pública 
como meio discursivo no qual argumentam as partes em prol 
de suas metas particulares e concepções de bem, contanto 
que mantidas as premissas que lhes permitiram o acordo em 
primeiro lugar. Dessa forma, não há controle unilateral do 
meio discursivo feito por uma parcela da sociedade, em prol 
de interesses subjetivos, tais quais os advindos à concepções 
de bens e metas de vida correspondentes. Isso somente é 

                                                            
5 Isto é, detrás do véu de ignorância. 

6 RAWLS, John, op. cit., p. xlvi.  
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possível, de acordo com Rawls, mediante o reconhecimento 
do fato de um pluralismo intransponível a nível cultural, e 
uma subsequente concepção de justiça como equidade, 
através do uso de uma razão pública lograda justamente sob 
a pressuposição daquela intransponibilidade e criação da 
esfera estritamente política, autônoma, de diálogo.  

Todas as teorias de justificação ambicionam também 
a um futuro estado de fato, a partir da que se obtém de um 
dado instante em que se encontram os objetos de sua análise. 
Povo, cultura, sociedade, estado, procedimento, vão-se 
somando uns aos outros, cada vez sobre os pressupostos de 
uma última teoria de justificação, tendo como sua tentativa, 
também um momento de legitimação, através da presunção 
de necessidade de certas instituições. Quando da tentativa de 
justificação, portanto, parte-se de certas premissas cuja 
objetividade é mantida às custas de uma extrapolação de 
valores e situações. Essa normatividade, é certo, confere 
sentido, e uma possibilidade de auto-determinação segundo 
normas as quais tentam a fuga ao determinismo, quando 
informam reflexivamente o agir acerca das possibilidades de 
justificação de um outro estado de fato, no futuro. A questão 
da justificação procedimental, portanto, diz com a 
subdeterminação, por alguns valores morais essenciais, de 
um método para o logro desse status quo possível e 
ambicionado, contanto que segundo critérios intrínsecos, 
que impeçam que o procedimento, enquanto método, 
entalhe um resultado carente de legitimidade. Ou seja, uma 
justificação meramente procedimental impede que, 
retrospectivamente, aqueles que nele participaram e sofrem 
suas consequências, como sujeitos, reconheçam-no 
inadequado segundo seus interesses, negativamente 
delimitados pelos interesses de outros sujeitos.   

Não há garantia de um resultado específico, não há 
um método perfeito, e esse mesmo é acessível somente sob 
a perspectiva daqueles que nele tentam a resolução de 
conflitos gerados à situação complexa que enseja a mesma 
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necessidade de um procedimento. A falta de um critério de 
avaliação objetiva, fora da esfera subjetiva de justificação, dá 
azo, e torna necessária a restrição procedimental do 
enviesamento individual e respectiva falibilidade epistêmica 
do indivíduo, através de condições de participação na 
construção do estado de fato subsequente. De fato, a própria 
concepção de um método implica a objetividade de uma 
avaliação normativa, sem a qual se arca com o 
reconhecimento meramente subjetivo de limitações 
procedimentais como necessárias e suficientes à legitimação 
do processo democrático. A delimitação procedimental, em 
sua forma mais abstrata, como justificação da democracia, 
portanto, não adota uma determinada visão de mundo 
abrangente, ou na terminologia de Rawls, uma doutrina 
moral abrangente, mas um ideal que permita a proliferação 
de tantas explicações do que é melhor quanto sejam 
possíveis, e dentro das limitações de uma razão pública, na 
forma um tanto menos ideal de democracia, a qual é 
suscetível de realização.  

O processo evita o pior resultado, ou é concertado 
segundo pressupostos argumentativos que lhe põem a meta 
instrumental de evitar-se erros, ou rastrear uma correção 
tentativamente, e quiçá eficazmente, com antecipação ao 
efeito de ter-se esses erros consumados em legitimidade. 
Tem-se a ideia, à leitura de algumas interpretações 
procedimentalistas, que o processo sirva ao seu propósito 
enquanto finde em um resultado, cuja legitimidade não 
derive da substantividade de seus conseguintes, mas da 
proposta, alçada à justificação pública, de limitar as visões de 
mundo individuais a tantos argumentos quanto sejam 
ouvidos, ou, como critério de justiça, deem-se a igual 
oportunidade de avançar seus interesses no foro público.7 
 

                                                            
7 BEITZ, Charles R. Political equality. Princeton e Oxford: Princeton 
University Press, 1989. Princeton University Press. p.229. 
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III 
 
Segue a grande questão: basta, i.e., é suficiente a 

justificação democrática a que se deve a autoridade de uma 
decisão, quando da ocorrência de resultados, de decisões 
patente ou discretamente injustas tomados ao cabo do 
procedimento escolhido e legitimamente executadas?8 Aqui 
faz-se outra distinção, e uma essencial ao entendimento do 
que se trata, ao falar-se em justificação procedimental. Do 
supradito, deduz-se a possibilidade de erro pelo corpo 
democrático, quando da tomada de decisões. Ou seja, 
conquanto justificado o procedimento sincronicamente ao 
momento de sua escolha e legitimado em sua execução, 
diante do resultado, parece ter-se que a legitimidade do 
resultado fatora apenas sobre elementos procedimentais, 
sem preocupar-se com o que é substantivo como também 
de relevância à justificação e legitimação. Não se remete 
dessa forma a uma teoria de legitimidade ou autoridade por 
consentimento9, visto que essa releva quaisquer princípios de 
justiça processuais que possam ter tido relevância ao 
momento do procedimento. Quer-se seja estabelecida, ou 
reestabelecida a autoridade do resultado obtido a um 
procedimento cujas partes incorreram em erro, mas cuja 
justificação não se acha combalida diante do igual respeito 
aos interesses individuais. Isto é, é necessária e suficiente a 
justificação procedimental por meio do igual respeito aos 

                                                            
8 “Naïve instrumentalists deny this aspect of the democratic decision-
making process when they assume that there is a way of identifying the 
ideal outcome that does not require democratic participation”. PETER, 
Fabienne. “Pure epistemic proceduralism”. In: Episteme, vol.5, n.1, pp.33-
55, 2008, p. 37.  

9 “By a consent theory of authority I will mean basically [...] the view that 
there is no authority over a person without that person’s consenting to 
be under that authority.” ESTLUND, David M. Democratic authority: a 
philosophical framework. Princeton e Oxford: Princeton University Press, 
2008. p. 119. 
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interesses individuais? Se não houvesse a possibilidade de 
erro, sim.  

Se possível uma justa agregação de julgamentos – 
assim segue a proposta de vontade popular, e encetada pela 
teoria de escolha social – ter-se-ia que o procedimento, e.g., 
um método de agregação de preferências em uma função 
social de preferência, estaria perfeitamente justificado, uma 
vez que igual respeito às preferências agregadas importaria 
em uma agregação perfeita, seguindo-se condições de 
racionalidade para a ordenação individual de preferências, 
bem como de consistência ao momento de sua agregação. 
Seguindo a leitura de Kenneth J. Arrow, em Social Choice and 
Individual Values,10 uma função aceitável para o mapeamento 
de preferências individuais deve conformar-se à quatro 
condições normativas que representam, segundo Arrow, 
julgamentos normativos intuitivamente plausíveis sobre um 
método de decisão (ou, no caso, de escolha entre 
alternativas) democrático. Arrow deduz de sua 
demonstração de uma possível agregação respeitando-se as 
condições, bem como os cânones de racionalidade 
individual, que é impossível se agregar preferências 
individuais em uma função social de preferências, uma 
expressão da vontade popular.  

A proposta da teoria da escolha social vem à luz da 
necessidade de uma justificação do procedimento, cujo 
resultado não satisfá-lo em seu escopo, ou em todos os 
sentidos de sua instrumentalidade. Ao tomar-se por 
suficiente uma justificação puramente procedimental, em que 
pese a autoridade de resultados restar ao cabo enfraquecida, 
senão combalida aos olhos de uma qualquer parcela dos que 
participaram no procedimento, urge a necessidade de, 
mediante o processo mesmo, resolver-se todas as questões, 
de nesse suprimir a possibilidade de um resultado injusto aos 

                                                            
10 ARROW, Kenneth J. Social choice and individual values. New York, 
London e Sydney: John Wiley & Sons, Inc., 1963.  
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mesmos que encetaram o processo democrático através de 
uma interpretação do que seria uma verdadeira igualdade de 
interesses, do que seria seu respeito de maneira 
procedimentalmente igualitária. Sob essa necessidade de 
justificação, e das devidas pressuposições e ambições 
mantidas pela teoria de escolha social, tentou-se, de fato, 
tomar providência de que não houvessem ameaças à 
autoridade do resultado que fosse a expressão perfeita de 
uma agregação.  

Primeiramente, dizer que a agregação bem-sucedida 
representa qualquer forma de igualdade expressiva significa 
pressupôr, além disso, uma anterior igualdade de tratamento 
aos interesses individuais, dentre os quais pode se encontrar o 
de uma vontade popular, e assim dar azo à justificação do 
procedimento. Porém (e em segundo lugar), uma vez 
assumido que esse de fato seja um interesse das partes na 
escolha do procedimento, e um interesse determinante e 
suficiente à justificação do procedimento - qual seja, o de 
agregação de interesses -  segue disso que as partes sejam de 
fato tratadas igualmente em o fazendo? Porquanto, à 
primeira vista, um tal procedimento parece visar à 
representação perfeita dos indivíduos11, cujas preferências 
serão tomadas ao processo. No entanto, não se pode deixar 
de notar, a função social de preferências não representa uma 
“vontade geral”, como pretendia Rousseau, um desiderato 
extrínseco, tal qual outros como o de igualdade material 
entre todos cidadãos, ou o bem comum da comunidade 
como um todo. A aparência de estar-se lidando com um 
método de apuração da vontade geral, pressupondo-se, 
quando no momento da escolha do procedimento, que tal 
método o justifique, carrega a leitura de uma necessidade de 
apuração através de seu valor intrínseco, bem como de um 

                                                            
11 E, de fato, assim pretende o seja a teoria de Arrow, conquanto a 
indeterminação do meio pelo qual se o obtenha, visto o teorema de 
impossibilidade, reste presente.  
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valor instrumental à formação da mesma vontade popular, 
que apenas se transfigura em vontade geral na leitura que se 
faz da democracia aos olhos da teoria da escolha social. De 
fato, quer-se mais do que uma justificação meramente 
procedimental, e a teoria agregativa parece simplesmente 
pressupor demasiado ao dizer que, a mera agregação não 
apenas satisfaz um princípio básico de igualdade, mas 
também perfaz uma vontade popular a qual satisfaça a 
instrumentalidade do método, em eliminando quaisquer 
resultados que não sejam a mera agregação de preferências.12 
Isto não é dizer, é claro, que o igual respeito às preferências 
não seja necessário, devido a sua importância e saliência no que 
tange à autoridade de resultados obtidos ao processo perante 
os que o escolheram. Isto é, alguma conexão, deveras 
estreita, deve haver entre decisões tomadas 
democraticamente e preferências individuais na sociedade 
como um todo, para que o processo se ache ao fim 
justificado. Contudo, é um non sequitur dessas premissas que, 
ao se tomar simplesmente ordinalmente as preferências 
individuais, e tentar-se resolvê-las em uma função social de 
sua ordenação, resolve-se com isso o problema da 
autoridade, ou sequer que  a função seja, intersubjetivamente 
reconhecida, suficiente à justificação do procedimento. Pois 
o problema de preferências individuais e preferências 
coletivas não se traduz numa agência pelo grupo através de 
uma vontade popular, nem sequer mesmo em sua acepção 
metafórica de vox populi; com isso, tem-se que a racionalidade 
individual e a coletiva não se confundem, nem se justapõem, 
visto que não se obtém uma razão coletiva a partir da mera 

                                                            
12 “This is sometimes seen to be the truth that emerges when what 
common sense regards as a simple problem of preference aggregation is 
understood in its full complexity. [...] what is excessively simple is not 
common sense but the technical conception of social choice that has 
been substituted for it. Political fairness implicates a wider range of 
concerns than this conception allows” BEITZ, Charles R. Political 
equality. Princeton e Oxford: Princeton University Press, 1989. p. 74. 
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agregação de ordenações individuais de preferência, e sim 
apenas o que um procedimento de maioria simples pode 
proporcionar, uma preferência majoritária. Assim como para 
Condorcet, as premissas teóricas de Arrow servem o 
propósito de legitimar uma decisão majoritária, sob o 
pretexto de descobrir-se qual seria, de fato, a mística vontade 
geral. De fato, a extrapolação do problema apresentado pelo 
teorema de Arrow, enquanto conclusão das premissas em 
sua teoria (cânones de racionalidade e as quatro condições 
normativas de agregação), é válida. Contudo, considerado o 
princípio de igualdade implícito na democracia, as 
conclusões tiradas do problema colocado por Arrow são 
contingentes sobre o pressuposto de que a agregação 
perfeita de ordenações individuais de preferência seja de fato 
representativa de um procedimento expressivo da igualdade, 
e, assim, de sua própria justificação pública entre as partes.  

A igualdade de fala (ou liberdade de expressão), o 
livre acesso às instituições de participação política, o igual 
respeito aos interesses, a longa lista de liberdades e restrições 
democráticas segue indefinidamente, ora ascendendo um 
nível de abstração, ora descendendo à instanciação de 
princípios cujo valor abstratamente considerado é 
demonstrado em seu exercício argumentativo e apelo 
intuitivo. Considerados apenas a partir do ponto de vista 
procedimental, sobre se o procedimento tem justificação 
junto envolvidos nele, tais princípios tem um valor 
intrínseco, é certo. Mas por que?  

Um tal direito de dizer sobre o que concirna a outras 
partes no processo, de seus interesses, implica a 
possibilidade de um poder, mesmo que indeterminado, 
sobre resultados que serão decididos ao cabo de um 
procedimento cuja justificação urge a igualdade de 
consideração dos interesses da comunidade. Dizer algo 
sobre os interesses alheios por meio de uma decisão que 
afete a todos membros de uma sociedade importa recebê-los 
sob uma interpretação individual, a qual decerto não tem 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 131 

 

cognição sobre as definições de bem individuais de outrem. 
O fato do desacordo, do pluralismo razoável, da falibilidade 
do julgamento sobre um bem, mesmo que objetivamente 
considerado, do enviesamento de um qualquer julgamento 
individual sobre os interesses mantidos por outros 
indivíduos, leva a uma presunção de suficiência da 
justificação procedimental do processo democrático. Em 
vista apenas de algumas dentre essas pressuposições (deveras 
razoáveis), tem-se que o processo democrático, ao instanciar 
um princípio de igualdade política, igualdade de poder sobre 
decisões, é realmente a melhor resolução para um conflito 
inafastável de interesses e sua possível irreconciliabilidade. O 
respeito a essa igualdade, abstratamente considerada, e em 
suas diversas instâncias no procedimento se traduz numa 
justificação puramente procedimental do processo. 

 
IV 

 
O procedimentalismo pode ser visto sob duas 

perspectivas distintas. Um procedimento implica a 
necessidade da tomada de uma decisão, sua existência sendo 
realizada através do concerto, ou acordo13, entre partes, em 
uma posição originária - ex ante  uma disposição formal sobre 
os direitos amplamente políticos, e que os propicia. Isto é, 
um procedimento incorpora princípios intrínsecos à sua 
formação, na forma de algumas restrições e concessões 
acerca da participação dos contratantes. Tem-se que à 
formação de um procedimento pelas partes, os princípios 
ínsitos ao procedimento, necessários à sua consecução, 
sejam aqueles que regulem sua forma após o estabelecimento 
de regras específicas sobre seu funcionamento. Dessa forma, 
princípios como o de igualdade de participação, ou igualdade 

                                                            
13 Ou consenso, segundo algumas visões contratualistas. RAWLS, John. 
Political liberalism. New York: Columbia University Press, 1996. 
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política, de isonomia de preferências14, de igualdade de poder 
sobre a formação de decisões, são todos derivados de um 
axioma, uma condição do próprio procedimento, i.e., sua 
justificação perante as partes e adequação instrumental a um 
fim por elas antecipado. Há duas condições de justificação, 
aparentemente, que se convolam na interpretação 
procedimentalista. O caráter justificatório de um princípio 
derivado dessa forma tem dois objetivos, um para com as 
partes como envolvidas no procedimento, outro para com 
essas enquanto envolvidas por seus resultados. Um princípio 
ético como o da igualdade pode parecer necessário a priori, e, 
assim, sua interpretação na forma de critérios 
procedimentais restar ainda demasiadamente abstrata. 
Contudo, ele se torna necessário procedimentalmente apenas 
após ter-se um procedimento e um interesse comum na 
consecução desse15. Note-se que aqui não se está imputando 
de maneira circular, aos princípios acima exemplificados, o 
objetivo de pautar normativamente o procedimento, que 
seria a proposta tida por alguns como aquela de um 
procedimentalismo puro. Antes, quer-se sejam esses 
princípios regulativos do procedimento derivados de uma 
igualdade cuja ambição é em si pautada pelo interesse comum. 
Com isso, não se está tomando o processo democrático 
como meramente instrumental a um fim, como têm as 
teorias epistêmicas puras, seja esse aquele achado em 
Rousseau, qual seja, o de rastrear a “vontade geral”, seja o de 

                                                            
14 Considerando-se igualmente as preferências, tomadas ordinalmente 
aos indivíduos participantes na escolha social através de um 
procedimento de sua agregação em uma função de escolha social. Ou, 
tratando-as igualmente segundo um critério de satisfação do bem 
individual de cada participante.  

15 Pode parecer um tanto trivial dizê-lo da forma como está, mas a 
instanciação de um princípio de igualdade difere de seu caráter 
deontológico. A nível principiológico em uma determinada teoria, por 
exemplo, o princípio de igualdade age de maneira regulativa, como se 
argui no texto.  
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Mill, o da utilidade geral. O logro desses objetivos por uma 
sociedade, é certo, dá-se por meio de um procedimento cuja 
escolha será feita a partir de critérios normativos; contudo, a 
normatividade desses critérios não pode ser reduzida à 
consecução do procedimento em si, mas, idealmente, 
também à de resultados que o mostrem superior, para as 
partes, às alternativas – isto é dizer, superior sem se recorrer 
a pressuposições ex ante hipotéticas sobre o status econômico, 
social ou epistêmico das partes.    

Toda teoria democrática encontra-se em meio a 
teorias de legitimação da autoridade, e o pressuposto básico 
de uma teoria democrática é o interesse dos indivíduos que 
haja uma justificação intersubjetiva do meio através do qual 
se exerça essa autoridade. A autoridade democrática, 
portanto, pode ser verificada apenas quando da legitimidade 
do poder exercido sobre seus constituintes, através de sua 
justificação pública. O processo é visto como essencial a essa 
justificação, porquanto é um locus da motivação 
preponderante por detrás da escolha de qualquer 
procedimento. Quer-se dizer, o motivo de um procedimento 
é a própria legitimação de decisões a partir de sua justificação 
perante as partes responsáveis, e a teoria democrática 
pressupõe uma tal motivação, tanto quanto o fazem 
quaisquer outras alternativas à democrática, à diferença de 
que outras alternativas não contemplam uma visão 
procedimental sobre justificação, e presumem que os 
sujeitos devam acatar decisões segundo sua legitimação 
estritamente epistêmica de autoridade. Mill16, por exemplo, 
enceta em sua teoria sobre governo representativo uma ideia 
construtivista, e aparenta conciliar uma justificação 
instrumental do processo eleitoral com um ideário 
procedimental, através da devida representatividade de 
minorias por meio de mecanismos de votação, bem como de 

                                                            
16 MILL, John Stuart. Considerations on representative government. New York: 
Forum Books Inc., 1958.  



134 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 

sua melhor representação em colegiados eleitorais. Contudo, 
na teoria de Mill a substancialidade dessa igualdade de 
representação parece tomar a forma de um formalismo, em 
que a justificação procedimental é despicienda, ou seja, nem 
necessária, nem suficiente. Pois, primeiramente, o montante 
da igualdade pesa a favor de uma parcela esclarecida de 
eleitores17, os quais devem eleger representantes de maneira 
mais eficiente – com relação à implementação das melhores 
propostas dentre aquelas apresentadas pelos candidatos. Em 
segundo lugar, a igualdade em Mill não se traduz, ou não é 
instanciada procedimentalmente; isto é, ela não regula o 
procedimento de maneira a configurar-se um fim alcançável, 
mas é pressuposta quando da agência acertada dos 
epistemicamente qualificados sobre instituições que ensejem 
a participação dos indivíduos mais enfraquecidos 
socialmente. 

 
V 

 
A justificação procedimental não deve ser substituída 

por uma estritamente epistêmica, mas essa deve regular 
aquela mediante a institucionalização de princípios no 
processo democrático, mediante uma construção, para além 
da teórica, política. Esses princípios atendem ao que urge as 
partes à realização de um concerto de vontades, sob o ditame 
de uma justificação pública.  

A objetividade de uma razão no processo de 
fundamentação de uma justificação do procedimento é 
necessária a fim de evitar-se a possibilidade de arbitrariedade, 
porquanto o uso apenas de razões subjetivas releva a 
conexão devida com a fundamentação minimamente 
objetiva que se deseja alcançar no decorrer de um processo 
racional de fundamentação. Coos Engelsma (2014, p. 194) 
põe a questão da seguinte maneira: “if having a reason that is 

                                                            
17 Diferentes dos votantes em sufrágio universal.  
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objectively and subjectively available suffices for avoiding 
arbitrariness, then certainly not having such a reason is 
necessary for being arbitrary”.  

As razões objetivas podem ser encontradas na opção 
por reconhecer no sistema de tomada de decisões critérios 
extrínsecos de avaliação, os quais não prejudiquem a 
justificação subjetiva do sistema enquanto parte do processo 
de legitimação. Ambos fazem parte desse processo. A 
questão se trata de que a justificação meramente subjetiva, 
por meio de razões acessíveis simples e facilmente, torna 
decisões automaticamente legitimadas de quaisquer 
resultados que lhe sigam. Critérios procedimentais relevam 
razões objetivas às quais se possa ter acesso, pressupondo 
suas razões, conquanto carentes de critérios extrínsecos de 
avaliação, como razões suficientes em si para que haja 
legitimação. Trata-se de estabelecer, ou restabelecer, a 
conexão entre justificação e legitimação sem pressupor que 
a última siga automaticamente de uma justificação baseada 
apenas em razões subjetivas.   
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SOBRE DELIBERAÇÃO COLETIVA 

E O MERCADO DAS IDEIAS 

Lennon da Silva Rocha1 
Felipe de Matos Müller2 

 
A imagem histórica que temos da democracia 

remonta à Grécia Antiga, com os atenienses se reunindo na 
ágora para debater sobre os assuntos relacionados à pólis. 
Apesar do amplo debate entorno ao conceito de democracia, 
qualquer sociedade democrática requer o engajamento direto 
ou indireto de seus cidadãos em processos deliberativos 
coletivos concernentes aos assuntos de interesse público. 

Enquanto atividade social, os processos deliberativos 
coletivos parecem envolver alguma disposição dos 
indivíduos para alguma forma de cooperação. Afinal, o 
debate político acerca de quais seriam os melhores meios 
para alcançar um conjunto de metas em questão parece 
requerer uma disposição dos cidadãos para ouvir opiniões 
diversas, apresentar e submeter razões, revisar as próprias 
posições, quando necessário, entre outras atitudes. Alguma 
forma de cooperação parece ser necessária a esse tipo de 
interação discursiva. Cooperação, todavia, é um conceito 
complexo. No livro Cooperation – A Philosophical Study de 
Raimo Tuomela, é sugerida a seguinte distinção:  

 

[...] existem dois tipos de cooperação: a cooperação 
plenamente desenvolvida, denominada mediante 
análise, cooperação modo-grupo (abreviado, g-

                                                            
1 Graduando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Bolsista de Iniciação Científica (BPA/PUCRS). E-mail: 
lennon.rocha@acad.pucrs.br 

2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. E-
mail: matos.muller@gmail.com 
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cooperação), e a cooperação enquanto ação conjunta 
ou ‘coordenação’, denominada cooperação modo-
individual (i-cooperação). A primeira, tomando uma 
noção senso-comum de dicionário, baseia a 
cooperação em metas coletivamente aceitas (metas 
coletivas num sentido forte) enquanto a segunda 
opera, no máximo, com metas ‘privadas’ (puramente 
pessoais) compartilhadas.3 

 
Posto isso, há duas formas de cooperação. A 

primeira, denominada g-cooperação, é a forma de 
cooperação baseada em metas coletivas. A segunda forma de 
cooperação, denominada i-cooperação, é a cooperação 
baseada em metas individuais compartilhadas. A primeira 
forma de cooperação se evidencia socialmente em inúmeras 
práticas sociais relacionadas e estimuladas por autoridades 
institucionais. De acordo com Tuomela4, basta pensarmos 
em atividades relacionadas à educação e ensino, negócios, 
ciência e religião. Metas coletivas parecem fundamentar a 
cooperação no que diz respeito a tais práticas. 
 
A Metáfora do Mercado das Ideias 

 
O ambiente democrático tipicamente abriga um 

leque de atitudes relacionadas à liberdade de expressão (ex., 
apresentação, submissão e crítica de opiniões, razões e 

                                                            
3 No original (em inglês): “...there are two different kinds of cooperation, 
full-blown cooperation, upon analysis termed group-mode cooperation 
(for short, g-cooperation), and cooperation as co-action or 
‘coordination,’ termed individual-mode cooperation (i-cooperation). The 
first, a common-sense dictionary notion, bases cooperation on 
collectively accepted goals (collective goals in a strong sense) while the 
second operates at best with shared "private" (viz., purely personal) 
goals.” (TUOMELA, R. Cooperation: A Philosophical Study. 1.ed. 
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 4). 

4 TUOMELA, R. Cooperation: A Philosophical Study. 1.ed. Dordrecht: 
Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 2 
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pontos de vista). Alguns defendem que nenhuma restrição à 

liberdade de expressão é desejável. A liberdade de expressão 
deveria ser irrestrita. Restringir a expressão de qualquer 
opinião seria, por conseguinte, antidemocrático. Em vista 
disso, tornou-se costumeiro afirmar metaforicamente que 
esses ambientes funcionam como um mercado – o Mercado 
das Ideias. 

A origem da metáfora remonta à teoria de John 
Stuart Mill exposta em sua obra Sobre a Liberdade. 
Essencialmente, a metáfora do mercado consiste em 
demonstrar que o modo como os indivíduos manifestam 
suas opiniões, razões e pontos de vista em um ambiente 
democrático seria análogo a uma economia de livre mercado. 
No livre mercado, nós possuímos inúmeros produtos à 
nossa disposição, e consideramos seu preço, qualidade, 
gostos, etc. A partir dessas variáveis, escolhemos qual 
produto adquirir. Os melhores produtos, aqueles que 
possuem maior demanda, passam a dominar o mercado. O 
Mercado das Ideias funcionaria de forma análoga. Dentre as 
várias opiniões, razões e pontos de vista apresentados, 
selecionaríamos aqueles que melhor se encaixam em nossos 
critérios e, assim, algumas opiniões prevaleceriam e outras, 
não, como aponta Jill Gordon (1997): 

 

A metáfora é baseada, antes de tudo, em uma 
economia de mercado e na livre troca no mercado. 
Em tal mercado, muitos produtos estão disponíveis 
e, enquanto consumidores racionais, nós 
escolhemos livremente o que queremos dentre 
aqueles disponíveis, após uma cuidadosa 
ponderação de suas qualidades relativas. [...] O que 
se segue de toda a força dos consumidores racionais 
no mercado é a sobrevivência ou o triunfo, uma fatia 
maior de mercado, preponderância, ou prevalência 
do ‘melhor’ produto. [...] Aplicando a metáfora ao 
texto de Mill, nós devemos entendê-la como 
simplesmente dizendo que todas as opiniões devem 
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ser expressas. [...] Como consumidores racionais de 
ideias, selecionamos as ‘melhores’ entre elas. 5 

 
Contudo, o que significa dizer que uma ideia é 

‘melhor’ que a outra. Gordon indica que “melhor’ aqui é 
definido exclusivamente ex post facto como o produto que 
triunfa ou prevalece no mercado”.6 

A partir da metáfora, outros argumentos são 
oferecidos em favor da liberdade de expressão irrestrita. 
Dois desses argumentos são especialmente importantes aqui. 
A saber, o Argumento da Verdade e o Argumento da 
Autonomia. No primeiro argumento, todas as opiniões 
devem ser expressas sem qualquer restrição, 
independentemente de serem verdadeiras (ou de indicarem 
a provável verdade de outra opinião), visto que, se forem 
verdadeiras, então nos beneficiamos de sua verdade e 
teremos a oportunidade de substituir as falsas pelas 
verdadeiras. Se forem falsas, teremos a oportunidade de 
entender o porquê de serem falsas e, assim, ganharemos um 

                                                            
5 No original: “The metaphor is based, first of all, on a market economy 
and on free exchange in the market. In such a market many products are 
available and we, as rational consumers, choose freely what we want 
from among those available after careful weighing of their relative 
quality. […] What follows from an entire force of such rational 
consumers in the market is the survival or triumph, increased market 
share, preponderance, or prevalence of the ‘best’ product. […] Applying 
the metaphor to Mill’s text, we must read it to be saying simply that all 
opinions are to be expressed […] As rational consumers of ideas, we 
choose the best among them.” (GORDON, J. “John Stuart Mill and the 
Marketplace of Ideas”. In: Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, 
n. 2, p. 235-236, jun/set.1997). 

6 No original: “[...]We must keep in mind, however, that ’best’ is here 
defined solely ex post facto as that product which does so triumph or 
prevail in the marketplace.” (GORDON, J. “John Stuart Mill and the 
Marketplace of Ideas”. In: Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, 
n. 2, p. 236, jun/set.1997). 
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melhor entendimento de nossas opiniões. 
7 Assim, o 

benefício que parece provir de um Mercado das Ideias seria 
epistêmico, pois contribuiria para alcançarmos a meta 
epistêmica de adquirir crenças (opiniões) verdadeiras e evitar 
crenças (opiniões) falsas. Esse argumento é exposto e 
avaliado em sua versão mais contemporânea por Sarah 
Sorial,8 que explica como esse é utilizado por liberais que se 
posicionam contra a instauração de leis de sedição, que 
visam a proibir discursos que incitam violência ou atos de 
terrorismo. Sarah Sorial explica o Argumento da Verdade do 
seguinte modo: 

 

O argumento da verdade, na sua forma mais 
moderna, aparece sob a forma de que mais discurso 
é um remédio para neutralizar os efeitos de tipos de 
discurso antissociais. A ideia é que todas as opiniões 
devem ser permitidas no mercado das ideias, 
independente de quão ofensivas podem vir a ser, 
pois isso nos concede a oportunidade de sujeitar as 
ideias ao criticismo, o que, por sua vez, permite que 
os melhores argumentos prevaleçam. 9 

 
É necessário destacar que, baseando-se na economia 

de livre mercado, essa metáfora parece igualmente pressupor 
que os indivíduos são agentes racionais, que discutem de 

                                                            
7 GORDON, J. “John Stuart Mill and the Marketplace of Ideas”. In: 
Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, n. 2, p. 238, jun/set.1997. 

8 SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 171, jan.2010. 

9 No original: “The argument from truth, in its more modern form, 
appears in the guise of more speech being a remedy for countering the 
effects of anti-social types of speech. The idea is that all opinions ought 
to be allowed in the marketplace of ideas, irrespective of how offensive 
they may be, because this gives us the opportunity of subjecting the ideas 
to criticism, which in turn, enables better arguments to prevail.” 
(SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 170-171, jan.2010). 
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forma razoável suas opiniões. Um pressuposto central para 
essa argumentação é o chamado “princípio da persuasão”. 
Tal princípio afirma que “o governo não pode justificar uma 
medida de restrição de discursos com base em 
consequências danosas que são causadas pela persuasão do 
discurso”, sendo que ‘persuasão’ deve ser entendido como 
“discursos que apelam para a razão das pessoas”. 10 Esse 
princípio restringe o argumento da verdade somente àqueles 
discursos que são racionalmente articulados. Discursos que 
apelam à emoção, por exemplo, não estariam sob o escopo 
do argumento. 

O argumento da verdade, como Sorial aponta, é um 
argumento consequencialista. A liberdade de expressão 
irrestrita é desejável, porque traz consequências positivas 
para a sociedade – de acordo com o argumento da verdade, 
ela traria boas consequências epistêmicas. O segundo 
argumento, por sua vez, se fundamenta na autonomia dos 
cidadãos. Liberdade de expressão irrestrita é desejável, pois 
permite que os cidadãos formem suas opiniões 
autonomamente segundo os seus próprios “cânones de 
racionalidade”, como defende Thomas Scanlon11 
Autonomia, nesse sentido, é concebida como a capacidade 
dos indivíduos de darem a si mesmos suas próprias leis. Para 
Scanlon12, essa visão é uma herança kantiana de que um 
governo legítimo é um governo “cuja autoridade os cidadãos 
podem reconhecer enquanto ainda se consideram como 
agentes iguais, autônomos e racionais” e tem por 
consequência o princípio de J. S. Mill, formulado por 
Scanlon da seguinte forma: 

                                                            
10 SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 171, jan.2010. 

11 SCANLON, T. “A Theory of Freedom of Expression”. In: Philosophy 
and Public Affairs, Princeton, vol. 1, n. 2, p. 215, dez/fev.1972. 

12 SCANLON, T. “A Theory of Freedom of Expression”. In: Philosophy 
and Public Affairs, Princeton, vol. 1, n. 2, p. 214, dez/fev.1972. 
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Existem certos danos que, não ocorreriam, se não 
fosse por meio de certos atos de expressão, não 
obstante, não podem ser tomados como parte de 
uma justificação para restrições legais sobre tais atos. 
Esses danos são: (a) danos a certos indivíduos que 
consistem em fazer esses indivíduos adquirirem 
crenças falsas como resultado desses atos de 
expressão; (b) consequências danosas de atos 
performados como resultado desses atos de 
expressão, na qual a conexão entre os atos de 
expressão e os atos danosos subsequentes consiste 
meramente no fato de que o ato de expressão levou 
os agentes a crerem (ou aumentaram suas tendências 
a crer) que valeria a pena executar tais atos. 13 

 
O indivíduo deve, por meio de seu próprio exercício 

intelectual, avaliar opiniões, razões e pontos de vista diversos 
para formar criticamente as suas opiniões. Esse respeito à 
autonomia dos indivíduos só é possível, se a liberdade de 
expressão for garantida. Portanto, restringir a liberdade de 
expressão é indesejável por caracterizar uma afronta à 
autonomia individual. Por mais que, em longo prazo, “a 
observância do Princípio de J. S. Mill tivesse mais 
consequências boas do que ruins”, diz Scanlon, “a defesa 

                                                            
13 No original: “There are certain harms which, although they would not 
occur but for certain acts of expression, nonetheless cannot be taken as 
part of a justification for legal restrictions on these acts. These harms are: 
(a) harms to certain individuals which consist in their coming to have 
false beliefs as a result of those acts of expression; (b) harmful 
consequences of acts performed as a result of those acts of expression, 
where the connection between the acts of expression and the subsequent 
harmful acts consists merely in the fact that the act of expression led the 
agents to believe (or increased their tendency to believe) these acts to be 
worth performing.” (SCANLON, T. “A Theory of Freedom of 
Expression”. In: Philosophy and Public Affairs, Princeton, vol. 1, n. 2, p. 
213, dez/fev.1972). 
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desse princípio não está baseada nessa visão otimista”.14 O 
respeito à autonomia não é definido em termos 
consequencialistas, como o argumento da verdade, mas em 
termos não consequencialistas, pois autonomia é assumida 
como um bem de valor intrínseco. 

A conclusão a ser inferida desses dois argumentos é 
que de acordo com a metáfora do Mercado das Ideias, não 
pode haver restrições à ampla liberdade de expressão, em 
virtude (a) dos benefícios epistêmicos promovidos e (b) do 
respeito à autonomia intelectual dos indivíduos. 
 
Mercado das Ideias e suas Assimetrias 
 

De acordo com a metáfora do Mercado das Ideias, 
os processos deliberativos coletivos seriam estabelecidos em 
um ambiente análogo a uma economia de mercado. Dois 
tipos de agentes fariam parte desse mercado, os 
demandantes e os oferentes. A mercadoria seria a 
informação, que circularia, p. ex., na forma de opiniões, 
argumentos e pontos de vista. As relações de mercado se 
dariam por meio do testemunho, tanto oral quanto escrito. 
E, os agentes (demandantes e oferentes) seriam racionais, 
como na economia de mercado. Há, todavia, três possíveis 
objeções à metáfora do Mercado das Ideias. 

A primeira objeção visa a apontar a quebra da 
analogia. Numa economia de mercado, há o capital, a moeda 
de troca que os demandantes utilizam para comprar os 
produtos desejados dos oferentes após a ponderação 
racional. Contudo, parece não haver um elemento análogo 
ao capital no Mercado das Ideias. Num mercado, a troca de 
produtos funciona por meio da moeda corrente. Indivíduos 
disponibilizam inúmeros produtos à venda com diferentes 
preços e os consumidores – enquanto agentes racionais – 

                                                            
14 SCANLON, T. “A Theory of Freedom of Expression”. In: Philosophy 
and Public Affairs, Princeton, vol. 1, n. 2, p. 214, dez/fev.1972. 
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avaliam o custo-benefício de acordo com suas necessidades 
e poder de compra. Assim, pela lei da oferta e da demanda, 
os produtos com maior custo-benefício triunfariam no 
mercado. O mesmo, porém, não se aplicaria ao Mercado das 
Ideias. Sobre esse aspecto, a analogia não funciona. Alguém 
poderia objetar afirmando que itens de informação podem 
ser comprados e vendidos, como é feito por meio da venda 
de livros. Imagine que alguém, de posse, mas sem acesso a 
um conjunto de informações, poderia, p. ex., vendê-las e 
comprar outras utilizando a moeda corrente. Neste caso, 
poderíamos falar em um mercado da informação. Todavia, 
esse não é o foco do argumento acima. A metáfora do 
Mercado das Ideias coloca em foco a disputa pela opinião 
que será amplamente aceita, ao contrário do mercado de 
livros, que coloca o foco na opinião que maximizará a 
utilidade econômica. Opiniões amplamente aceitas não são 
necessariamente opiniões que maximizam a utilidade 
econômica. 

A segunda objeção visa mostrar a falta de 
cooperação no Mercado das Ideias. No Mercado das Ideias, 
a suposição é de que os agentes racionais estão interessados 
em alcançar as suas metas individuais, maximizando ganho 
ou utilidade pessoal. Não há qualquer exigência de buscar 
metas coletivas ou compartilhadas - maximizando utilidade 
coletiva ou compartilhada.  

A terceira objeção visa indicar o caráter demasiado 
idealizado da metáfora. A descrição oferecida de mercado 
parece ser idealizada. Afinal, “nós não entramos no mercado 
com o mesmo poder de compra”, como afirma Jill Gordon.15 
Nesse sentido, “o mercado responde àqueles indivíduos com 
maior poder de compra, ou àqueles grupos que, 
coletivamente, exercem poder no mercado”. E por essa 
razão, Gordon defende que a metáfora é também 

                                                            
15 GORDON, J. “John Stuart Mill and the Marketplace of Ideas”. In: 
Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, n. 2, p. 239, jun/set.1997. 
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equivocadamente associada à teoria de J. S. Mill, pois “no 
Mercado das Ideias, as ideias que sobrevivem ou prevalecem 
são as ideias desposadas ou pelos mais poderosos ou pelos 
mais numerosos”, tendo por resultado ou a tirania do 
magistrado ou a tirania da maioria – tiranias que J. S. Mill 
deseja combater na sua teoria.16 
 
Consequências para o Argumento da Verdade e da 
Autonomia 

 
Os Argumentos da Verdade e da Autonomia servem 

de corolário para o argumento da metáfora do Mercado das 
Ideias, utilizados para defender uma liberdade de expressão 
irrestrita. Dos problemas e assimetrias da metáfora, 
decorrem alguns inconvenientes. O Argumento da Verdade 
afirma que é vantajoso a circulação de ideias e opiniões 
independente do seu valor de verdade, pois na hipótese de 
serem verdadeiras, obtemos a verdade, e na hipótese de 
serem falsas, podemos entender o porquê de serem falsas. 
No entanto, não há nada que garanta qualquer benefício 
epistêmico resultante do Mercado das Ideias.  

Fora apontado anteriormente que o Mercado das 
Ideias teria por resultado a tirania da maioria - o triunfo das 
opiniões mais aceitas na sociedade e a sujeição das opiniões 
das minorias. Consequentemente, o mecanismo de mercado 
responde a variáveis que não possuem qualquer conexão 
com a verdade. De acordo com Gordon: 

 
Num mercado das ideias, as ideias que prevaleceriam 
seriam as ideias populares, que não são 
necessariamente verdadeiras. Um mecanismo de 
mercado não garante a verdade, ou sequer uma 
aproximação da verdade, das ideias predominantes. 

                                                            
16 GORDON, J. “John Stuart Mill and the Marketplace of Ideas”. In: 
Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, n. 2, p. 240, jun/set.1997. 
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O mercado responde a forças de poder seja em 
termos de riqueza, influência ou puros números, e a 
verdade não é necessariamente gerada de nenhuma 
dessas fontes.17  

 
A forma mais moderna do Argumento da Verdade também 
sofre dos mesmos inconvenientes. Permitir discursos de 
ódio e incitação de violência, terrorismo e outras expressões 
semelhantes, não garante que esses discursos serão criticados 
e que outros argumentos melhores irão prevalecer. Antes, 
tais discursos podem aumentar a polarização de grupos, 
gerando ainda mais conflitos dentro da sociedade. 

O apelo à autonomia, por sua vez, não é suficiente 
para justificar uma liberdade de expressão irrestrita. 
Scanlon18 deixa claro que a “liberdade de expressão deve ser 
entendida primeiramente em termos de interesses que ela 
visa a proteger”. Esse ponto fica claro, se entendermos quais 
os interesses que estão envolvidos nos atos de expressão. 
Scanlon19 sugere que há dois interesses que estão postos em 
causa, o “interesse dos participantes”, que é o interesse de 
quem se expressa à uma audiência na esfera pública, e o 
“interesse da audiência”, que é o interesse dos indivíduos em 

                                                            
17 No original: “In a marketplace of ideas, the ideas that would prevail 
would be the popular ones, which are not necessarily the true ones. A 
market mechanism would not guarantee the truth, or even an 
approximation to the truth, of prevailing ideas. The market responds to 
forces of power whether it be in terms of wealth, influence, or sheer 
numbers, and truth is not necessarily generated from any of these 
sources.” (GORDON, J. “John Stuart Mill and the Marketplace of 
Ideas”. In: Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, n. 2, p. 241, 
jun/set.1997.). 

18 SCANLON, T. “Freedom of Speech and Categories of Speech”. In: 
SCANLON, T. The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 86. 

19 SCANLON, T. “Freedom of Speech and Categories of Speech”. In: 
SCANLON, T. The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 86-92. 
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ouvirem outras pessoas por inúmeros motivos – por 
exemplo, estar bem informado sobre algum assunto, por 
diversão, para saber qual o custo-benefício de certas 
alternativas em um mercado, e assim por diante. 

Ambas as formas de interesse, como aponta Sorial, 
são “consequencialistas”. O interesse dos participantes é o 
interesse que um indivíduo tem de aumentar ou denegrir a 
reputação de alguém, aumentar a venda de um produto, 
servir como testemunha de uma injustiça, assim como 
“apresentar uma concepção de bem visando a persuadir 
outros do seu valor”, como é o caso de alguns discursos de 
incitação ao terrorismo. O interesse da audiência, por sua 
vez, é o interesse de ouvir opiniões e razões concorrentes no 
que diz respeito a inúmeras questões, sejam elas de âmbito 
político, cultural, social e etc. Nesse sentido, “um ambiente 
de liberdade de expressão fornece às pessoas visões 
alternativas, caso as pessoas queiram aderir a elas”. Assim, 
ambientes onde há liberdade de expressão fornecem à 
audiência “informações valiosas para tomarem suas próprias 
decisões”, assim como para “estimular reflexão crítica sobre 
suas próprias crenças e comprometimentos”. Esse interesse, 
no entanto, é também um interesse na autonomia, na medida 
em que “ter acesso a informações nos capacitará para formar 
nossas crenças e escolher nossos objetivos” nos 
possibilitando “perseguir nossa concepção de bem, 
livremente escolhida, e do tipo de vida que queremos viver”. 
20 

Se a defesa da liberdade de expressão com base na 
autonomia está fundamentada na autonomia da audiência, 
como parece ser o caso, essa defesa se limita aos discursos 
que promovem a autonomia dessa mesma audiência. Não 
está claro, todavia, que toda forma de discurso promove essa 
autonomia. 

                                                            
20 SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 172-173, jan.2010. 
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Na medida em que as pessoas usam o discurso para 
sensibilizar a audiência sobre injustiças sociais e 
opressão, e na medida em que é usado para propor 
uma resolução para tais problemas por meios 
políticos, tal discurso se qualificaria como político 
[...] No entanto, se o falante propõe a resolução a tais 
problemas por meio da violência ou se seu discurso 
consiste de mero vitríolo ou discurso de ódio, ou da 
advocacia de violência contra vários grupos, então os 
falantes não podem exigir proteção com base na 
autonomia. Não é claro qual autonomia seria 
promovida por essa forma de discurso ou qual a 
contribuição para o debate público em geral.21 

 
A proteção de certos tipos de discurso com base na 

autonomia só é possível, se tais discursos forem discursos 
políticos racionalmente articulados, pois são estes tipos de 
discurso que indivíduos supostamente livres, iguais e 
racionais podem avaliar. De acordo com Sorial: 

 

O único tipo de expressão que deve ser protegido 
por razões de autonomia é o discurso político que é 
mediado racionalmente por meio de argumentos. 
Evidentemente, um princípio de liberdade de 

                                                            
21 No original: “To the extent that people use speech to raise awareness 
about social injustice and oppression, and to the extent that it is used to 
propose a resolution to such issues by political means, such speech 
would qualify as political. […] However, if the speaker proposes a 
resolution to such issues by way of violence, or if their speech consists 
of mere vitriol or hate speech, or the advocacy of violence against various 
groups, then the speakers cannot claim protection on grounds of 
autonomy. It is unclear whose autonomy would be enabled by this type 
of speech or what contribution it makes to public debate more 
generally.” (SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace 
of Ideas”. In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 178, jan.2010.). 
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expressão assim definido protegeria somente certos 
tipos de expressão política e debate acadêmico.22 

 
Uma possível objeção a este ponto seria que, apesar 

de alguns discursos não terem a forma argumentativa e 
consistirem essencialmente em um apelo à emoção, os 
indivíduos autônomos não perderiam sua capacidade de 
reflexão e racionalidade. Esses indivíduos seriam totalmente 
capazes de perceber se um discurso é racionalmente 
articulado ou não. Todavia, Sorial aponta que a suposição de 
que pesamos razões e evidências é falsa. Apesar de 
possuirmos certa autonomia e racionalidade, também 
expressamos certos vieses cognitivos, que interferem na 
nossa deliberação racional, fazendo com que alguns 
discursos passem despercebidos por nossas ponderações 
racionais. De acordo com Sorial: 

 

Trabalhos recentes nas ciências cognitivas sugerem 
que a imitação é uma rara habilidade e está 
fundamentalmente associada a formas distintamente 
humanas de inteligência, especialmente relacionadas 
a aquisição de linguagem, cultura, e a habilidade para 
entender outras mentes. [...] A capacidade humana 
de imitação levanta algumas consequências para 
defesas da liberdade de expressão baseadas na 
autonomia. Mais significantemente, para nossos 
propósitos, a pesquisa empírica desafia a afirmação 
de que se requer o reino de ideias livre para 
promover e cultivar nossa autonomia, na qual 
autonomia é entendida como a habilidade de 

                                                            
22 No original: “The only type of speech that ought to be protected on 
autonomy-based grounds is political speech mediated rationally by way 
of argument. Arguably, a free speech principle so defined will only 
protect certain types of political expression and academic debate.” 
(SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 178, jan.2010.). 
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exercitar julgamento racional independente, formar 
crenças e pesar razões para ação.23 

 
Outros processos cognitivos que interferem na nossa 

autonomia são citados por Sorial, como a contaminação 
mental e a sincronização.24 O ponto é que, cognitivamente, 
existem muitas formas nas quais nossas avaliações de certos 
discursos são enviesadas. Conforme comenta Sorial: 

 

Isto é somente para sugerir que muitos dos tipos de 
expressão que nós visamos proteger utilizando de 
defesas baseadas na autonomia podem, na verdade, 
comprometer nossa competência de autonomia em 
vários estágios do processo de formação de crença. 
[...] Uma habilidade de distinguir entre bons e maus 
argumentos não é algo que nasce conosco; nem 
mesmo é nossa posição padrão quanto nos 
deparamos com pontos de vista distintos. É algo que 
somos treinados a fazer, e é uma habilidade que deve 
ser cultivada. É também uma habilidade que pode 
ser atropelada pela nossa tendência natural de 
impensavelmente absorver algumas das coisas as 

                                                            
23 No original: “Recent work in the cognitive sciences suggests that 
imitation is a rare ability and is fundamentally linked to distinctively 
human forms of intelligence, especially to language acquisition, culture, 
and the ability to understand other minds. We engage in imitative 
behavior for a variety of reasons. […] The human capacity to imitate has 
a number of consequences for autonomy-based defenses of free speech. 
Most significantly, for our purposes, the empirical research challenges 
the claim that we require the free reign of ideas in order to promote and 
cultivate our autonomy, where autonomy is understood as the ability to 
exercise independent rational judgment, to form beliefs, and to weigh up 
various reasons for action.” (SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and 
the Marketplace of Ideas”. In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 
180, jan.2010.). 

24 Traduzidos dos termos “mental contamination” e “entrainment”. 
(SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. 
In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 180-181, jan.2010.). 
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quais somos expostos, e de talvez agir de formas que 
são inconsistentes com nossas crenças e desejos 
conscientes.25 

 
Tais considerações servem para contra argumentar a 

afirmação que sociedades democráticas não poderiam 
restringir qualquer forma de discurso. 
 
Considerações Finais 
 

Tomou-se como pressuposto que os processos 
deliberativos coletivos seriam estabelecidos em um ambiente 
análogo a uma economia de mercado – o Mercado das 
Ideias. Inicialmente, vimos que há pelo menos duas formas 
de cooperação: (a) g-cooperação, baseada em metas 
coletivas; e (b) i-cooperação, baseada em metas individuais 
compartilhadas. Na sequência, a análise da metáfora do 
Mercado das Ideias pareceu apoiar a tese da liberdade de 
expressão irrestrita, em virtude da promoção do respeito à 
autonomia intelectual e dos benefícios epistêmicos. Todavia, 
além da metáfora do Mercado das Ideias parecer 
demasiadamente idealizada, seu mecanismo de 
funcionamento parece não promover necessariamente 
qualquer forma de cooperação, seja g-cooperação seja i-
cooperação. Além disso, o Argumento da Autonomia 

                                                            
25 No original: “It is only to suggest that many of the types of speech we 
seek to protect using autonomy based defenses may in fact compromise 
our autonomy competency at various stages of the belief formation 
process. […] An ability to distinguish between good and bad arguments 
is not something that we are born with; nor is it our default position 
when faced with differing points of view. It is something that we are 
trained to do, and it is a skill that must be cultivated. It is also a skill that 
can be overridden by our natural tendency to unthinkingly absorb some 
of what we are exposed to, and to perhaps act in ways that are 
inconsistent with our conscious beliefs and desires.” (SORIAL, S. “Free 
Speech, Autonomy, and the Marketplace of Ideas”. In: The Journal of 
Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 183, jan.2010.). 
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mostrou-se não ser suficiente para justificar uma liberdade 
de expressão irrestrita e o Argumento da Verdade mostrou-
se não ser suficiente para garantir a promoção de benefícios 
epistêmicos. Consequentemente, o Mercado das ideias 
parece não oferecer as condições suficientemente favoráveis 
para a otimização de processos deliberativos coletivos. 
 

Referências Bibliográficas 
 
GORDON, J. “John Stuart Mill and the Marketplace of Ideas”. 

In: Social Theory and Practice, Tallahassee, vol. 23, n. 2, p. 235-
242, jun/set.1997. 

 
SCANLON, T. “A Theory of Freedom of Expression”. In: 

Philosophy and Public Affairs, Princeton, vol. 1, n. 2, p. 204-
226, dez/fev.1972. 

 
______. “Freedom of Speech and Categories of Speech”. In: 

SCANLON, T. The Difficulty of Tolerance: Essays in Political 
Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  

 
SORIAL, S. “Free Speech, Autonomy, and the Marketplace of 

Ideas”. In: The Journal of Value Inquiry, vol. 44, n. 2, p. 167-
183, jan.2010. 

 
TUOMELA, R. Cooperation: A Philosophical Study. 1.ed. Dordrecht: 

Kluwer Academic Publishers, 2000. 



 

EPISTEMOLOGIA SOCIAL E 

DEMOCRACIA: SABEDORIA DAS 

MULTIDÕES X ESPECIALISTA 

Leonardo Machado Cruz1 
Felipe de Matos Muller2 

 
Regra da maioria 

 
Recentemente, surgiu uma abordagem epistêmica da 

democracia. Seus defensores alegam que o que torna a 
democracia uma forma superior de governo está relacionada 
com suas propriedades epistêmicas. Afinal, assume-se 
tradicionalmente que a democracia é um método de tomada 
de decisões coletivas. Uma abordagem epistêmica da 
democracia requereria que as decisões coletivas produzissem 
bons resultados, do ponto de vista epistêmico, fazendo 
predições acuradas. Para muitos teóricos uma característica 
fundamental da democracia é a regra da maioria. A regra da 
maioria parece sugerir que “muitas cabeças são melhores que 
uma”. Atribui-se3 a Aristóteles ser o primeiro a considerar 
seriamente essa ideia. Em uma parte da Política, Aristóteles 
afirma que: 

 
“os muitos, que não são como homens 
individualmente excelentes, todavia, podem, quando 
eles se juntam, ser melhores que poucas pessoas 

                                                            
1 Graduando em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul. Bolsista de Iniciação Científica (FAPERGS). E-mail: 
Leonardo.cruz@acad.pucrs.br 

2 Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. E-
mail: matos.muller@gmail.com 

3 Ver LANDEMORE, 2012, Introduction. 
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excelentes, não individualmente, mas coletivamente, 
tal como as festas nas quais muitos contribuem são 
melhores que as festas providas pelos recursos de 
uma única pessoa”4. 

 
Aristóteles, no excerto acima, sugere uma explicação 

epistêmica para o sucesso democrático. Uma multidão seria 
como uma única pessoa, mas com muitas mãos, pés, 
sentidos e capacidades. Acerca de determinados assuntos e 
em determinadas condições, uma multidão poderia produzir 
juízos tão acurados quanto o juízo de um expert.  

 
Sabedoria das Multidões 

 
Como enfatizado por James Surowiecki em seu “The 

Wisdom of Crowds”, grandes grupos podem, em certo 
sentido, ser mais sábios5 que experts. Em questões 
disputadas envolvendo tanto fatos passados quanto fatos 
futuros, como “Quem foi o último presidente do Brasil?” ou 
“Quais os efeitos do aquecimento global?”, pode sugerir 
procurar uma resposta perguntando a um grande número de 
pessoas. De acordo com Cass Sunstein: 

 
Uma grande quantidade de evidências sugere que, 
em determinadas condições, um caminho promissor 
para responder a essas perguntas é este: Pergunte a 
um grande número de pessoas e fique com a 

                                                            
4 “the many, who are not as individuals excellent men, nevertheless can, 
when they have come together, be better than the few best people, not 
individually but collectively, just as feasts to which many contribute are 
better than feasts provided at one person’s expense” (Politics III, 11, 
1281a41–1281b2). 

5 No entanto, apesar de todas essas limitações, quando meros 
julgamentos são agregados da maneira correta, nossa inteligência coletiva 
é muitas vezes excelente. Esta inteligência, ou o que eu chamarei de "a 
sabedoria das multidões", têm trabalhado no mundo de muitas formas 
diferentes (SUROWIECKI, 2005, Introduction [7]). 
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resposta média. Como foi enfatizado por James 
Surowiecki em seu envolvente e esclarecedor “The 
Wisdom of Crowds”, grandes grupos podem, em 
certo sentido, ser mais sábios que especialistas. 
Quando as condições relevantes estiverem reunidas, 
a resposta média, que pode ser descrita como a 
“resposta estatística” do grupo costuma ser precisa, 
onde precisão é medida com referência a fatos 
objetivamente demonstráveis.6 

 
Sunstein oferece dois exemplos na qual a sabedoria 

das multidões se impõe diante de especialistas. Um exemplo 
ocorreu durante um jogo épico de xadrez entre Kasparov e 
uma multidão. 

 
Em 1999, o campeão mundial de xadrez, Garry 
Kasparov, concordou em jogar contra o mundo 
inteiro. O jogo foi jogado na Internet, as decisões da 
Equipe Mundial eram o resultado da maioria ou 
pluralidade de votos. Quatro jovens especialistas em 
xadrez foram convidados a sugerir movimentos 
possíveis, mas o mundo tinha o direito de fazer o 
que quisesse. Para promover o pensamento 
prolongado, os movimentos foram desacelerados 
para permitir um movimento a cada dois dias. Antes 
de o jogo começar, era amplamente esperado que 
Kasparov ganhasse facilmente. Como poderia a 
visão da maioria ou da pluralidade dos jogadores do 
mundo, que não está perto do nível de Kasparov, 
esperar competir com o campeão do mundo? Mas o 
jogo acabou por ser excepcionalmente parelho. 
Depois de quatro cansativos meses, Kasparov 
acabou prevalecendo. Contudo, ele reconheceu que 
nunca tinha se esforçado tanto em qualquer jogo em 

                                                            
6 SUNSTEIN, C. Infotopia. Oxford University Press, 2006, p. 21. 
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sua vida, e ele declarou que este foi o “maior jogo na 
história do xadrez”.7 

 
O segundo exemplo oferecido apela para a vida 

cotidiana. Não é incomum pessoas consultarem blogs de 
especialistas procurando indicações e avaliações dos novos 
filmes que estão sendo lançados. 

 
Para saber se um novo filme é bom, é útil consultar 
o julgamento do avaliador do jornal local, 
especialmente se o avaliador é alguém cujas opiniões 
você conhece e confia. Mas para muitas pessoas, é 
muito mais útil agregar os pontos de vista de um 
número de avaliadores, e assumir o ponto de vista da 
média como o mais informativo. Na verdade, várias 
revistas e jornais referem agora não apenas a reação 
de seu próprio crítico, mas também aos julgamentos 
agregados de numerosos críticos, mostrando uma 
clara consciência do valor da opinião média de 
muitas pessoas.8 

 
De acordo com Sunstein9, as respostas estatísticas 

dos grupos de tamanhos suficientemente grandes tendem a 
coincidir com os pontos de vista de amostras amplas da 
população. 
 
O teorema do Júri de Condorcet 

 
O filósofo e especialista político francês Marie Jean 

Antoine Nicolas Caritat, Marquês de Condorcet (1743-94), 
também desenvolveu uma interessantíssima argumentação 
matemática para demonstrar as vantagens da regra da 
maioria.  

                                                            
7 SUNSTEIN, op. cit, 2006, p. 22. 

8 SUNSTEIN, op. cit, 2006, p. 22. 

9 SUNSTEIN, op. cit, 2006, p. 23. 
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Para ver como funciona o Teorema do Júri, suponha 
que as pessoas estão respondendo à mesma 
pergunta, com duas respostas possíveis, uma falsa e 
outra verdadeira. Suponha, também, que a 
probabilidade de cada eleitor responder 
corretamente ultrapassa 50%. O Teorema do Júri diz 
que a probabilidade de uma resposta correta da 
maioria do grupo aumenta para 100%, quando o 
tamanho do grupo aumenta. O ponto chave é que 
grupos fazem melhor que indivíduos e grandes 
grupos fazem melhor do que grupos menores, desde 
que sejam preenchidas duas condições: que a regra 
da maioria seja usada, e que cada pessoa tenha uma 
probabilidade superior a 50% de dar a resposta 
correta.10 

 
Se muitas pessoas votarem, a probabilidade de 

conseguir o resultado certo tenderá para a certeza. Num 
eleitorado composto por dez mil pessoas, cada uma delas 
com probabilidade superior de estar certa do que de estar 
errada, é praticamente certo que a decisão tomada pela 
maioria constituirá o resultado correto. Para Condorcet, há 
condições nas quais o voto é um instrumento extremamente 
útil para descobrir a verdade acerca de determinada questão. 
Se admitirmos que, em média, as pessoas têm uma 
probabilidade superior a cinquenta por cento de estarem 
certas, então uma decisão tomada de acordo com a maioria 
tem uma probabilidade elevada de alcançar a resposta certa, 
pelo menos num eleitorado razoavelmente numeroso. 

No entanto, é essencial observar que o teorema só 
funciona mediante a reunião de duas condições. Primeira, o 
indivíduo médio terá de ter uma probabilidade superior a 
cinquenta por cento de estar certo. Segunda, cada indivíduo 
tem de estar motivado para votar segundo o que acredita ser 
a resposta correta. Se as pessoas tiverem, em média, mais 

                                                            
10 SUNSTEIN, C. Infotopia. Oxford University Press, 2006, p. 21. 
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probabilidade de estar erradas do que certas, será quase certo 
que o voto da maioria conduzirá ao resultado errado. 

Nas condições estabelecidas, a opinião da maioria 
pode ser confiável. Se as pessoas manifestam as suas crenças 
sobre alguma questão, incluindo proposições sobre o 
passado e o futuro (a probabilidade de algum evento futuro), 
a resposta pode ser muito melhor do que um palpite 
aleatório. Uma multidão pode responder melhor que um 
palpite aleatório. 

De acordo com Sunstein, o Teorema do Júri de 
Condorcet está baseada sobre alguns pressupostos: (1) as 
pessoas não devem ser afetadas pelo fato de os seus votos 
serem decisivos, (2) as pessoas não devem ser afetadas pelo 
voto dos outros votantes, e (3) a probabilidade de um 
votante estar certo deve ser estatisticamente independente 
da probabilidade do outro votante estar certo. 

Um problema que surge do terceiro pressuposto é a 
mutua influência entre pessoas que convivem no mesmo 
espaço comunitário ou de trabalho.  Pessoas que têm 
formação semelhante podem violar também esse 
pressuposto.  A razão é que tanto as pessoas que convivem 
no mesmo espaço quanto aquelas que têm uma formação 
semelhante tendem a convergir para uma opinião comum, 
eliminando ou diminuindo a diversidade cognitiva do nesse 
grupo de pessoas. Pode ocorrer algum tipo de cascata social 
ou informacional gerando convergência ou polarização. 

Apesar de tudo, resta sempre a fragilidade da 
primeira condição do Teorema do Júri de Condorcet: a 
probabilidade de cada eleitor responder corretamente deve 
ser superior a 50%. Há   muitas objeções a essa condição. 
Por exemplo, se o eleitor não estiver epistemicamente 
motivado – votar de acordo com o que acredita ser 
verdadeiro -, a satisfação da condição será ainda mais 
problemática. Há uma multiplicidade de motivações para o 
voto e elas trabalham contra o Teorema, não havendo 
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garantia de que os votos da multidão serão melhores que a 
escolha randômica das proposições. 
 
Consequências epistêmicas e internet 

 
Em nossos dias, com o aumento do acesso massivo 

a internet, cada vez mais, usuários, em todo o mundo, não só 
acessam, mas disseminam informações e conhecimentos 
gerando várias consequências de natureza epistêmica nos 
usuários da rede. Através da colheita deste conhecimento 
disperso, um mecanismo epistêmico social pode promover 
melhores consequências epistêmicas do que confiando em um 
pequeno número de especialistas.11. Alvin Goldman, no 
prefácio de seu Knowledge in a Social World12, faz alusão sobre 
as perspectivas, otimista e pessimista, em relação à busca 
social do conhecimento em nossos tempos. De acordo com 
a perspectiva otimista, este é o melhor dos tempos, visto que, 
antes, nós nunca fomos dotados com tantas informações. 
Pensem, por exemplo, na vasta rede de informações que nos 
é acessível via internet. Por outro lado, de acordo com a 
perspectiva pessimista, este é o pior dos tempos, pois existe 
um aumento de condições preocupantes. Por exemplo, um 
pequeno número de corporações industriais tem mais poder 
sobre o sistema de comunicações público do que qualquer 
negócio privado já possuiu na história.  

Quando acessam a web procurando alguma 
informação, as pessoas de modo geral não têm condições 
(tempo e competência) para checar a grande maioria das 
fontes e dos autores das informações que são postadas. Em 
muitos casos, o autor é desconhecido, ele é um completo 
estranho. O objetivo padrão, ao acessar alguma informação 

                                                            
11 GOLDMAN, A. Systems-Oriented Social Epistemology. Oxford 
University Press, 2010, p. 13. 

12 GOLDMAN, A. Knowledge in a Social World. Oxford University 
Press, 1999. 
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é o de obter informações verdadeiras. Nesse sentido, crer nas 
informações que são divulgadas por meio dessas plataformas 
implica uma atitude de deferência por parte de quem acessa 
e crê nessas informações. O usuário da internet tende a 
conceder alguma autoridade epistêmica a outros, antes 
mesmo de ter qualquer informação sobre seus hábitos 
epistêmicos. Isso pressupõe uma atitude de confiança inicial. 
Todavia é razoável confiar em alguém somente quando se 
tem alguma razão independente para pensar que as 
informações daquela fonte estão dentro de sua competência 
intelectual. É claro que alguém poderia pensar que é mais 
razoável obter alguma informação de um estranho do que 
manter-se na ignorância. Entretanto, considerando que os 
valores a serem perseguidos são verdade, racionalidade e 
conhecimento, parece razoável confiar apenas naqueles 
meios que sejam conducentes a estes valores, e confiar em 
um estranho parece não estar entre estes meios13. 
Consequentemente, devemos confiar em sites, blogs, wikis e 
outras plataformas na internet proporcionalmente às razões 
epistêmicas independentes que possuímos para pensar que 
as informações daquela fonte são conducentes à verdade ou 
ao conhecimento. 
 
Consequencialismo epistêmico e Wikipédia 

 
O anonimato das fontes de informação pode trazer 

um benefício epistêmico, visto que elimina referências às 
fontes socialmente autorizadas, garantindo certa 
independência das posições, razões e pontos de vista. 
Todavia, essa posição contraria a noção vigente de aquisição 
de boas consequências epistêmicas baseada em fontes 
confiáveis – fontes sociais e epistemicamente autorizadas. O 
exemplo mais familiar dessa abordagem na internet é a 

                                                            
13 MULLER, F. M. Conhecimento Testemunhal: a visão não 
reducionista. Veritas, 2010, p. 134.  
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enciclopédia online Wikipédia.  A Wikipédia é uma espécie 
de wiki, um site que permite a qualquer usuário adicionar 
material e de editar e apagar o que os usuários anteriores 
fizeram. “[A] “edição aberta" tem alguns efeitos profundos e 
sutis sobre o uso da Wiki. Permitir que os usuários todos os 
dias criem e editem qualquer página em um site é excitante 
na medida em que incentiva o uso democrático da Web e 
promove a composição de conteúdo por usuários não 
técnicos”.5 Alvin I. Goldman comenta que a Wikipédia 
“pretende ser a antítese de um mecanismo baseado em 
especialização ou instituição, que é mais elitista”14. 

De acordo com Don Fallis, um dos grandes pontos 
contra a Wikipédia e se ela pode ser uma fonte confiável de 
informação15. Afinal, a Wikipédia não possui vários dos 
controles editoriais de enciclopédias tradicionais (p. ex. a 
Enciclopédia Britânica) e muitas pessoas têm questionado 
sua confiabilidade. 

Embora a força atrativa da Wikipédia seja a sua 
velocidade na abertura e edição de verbetes, epistemólogos 
tem questionado sua base evidencial e sua precisão. Afinal, a 
Wikipédia é movida por um exército de voluntários que 
podem adicionar e subtrair informações livremente. Muitos 
deles não são especialistas. Tanto erros quanto acertos 
podem ser introduzidos rapidamente. Mesmo que exista um 
movimento rápido de subtração de erros na Wikipédia, Don 
Fallis afirma que “isso não é completamente satisfatório”. 
Ele argumenta que “é muito fácil para alguém simplesmente 
apagar um artigo na Wikipédia ou substituí-lo com rabiscos 
ou palavrões”16. Alvin Goldman levanta a seguinte questão: 

                                                            
 

14 GOLDMAN, A. Systems-Oriented Social Epistemology. Oxford 
University Press, 2010, p. 14. 

15 FALLIS, D. Toward an Epistemology of Wikipedia.  Journal of the 
American Society for Information Science and Technology, 2009.  

16 FALLIS,  op. cit, 2009. 
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“que características gerais a Wikipédia deve ter para poder 
tornar seus verbetes geralmente precisos e ser, portanto, 
produtora de resultados epistemicamente bons (por exemplo, 
crenças verdadeiras)? ” 17. 

Estruturas sociais, como grupos, tendem a ser 
confiáveis quando seus membros forem numerosos, 
diversificados e independentes. Quando os grupos são 
suficientemente amplos e diversificados, eles podem, muitas 
vezes, chegar a uma informação melhor do que os 
especialistas sobre o tema18. Alvin Goldman questiona se 
estes parâmetros se aplicariam a Wikipédia19. De acordo com 
Sunstein20, embora muitos contribuam para a construção dos 
verbetes, apenas alguns contribuem para qualquer verbete; 
não está claro qual o grau de diversidade e independência 
daqueles que contribuem para uma entrada específica; os 
verbetes normalmente são editados por indivíduos isolados 
e não por agentes coletivos; pode haver editores que sejam 
controladores e imponham a sua visão sobre os demais. 
 
Wikipédia versus especialista 

 
Lawrence M. Sanger no artigo “The Fate of Expertise 

after Wikipedia”, reconhecendo o sucesso da Wikipédia para 
produção de conteúdo21 questiona se tais agregadores de 
informação, podem ser mais precisos e corretos que 
especialistas. Pode-se pensar que o Wikipédia é a maneira de 
rastrear ou se aproximar de um modelo perfeito de opinião 

                                                            
17 GOLDMAN, op.cit, 2010, p. 14. 

18 FALLIS,  op. cit, 2009. 

19 GOLDMAN, op.cit, 2010, p. 14. 

20 SUNSTEIN, C. Infotopia. Oxford University Press, 2006, p 128. 

21 Ao comparar artigos da Wikipedia e da Britannica em 42 tópicos, nos 
artigos da Britannica foram encontrados em média três erros ou 
omissões, enquanto a Wikipedia atingiu em média quatro erros (GILES, 
2005. Apud, SANGER, 2009, pg. 56). 
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especializada. Contudo, se a Wikipédia tem eficácia em 
produzir uma opinião especializada, ainda são necessários os 
especialistas? Vamos explorar seus argumentos nessa seção.  

Antes de tudo, um ponto importante a considerar é 
o que constitui um especialista. De acordo com Alvin 
Goldman22, um especialista pode ser caracterizado com duas 
condições: (i) portar muito conhecimento ou informação e 
(ii) ter habilidade ou performance para lidar com esta base 
informacional. O especialista deve ter muito conhecimento 
em um domínio específico e a partir dessa base, produzir 
novos conhecimentos, quando posto em questionamento.  

De acordo com Sanger, não é necessário identificar 
os especialistas que compõe a comunidade do Wikipédia, 
mas é necessário que os especialistas certifiquem as 
informações. Pode-se ter especialistas que produzem 
informações para o Wikipédia, mas eles são anônimos. O site 
é um projeto mundial, onde não há privilegiados. Se existem 
especialistas e leigos produzindo informação conjuntamente, 
eles são tratados com a mesma relevância. 

O ponto não é eliminar os especialistas, mas mantê-
los no anonimato. Pode-se muito bem encontrar 
especialistas no meio das multidões. Aparentemente muitos 
desses especialistas editam a Wikipédia. Sanger argumenta 
que os artigos têm melhorado com o tempo. Isso pode 
pressupor que o número de acesso ao site tenha aumentado, 
fazendo com que mais pessoas tenham se voluntariado para 
editar os artigos. A qualidade desses artigos pode identificar 
que existam muitos especialistas ajudando na edição. 

 
Considerações finais 

 
Para muitos teóricos uma característica fundamental 

da democracia é a regra da maioria. De acordo com 
Condorcet, há condições nas quais o voto é um instrumento 

                                                            
22 GOLDMAN, A. Expertise. Topoi, 2016, pg. 1. 
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extremamente útil para descobrir a verdade acerca de 
determinada questão. A regra da maioria parece sugerir que 
“duas cabeças são melhores que uma”. Como foi enfatizado 
por James Surowiecki em seu “The Wisdom of Crowds”, 
grandes grupos podem, em certo sentido, ser mais sábios que 
especialistas. Um campo de debate sobre a performance 
epistêmica entre multidão e especialistas pode ser 
encontrada na discussão sobre as consequências epistêmicas 
da Wikipédia. Uma hipótese que surge dessa discussão 
guiada por Lawrence M. Sanger e que merece ser investigada 
é se uma performance excelente das multidões pressupõe a 
presença de especialistas em meio à multidão.  Afinal, sem 
pessoas capazes e bem informadas parece ser impossível que 
as multidões expressem algum tipo de ‘sabedoria’. 
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SISTEMAS COMPLEXOS, 

PROPRIEDADES EMERGENTES E 

EPIGÊNESE DA CONSCIÊNCIA 

Charles Borges1 
 

 

1. Recapitulação dos modelos aplicados às ciências 
cognitivas 
 
 Quando nos voltamos para a tarefa de explicitar 
percepção e cognição, os dois principais modelos são aqueles 
que chamarei de estático e dinâmico. O modelo estático mais 
famoso e mais respeitado é o computacional. Chamo este 
modelo de estático devido ao fato de não depender ou não 
pressupor a temporalidade como elemento ou atributo 
intrínseco à realidade que pretende explicitar. Não que o 
processamento de informação não ocorra no tempo, mas 
sim que o tempo não é intrínseco ao sistema. No domínio 
da representação,2 os processos são reversíveis e o modelo 
computacional é intrinsicamente uma abordagem ancorada 
na premissa da representação. 
 Além disso, este modelo é estático na medida em que 
reparte a realidade dos processos cognitivos em dois 
“registros” (software e hardware), já dados ou pressupostos. 
Assim, a tendência do modelo computacional é conceber o 
domínio simbólico, ou a informação, como uma essência 
imaterial (um programa) a ser processada por uma máquina 

                                                            
1 Doutorando em filosofia pela PUCRS. Bolsista da CAPES. Endereço 
de e-mail: charlesdittgen@gmail.com. 

2 O termo “representação” é utilizado aqui no mesmo sentido atribuído 
por Deleuze ao abordar aquilo que o autor chamou de “imagem 
dogmática do pensamento.”. Para um resumo, ver BORGES, 2013, pp. 
23-24.  
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(o cérebro destinado àquele fim). Trata-se, portanto, de uma 
espécie reedição do dualismo.   
 Paradoxalmente, este modelo se afirmou justamente 
como uma crítica e, ao mesmo tempo, uma tentativa de 
superação da psicologia behaviorista,3 isto é, como uma 
forma de estudar os processos cognitivos através da 
metáfora do processamento de dados e possibilitar uma 
referência aos estados internos do organismo. 
 Para este modelo, o cérebro seria, tal como o 
computador, um sistema de processamento de símbolos. A 
manipulação de representações simbólicas no cérebro seria 
a essência dos processos mentais.4 Além disso, o 
processamento simbólico seria independente de qualquer 
instanciação, isto é, o software, em razão de sua múltipla 
realização, poderia rodar em qualquer hardware. Este aporte 
funcionalista levou, por sua vez, a uma radical separação 
entre as rotinas de processamentos simbólicos e a 
consciência. O modelo cognitivista, de acordo com 
Thompson,5 fundou uma distinção entre o nível subpessoal 
de processamento simbólico (um verdadeiro inconsciente de 
processamento) e uma consciência que não tem acesso direto, 
que é uma espécie de epifenômeno dos módulos que 
processam e “traduzem” impulsos.  
 O fato do modelo computacional privilegiar a 
representação como ponto de partida para não explicar a 
consciência já é uma evidência de seus limites elucidativos. 
Assim, a tendência deste modelo é submeter a sensação, a 
percepção e a memória ao processamento de informação 
que, por sua vez, é autônomo em relação a qualquer 

                                                            
3 THOMPSON, E. Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of 
Mind. Massachusetts: Harvard University Press, 2010. p. 4. 

4 THOMPSON, E. Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of 
Mind. Massachusetts: Harvard University Press, 2010. p. 5. 

5 THOMPSON, E. Mind in Life. Biology, Phenomenology, and the Sciences of 
Mind. Massachusetts: Harvard University Press, 2010. pp. 5-6. 
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instanciação. Deste modo, resta evidente o fato de que o 
computacionalismo privilegia ou mesmo se firma sobre um 
excesso de abstração. 
 Reconhecendo o excesso de abstração do modelo 
computacional clássico, outro modelo estático, o 
conexionismo, se firma não sobre uma abordagem de 
processamento serial, mas sim por uma abordagem de 
processamento paralelo que procura ser mais realista e mais 
vinculada à biologia.  
 No que nos interessa por ora, o modelo conexionista 
apela para a teoria das redes, afirmando a ideia de redes 
neurais funcionando em paralelo. Como afirma Protevi, para 
este modelo “aprender passa a ser uma mudança das 
propriedades, isto é, [mudança] no vigor e no número de 
conexões da rede”.6 Apesar das críticas internas, o certo é 
que o conexionismo ainda se mantém vinculado a uma 
concepção estática, privilegiando a abstração e a 
representação, ainda que com a vantagem de inserir no 
debate os conceitos de aprendizado (treinamento), reforço e 
emergência (por comunicação entre níveis, por exemplo). 
 As críticas ao modelo representacional utilizam, em 
sua maioria, o conjunto de aportes de quatro vertentes: a 
teoria dos sistemas dinâmicos em matemática; a instância 
enativa em biologia; a teoria ecológica de Gibson em 
psicologia e a fenomenologia em filosofia.7 Este conjunto de 
aportes é apelidado de abordagem 4EA, referindo-se à 
cognição como um processo extended-enactive-embedded-
embodied-affective.8 

                                                            
6 PROTEVI, J. Life, War, Earth. Deleuze and the Sciences. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2013. p. 99. 

7 PROTEVI, J. Life, War, Earth. Deleuze and the Sciences. Minneapolis: 
University of Minnesota Press, 2013. p. 138. 

8 Para preservar o sentido original especificamente neste contexto, 
traduzo o modelo 4EA como estendido-enativo-embutido-encarnado-afetivo. 
Ressalto, entretanto, que, salvo indicação em contrário, utilizo ao longo 
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 Dentre estes quatro aportes, a hipótese dinâmica é, 
no presente estudo, a mais relevante, vez que fornece um 
modelo capaz de explicitar a gênese da cognição como, 
também, deflaciona ou elimina todos os excessos de 
fenomenologia sem cometer o “crime” do excesso de 
abstração. Em outras palavras, a hipótese dinâmica 
pressupõe e propõe uma abordagem que privilegia a 
abstração concreta, tomando em conta os processos materiais 
e informacionais que estão na origem da cognição, de modo 
que o foco explanatório está “na estrutura do espaço de 
trajetórias possíveis e nas forças, internas e externas, que 
moldam uma trajetória particular que se desenvolve”.9 
  Como é evidente, a hipótese dinâmica se apoia 
completamente na teoria dos sistemas dinâmicos. As duas 
principais características dos sistemas dinâmicos são a 
temporalidade intrínseca e a quebra de simetria que, por sua 
vez, dá vazão às propriedades emergentes. Em conjunto, estas 
duas características formam a ideia de sistemas evolutivos, 
instáveis ou metaestáveis,10 que se submetem à objetividade 
do dinamismo espaço-temporal decorrente da abertura ou 

                                                            
deste trabalho o termo situado para “embutido” e o termo corporificado para 
“encarnado”. 

9 BEER, R. D. “Dynamical Approaches to Cognitive Science.” Trends in 
Cognitive Sciences (2000), Vol. 4, Num. 3, p. 96. 

10 O conceito de metaestabilidade tem origem naquele de complexidade. 
Conforme explicitado por Thompson: “O termo complexidade descreve 
um comportamento que não é nem aleatório, nem ordenado e predizível; 
ao contrário, o comportamento está entre estes dois pontos, exibindo 
padrões instáveis e mutáveis. No contexto das novas abordagens do 
cérebro e do comportamento propostas pela dinâmica não linear, a 
noção de complexidade como instabilidade dinâmica ou metaestabilidade 
reveste-se de particular importância – 'a sucessiva expressão de 
dinâmicas de diferencial transitório, com de padrões temporais 
estereotipados sendo continuamente criados, destruídos e recriados” 
(Friston, 2000b, p. 238. THOMPSON, E. Mind in Life. Biology, 
Phenomenology, and the Sciences of Mind. Massachusetts: Harvard University 
Press, 2010.  p. 40). 
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semiabertura para um exterior. Logo, sistemas dinâmicos 
não são sistemas fechados, completos, mas sim sistemas 
abertos ou complexos, ligados à causalidade não linear ou 
não determinista. 
 Um exemplo de sistema dinâmico é aquele descrito 
pela termodinâmica conhecido como “estruturas 
dissipativas”. A hidrodinâmica nos traz um exemplo clássico: 
a experiência da instabilidade de Bernard, que explica as 
transições fásicas ou quebras de simetria que possibilitam a 
emergência de novos padrões de auto-organização molecular 
na medida em que a temperatura do sistema é elevada 
gradualmente. Outro exemplo de sistema dinâmico, desta 
vez, linear, é o governador centrífugo de Watt, um 
dispositivo regular que controla, por acoplamento, a 
velocidade de um motor agindo sobre o fluxo de energia. 
 É importante ressaltar que a abordagem dinâmica, 
linear ou não-linear, difere da representacional não só no que 
diz respeito à concretude (ou à prática), mas também 
enquanto modelagem (ou abstração). Pode-se dizer que os 
modelos dinâmicos concebem uma “abstração concreta” 
inerente ao espaço de relações que modelam uma realidade. 
O que quero dizer com isso? Uma coisa bem simples. 
Diferentemente do modelo de representação, a abordagem 
dinâmica não trabalha a partir da forma (ou da informação) 
como abstração a ser instanciada sequencialmente, de forma 
discreta (no sentido matemático do termo). Podemos ilustrar 
este ponto comparando um governador centrífugo 
concebido através do modelo computacional a outro 
concebido a partir da modelagem dinâmica:11 o modelo 
computacional submete todas as etapas do processo de 
controle do fluxo de combustível à representação linear para, 
depois, instanciar o mecanismo de regulação. O modelo 

                                                            
11 VAN GELDER, Tim. “What Might Cognition Be, if not 
Computation?” The Journal of Philosophy, Vol. XCI (1995) n. 5, pp. 350-
355.  
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dinâmico, por seu turno, considera o mecanismo em seu 
aspecto “prático” e desenvolve um mecanismo de controle 
de fluxo a partir da diferenciação e da integração, em 
paralelo. Um elemento do mecanismo não desenvolve uma 
“representação” dos outros elementos ou mesmo do 
processo, mas sim funciona por acoplamento com os demais 
elementos, sendo que o produto final é a regulação dinâmica 
do fluxo de combustível num continuum temporal. 
 Segundo a hipótese dinâmica, este mesmo modelo 
não representacional está na origem dos organismos que, por 
sua vez, desenvolvem percepção e cognição como 
propriedades emergentes. Conforme pretendo demonstrar 
ao longo deste trabalho, os sistemas cognitivos (assim como 
os demais sistemas dinâmicos complexos) têm seu princípio 
de constituição nos mecanismos de aprendizado e memória. 
Sistemas cognitivos são enativos na medida em que possuem 
relativa autonomia. Mas antes de abordar os sistemas 
cognitivos, faz-se mister repassar alguns conceitos 
fundamentais da teoria dos sistemas dinâmicos. 
    
2. Principais conceitos da Teoria dos Sistemas 
Dinâmicos 
 
 Como forma de guia rápido à terminologia dos 
sistemas dinâmicos, apresento, no que segue, um resumo 
extraído de Chemero.12 Conforme o autor, as definições 
padrão na terminologia dos sistemas dinâmicos envolvem, 
no mínimo, os dez conceitos abaixo listados (sem grifos no 
original): 
 

1. O espaço de estado de um sistema é o espaço 
definido pelo conjunto de todos os possíveis estados 
do sistema. 

                                                            
12 CHEMERO, A. Radical Embodied Cognitive Science. Massachusetts. The 
MIT Press, 2009. p. 36 (box 2.2.).  
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2. Uma trajetória ou caminho é um conjunto de 
posições no espaço de estado através do qual o 
sistema eventualmente atravessa (sucessivamente). 
O comportamento do sistema é muitas vezes 
descrito por trajetórias através do espaço de estado. 
3. Um atrator é um ponto do espaço estado a que o 
sistema tenderá quando se encontrar na região 
circundante. 
4. Um defletor é um ponto de espaço de estado 
longe do que o sistema tenderá quando se encontrar 
na região circundante. 
5. A topologia de um espaço de estado é o layout 
dos atratores e defletores no espaço de estado. 
6. Um parâmetro de controle é um parâmetro de 
um sistema cuja contínua mudança de quantidade 
conduz a uma alteração não contínua, qualitativa na 
topologia de um espaço de estado. 
7. Uma equação diferencial dx/dt 1/4 F(x) para as 
variáveis x1. . . xn é linear, se nenhum dos x1. . . Xn 
ou funções de X1. . . xn estão entre os coeficientes 
de F. Caso contrário, a equação é não-linear. 
8. Sistemas que podem ser modelados com equações 
diferenciais lineares são chamados de sistemas 
lineares. Sistemas que só podem ser modelados 
com equações diferenciais não-lineares são 
chamados de sistemas não-lineares. 
9. Somente os sistemas lineares são decomponíveis; 
ou seja, os sistemas lineares podem ser modelados 
como coleções de elementos separáveis. Os sistemas 
não-lineares são não-decomponíveis. 
10. Como não-decomponíveis, os sistemas não 
lineares só podem ser caracterizados utilizando 
variáveis globais coletivas e/ou parâmetros de 
ordem, ou seja, variáveis ou parâmetros do sistema 
que resumem o comportamento dos componentes 
daquele. 
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3. Sistemas longe do equilíbrio: estruturas dissipativas 
 

Um dos traços marcantes da teoria dos sistemas 
dinâmicos é seu caráter não reducionista. Um sistema 
dinâmico não se reduz às partes que o constituem nem à 
totalidade que emerge das partes, de modo que as estruturas 
e funções que emergem da interação são totalidades abertas ou 
estruturas dissipativas. 
 O organismo é certamente um dos maiores 
expoentes quando se trata de estruturas dissipativas longe do 
equilíbrio. Organismos apresentam três dos principais traços 
marcantes dos sistemas dinâmicos: 1. São dotados de 
propriedades emergentes; 2. Auto-organizam-se; 3. Não são 
fechados, ou seja, dependem da interação com um exterior, ou 
mesmo, se formam a partir da relação entre um interior e um 
exterior. 
 Deste modo, não seria errado tomar a relação entre 
organismo e meio ambiente como o ponto de partida para 
uma abordagem não só da percepção, como também da 
cognição. Assim, é a formação de um padrão e de sua 
reiteração (uma estrutura-estruturante metaestável) que 
assegura a emergência de uma “totalidade” como sistema 
perceptivo-cognitivo. 
 Sistemas perceptivo-cognitivos obedecem a esta 
mesma dinâmica longe do equilíbrio. Percepção e cognição 
estão diretamente relacionadas à formação de padrões 
relacionais heterogêneos que sofrem constante influência de 
flutuações. Em conjunto, heterogênese e flutuações 
asseguram sinergias funcionais que confluem para a 
“totalização” comportamental de um organismo. Segundo a 
hipótese dinâmica, percepção e cognição são sistemas 
dinâmicos complexos e devem ser abordadas pelo referencial 
teórico dos sistemas dinâmicos. 
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4. A hipótese dinâmica em ciências cognitivas: agentes 
perceptivo-cognitivos são sistemas dinâmicos  
 
 Para entendermos não só as vantagens, mas também 
as limitações da abordagem dinâmica, devemos ressaltar sua 
dependência em relação aos conceitos mais gerais de 
emergência e de auto-organização que, por sua vez, podem 
ser vinculados diretamente a Espinosa. 
 Uma sinergética, no sentido proposto por Kelso,13 só 
é possível na medida em que tomemos como ponto de 
partida uma mereologia da cognição. A ideia básica por trás da 
teoria dos sistemas dinâmicos é justamente a de que 
“totalidades” como, por exemplo, a percepção individual são 
propriedades ou disposições inauditas que emergem da 
coordenação de elementos que se relacionam entre si e 
formam uma convergência (provisória). Os sistemas 
perceptivo-cognitivos são o resultado complexificações que 
se auto-organizam num processo bottom-up. 
 Assim, o segundo passo, da auto-organização, é 
também importante para que possamos entender a 
formulação da teoria dos sistemas dinâmicos. Ao contrário 
de conceber um processador simbólico dado de antemão ou 
mesmo um homúnculo que “seleciona” a informação, as 
teorias da complexidade postulam que os sistemas que 
formam padrões comportamentais são o resultado da auto-
organização da informação. São sistemas complexos adaptativos 
que emergem da reiteração ou da repetição de 
comportamentos.  

                                                            
13 “O passo que tentamos dar […], em que pese seja um passo pequeno, 
é partir da linguagem que identifica e descreve as sinergias funcionais em 
ação para a sinergética, uma teoria sobre como as sinergias são criadas, 
mantidas e desenvolvidas. Este é o fundamento conceitual e 
metodológico sobre o qual, acredito, deveria ser edificada uma psicologia 
científica, ou seja, uma ciência que combine eventos mentais, cerebrais e 
comportamentais”. KELSO. J. A. S. Dynamic Patterns: The self-organization 
Brain and Behavior. Massachusetts: The MIT Press, 1995.  p. 67.  
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 Em consonância com os princípios da emergência e 
da auto-organização, os autores, como Kelso, Van Gelder e 
Chemero, que se dedicam à pesquisa e à aplicação da 
modelagem dinâmica aos sistemas cognitivos, costumam 
sustentar que a chamada “hipótese dinâmica” pode ser 
dividida em duas afirmações, a primeira dizendo respeito à 
natureza dos sistemas cognitivos e a segunda ao 
conhecimento (concepção) dos sistemas.14 
 Deste modo, as pretensões da hipótese dinâmica vão 
além da descrição do objeto de estudo (a cognição ou a 
consciência), propondo um novo instrumental teórico, com 
emprego de novos instrumentos conceituais (e até novas 
metáforas) para explicar percepção e cognição. Parte do 
apelo da hipótese dinâmica consiste em afirmar que vivemos 
um momento de ruptura, no sentido kuhniano,15 em que os 
instrumentos conceituais da ciência cognitiva clássica não 
são suficientes para dar conta da tarefa de explicar a 
consciência. Segundo esta hipótese, devemos abordar a 
realidade da cognição como desenrolar de uma trajetória, ou 
seja, não devemos fazer qualquer apelo para a representação 
mental (ao menos como ponto de partida), mas sim apostar 

                                                            
14 Formulada em outros termos, a hipótese dinâmica tem não só 
pretensões ontológicas como, também, epistemológicas. Esta é a tese 
esboçada por van Gelder quando afirma: “A hipótese acerca da natureza 
é uma afirmação sobre a natureza dos próprios agentes cognitivos; ela 
especifica o que são estes agentes (ou seja, sistemas dinâmicos). A 
hipótese acerca do conhecimento é uma afirmação sobre a ciência 
cognitiva: a saber, que podemos e devemos entender a cognição de 
forma dinâmica.” VAN GELDER, Tim. “The Dynamical Hypothesis in 
Cognitive Science.” Behavioral and Brain Sciences (1998) 21, p. 619. 

15 Um ótimo resumo geral sobre o conceito de ruptura, no contexto geral 
da Estrutura das Revoluçõe Científicas, pode encontrado em NICKLES, T. 
"Scientific Revolutions", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Inverno de 
2016). Disponível em: 
<<http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/scientific-
revolutions/>>. Acessado em 25 de novembro de 2016.  

http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/scientific-revolutions/
http://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/scientific-revolutions/
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num modelo de cognição online fundamentado numa 
concepção contínua de temporalidade. 
    
5. Enação, aprendizado e memória 
 
 Agentes cognitivos são sistemas autônomos que se 
desdobram no tempo, de modo que a percepção e a cognição 
devem ser vistas como um ponto de chegada ou de 
estabilização de um processo de coemergência. A ideia 
básica por trás da coemergência é a de que percepção e 
cognição não são um “espelho da natureza”, mas sim que 
resultam de um processo de diferenciação ou auto-
organização recíproca pelo qual um padrão é extraído. A 
ideia de enação é justamente a de que a relação entre 
elementos evolui para estruturas e funções metaestáveis de 
codeterminação. 

A ideia de codeterminação não induz qualquer forma 
de idealismo ou solipsismo. A questão central, atrelada à 
ideia de emergência, é que sistemas complexos coemergem 
como totalidades abertas, na medida em que resultam da 
repetida interação entre partes e, ao mesmo tempo, 
influenciam a própria relação dessas partes. Talvez a ideia de 
repetição seja a melhor forma de capturar o sentido da 
autonomia. É da reiteração de relações (geralmente por 
várias gerações) que inauditas estruturas e funções são 
criadas. Pode-se mesmo afirmar que problemas e respectivas 
soluções para estes problemas são resultado desta coemergência. 
A coemergência acrescenta à ideia de relação de causalidade 
bottom-up aquela de causalidade top-down. Todo um sistema 
perceptivo é resultado desta relação recíproca entre partes 
simples (bottom-up) com uma totalidade (top-down) que, 
em conjunto, formam um sistema metaestável. 
 A cognição é, antes de mais nada, um sistema 
complexo de ação recíproca em loop (ou seja, que não tem 
começo nem fim pré-definidos) e em níveis, de modo que 
níveis mais complexos desenvolvem disposições inauditas 
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em grande medida voltadas para a autorregulação. Percepção 
e cognição ocorrem em ação, ou seja, na medida em que a 
própria ação recíproca se desenrola. É a partir da relação (no 
sentido Humeano,) que coemergem “mente” e “mundo”. O 
resultado desta reiteração recíproca é um umwelt,16 um mundo 
da percepção e da sensação, que se mantém na medida em que 
efetiva a estabilidade da rede de relações recíprocas. 
 Tal como os demais sistemas dinâmicos autônomos, 
os sistemas cognitivos se caracterizam pela auto-individuação, 
pela clausura operacional e pela precariedade que, em conjunto, 
resultam numa teleologia imanente. 

Uma rede operacional fechada (mas dependente e 
afetada por relações exteriores) se estende no tempo na 
medida em que seus processos internos se autorregulam. 
Esta autorregulação, por seu turno, ocorre a partir da mútua 
interferência entre os processos, o que significa dizer que a 
permanência emerge da precariedade. Não fosse sua mútua 
interação, os processos, em isolamento, não teriam caráter 
permanente.17   
 Conforme esta perspectiva, a enação está na base da 
formação da cognição. É de dentro desta rede operacional 
que um modo de existência (no espaço e no tempo) adquire 
sentido, ou seja, a partir de traços perceptivos emergem formas 
de aprendizado (prática reiterada), cuja teleologia imanente é 
perpetuar, estender ao máximo a própria rede operacional. 
Assim, toda cognição é, antes de tudo, voltada para a ação 
cujo objetivo precípuo é evitar flutuações capazes de 

                                                            
16 A referência para o emprego do termo “umwelt” é VON UEXKÜLL, 
J. A Foray Into The Worlds of Animals and Human. With a Theory of Meaning. 
Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.  pp. 73-78. 

17 Uma abordagem mais aprofundada sobre as ideias de autonomia, 
clausura operacional e precariedade pode ser encontrada em DI 
PAOLO, E. e THOMPSON, E. “The Enactive Approach”. In 
SHAPIRO, Lawrence (Ed). The Routledge Handbook of Embodied Cognition. 
New York: Routledge, 2014. pp. 68-78. 
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dissolver a rede, isto é, o objetivo é suprimir linhas de fuga 
que levem à completa “desterritorialização”. 
 Eis, portanto, duas características importantes dos 
sistemas cognitivos que complementam a abordagem da 
enação: 1. Sistemas cognitivos envolvem vários níveis, isto é, 
não podem ser reduzidos a apenas uma camada de interação 
(como sistemas autônomos, são complexos); 2. São sistemas 
ativos e adaptativos, ou seja, não são mera reação passiva a 
estímulos. Um sistema complexo enativo obedece ao 
modelo da dinâmica de auto-organização, de modo que o 
funcionamento cerebral, por exemplo, é ativo e seletivo. 
   Um exemplo de aplicação deste modelo é a 
“neurodinâmica” desenvolvida por Skarda e Freeman 
(1987).18 A partir de estudos voltados para o bulbo olfatório, 
Skarda e Freeman propõem um modelo emergentista para 
compreender a formação de redes neurais que estão na 
origem do comportamento.19  

                                                            
18 SKARDA, C. e FREEMAN, W. J. “How Brains Make Chaos in Order 
to Make Sense of the World.” (1987). Behavioral and Brain Sciences, 10, 161-
195. 

19 A hipótese levada adiante pelos autores é que a classificação e o 
reconhecimento de odores dependem de processos neurais auto-
organizados que emergem de um estado caótico: “Nossa hipótese é que 
a identificação e o reconhecimento dos odores dependem de processos 
neurais auto-organizados no bulbo olfatório. O processo que rotulamos 
de ‘expectativa’ de um odor é desencadeado pela formação de conexões 
robustas numa rede de neurônios que constituem um ACN 
[agenciamento de células nervosas]. Este agenciamento – cujo papel é 
amplificar e estereotipar um pequeno estímulo recebido a cada inalação 
–, produz, como resposta ao estímulo, um padrão de atividade 
disseminado (ainda que de baixa densidade) de modo constituir o 
mecanismo crucial para a mediação da emergência de um padrão de 
atividade ligado a um odor específico, num processo de bifurcação. A 
partir desta mudança de estado, não só um limitado número de células 
que compõem o ACN, mas sim todo o bulbo olfatório se engaja num 
processo de integração global para produzir um padrão de atividade 
estereotipado que, ainda que mediado pelo ACN, se estende muito além 
deste. Assim, quando situado num domínio de input em que já está 
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 Utilizando medições por Eletroencefalograma 
(EEG) nos cérebros de coelhos e aplicando as ferramentas 
de modelagem dinâmica, os autores propõem que o 
mecanismo que leva à reação aos odores e que obedece uma 
dinâmica de metaestabilidade perpassa por diferentes 
atratores em diferentes estágios de modo a se auto-organizar.  
 A partir da formação de agenciamento de células 
nervosas (ACN), a “leitura” de estímulos feita pelo bulbo 
olfatório consiste na transição de estados que implica 
aprendizado e memória. Quando diante de um odor inaudito e 
estimulada a associá-lo a algo no ambiente (no caso em 
estudo, coelhos sedentos eram treinados para associar um 
determinado estímulo odorífico à agua), a rede neural do 
bulbo olfatório se organiza a partir de um atrator caótico 
para um atrator cíclico. Assim, a auto-organização do padrão 
cerebral por ACN ocorre por ressonância, a partir do caos, 
formando um estado oscilatório que culmina num 
comportamento.  
 Este estudo, pioneiro na abordagem dinâmica das 
redes cerebrais, tem como hipótese que o cérebro, como 
estrutura adaptativa, é ativo e autorregulatório. Assim, é 
possível estabelecer as bases da sinalização e do aprendizado 
como sendo dependentes de uma dinâmica longe do 
equilíbrio que funciona a partir da repetição reiterada, do 
processo de “diástole” e de “sístole” que consiste na 
constante passagem de um relaxamento caótico à transição 
fásica para uma “contração” cíclica que leva à formação de 
um novo padrão global sempre que o sistema se depara com 
algum estímulo inaudito (no caso um odor) em relação ao 

                                                            
habituado, o sistema neural apresenta a tendência de gerar uma forma de 
comportamento qualitativamente distinta e ordenada que, por sua vez, 
emerge de um pano de fundo caótico” SKARDA, C. e FREEMAN, W. 
J. “How Brains Make Chaos in Order to Make Sense of the World”, 
(1987). Behavioral and Brain Sciences, 10, p. 170. 
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qual, por imperativo de adaptação, se vê constrangido a 
apresentar uma resposta. 
 Assim, nota-se a prevalência do atrator cíclico 
(estável) sempre que organismo está diante de estímulo já 
acoplado, ou seja, onde já ocorreu o desenvolvimento de 
uma “memória” associativa. Em casos de reconhecimento, 
o estado global das redes de agenciamento de células 
nervosas (que forma uma bacia de atração) tende para um 
atrator estável, a não ser que seja perturbado por estímulos 
(internos ou externos) que forcem a rede para fora do limite 
da bacia de atração, levando a abruptas reconfigurações. 
  O estudo sugere que a percepção e a cognição 
devem ser vistas como um processo ativo do organismo que, 
por sua vez, forma padrões que emergem do caos. Tomando 
o exemplo do olfato, cada ciclo de inalação envolve esta 
dinâmica de tensão entre uma espécie de pano de fundo 
caótico do comportamento neural que, dadas as condições 
ambientais necessárias, forma agenciamentos de células 
nervosas (ACN) que disparam em sincronia e desencadeiam um 
ciclo por contágio que envolve outras áreas do cérebro, 
como o hipocampo, por exemplo. Este ciclo é determinável, 
ou seja, existe um padrão na emergência da ordem a partir 
do caos. Entretanto, diante de situações inauditas, emergem 
redes e padrões também inauditos que, com a repetição, se 
estabilizam, formam uma estrutura de reconhecimento (a 
complexa rede eletroquímica que forma a percepção é levada 
adiante, aprendida, reforçada e auto-organizada como os 
demais sistemas complexos). 
 Além disso, esta rede auto-organizada (enativa) não 
é modular e discreta, mas sim integrada e contínua. A 
frequência de disparo gerada pelo comportamento coletivo, 
reverbera, repercute e desencadeia a formação de padrões 
em outras redes nervosas formando uma totalidade 
metaestável. 
 O aspecto mais relevante do estudo de Skarda e 
Freeman é a comprovação de que a atividade das redes 
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neurais envolve um aprendizado e uma memória20 que implicam 
adaptação, reconhecimento de padrão e reforço. Além disso, 
o estudo sugere que um comportamento mediante feedback 
loop está na base do processo de identificação e 
reconhecimento de odores. Sempre que presente um 
estímulo, a rede se auto-organiza formando um padrão 
adaptativo a partir de outputs que servem de inputs para outras 
regiões e, com isso, formam uma atividade coordenada e 
global que, por sua vez, desencadeia determinado 
comportamento. A ordem (ordenação da informação) 
emerge, segundo os autores, do caos inerentes às interações 
de fundo.  
    
 6. Memória-hábito e memória-imagem 
 
 A partir deste ponto, como sempre ocorre em 
filosofia, o tom especulativo se eleva. Podemos afirmar que 
percepção e cognição, como processos dinâmicos, 
dependem do aprendizado e da memória? Além disso, 
podemos afirmar que estas duas memórias envolvem a 
passagem da atencionalidade para a intencionalidade, 
constituindo um fluxo de consciência.  

                                                            
20 “A memória associada a um odor consiste no conjunto reforçado de 
conexões do ACN o qual, quando ativado sob um estímulo de input, 
demonstra a tendência a produzir um padrão de atividade global 
característico àquele odor específico. Estes mecanismos não são aqueles 
tipicamente usados por computadores digitais ou analógicos. Não há 
aplicação de qualquer regra especificada por um programa ou operação 
sobre o input que leva ao sistema olfatório. Os neurônios que compõem 
o sistema olfatório geram sua própria resposta ao estímulo; eles se auto-
organizam. Não há processador central e aprendizado e memória são 
funções espalhadas pela rede neural” SKARDA, C. e FREEMAN, W. J. 
“How Brains Make Chaos in Order to Make Sense of the World” (1987). 
Behavioral and Brain Sciences, 10, p. 170. 
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 Utilizo o termo “atencionalidade” no mesmo sentido 
atribuído por Jesse Prinz, ou seja, como um natural kind que 
denota propriedades fenomenológicas:21 
 

Eu trato "atenção" como um natural kind. Não é algo 
que tem uma essência que pode ser descoberta por 
análise conceitual. Pré-teoricamente, entendemos o 
conceito de atenção apelando a uma gama de 
diferentes atividades e fenômenos. [...] Há o 
fenômeno do pop-out, quando um estímulo parece 
se destacar em relação às coisas em torno dele. O 
Pop-out é passivo, mas a atenção também pode ser 
ativa, dependente de um esforço. Há o fenômeno da 
mirada, como quando você está olhando para um 
objeto específico em uma cena complexa. A atenção 
também pode envolver o acompanhamento, como 
quando mantemos contato perceptual com algo; 
rastreamento, como quando observamos um objeto 
que se move através do espaço; ou vigilância, como 
quando permanecemos  alertas e reativos a qualquer 
coisa que possa surgir diante de nossos sentidos. 
Além disso, a atenção, por vezes, envolve a seleção, 
como quando nos concentramos em uma 
característica de um determinado objeto. Mas 
também pode ser difusa, como quando examinamos 
nosso entorno. A meditação pode levar alguém a um 
estado de hiperatenção, sem observar qualquer coisa 
específica. Dito de outro modo, a atenção pode ser 

                                                            
21 A teoria da atencionalidade está inserida no contexto da AIR Theory 
– Attended Intermediate-Level Representation, que afirma que “estados 
conscientes são AIRs, [sendo que] a ideia básica é que, quando está 
presente a atencionalidade, ocorre uma mudança no modo como as 
representações de nível intermedário são processadas. É esta mudança 
que faz a diferença entre estas representações serem ou não conscientes”. 
PRINZ, J. “Is Attention Necessary and Sufficient for Consciousness?” 
(2010), p. 8. Disponível em: 
<<http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/P
apers/Prinz.pdf.>>  Acessado em: 15 de julho de 2014. 

http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
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pensada como um processo que, em princípio, 
poderia ser aplicado a tudo, no campo visual de uma 
vez, mesmo se, na prática, seja normalmente seletiva. 
(PRINZ, 2010, pp. 8-9). 

 
  A atenção é o processo que faz como que uma 
sensação ou percepção passe do nível inconsciente para o 
consciente, e está diretamente relacionada à memória 
operacional, vista como “capacidade de armazenamento de 
curto prazo que possibilita um controle executivo”. Mais 
especificamente, pode-se dizer que “[a] atenção pode ser 
identificada com os processos que permitem que as 
informações sejam codificadas na memória operacional. 
Quando a atenção seleciona um estímulo, este se torna 
disponível para a memória operacional; por outro lado, se o 
estímulo não for objeto do processo de atenção,  não estará 
disponível”.22  
 Portanto, de acordo com Prinz a “consciência surge 
quando e somente quando as representações de nível 
intermediário sofrem alterações que lhes permitam tornar-se 
disponíveis para a memória operacional”.23  
 Essa disponibilidade de atenção é talvez o que está 
em jogo na distinção feita por Bergson entre, por um lado, 
uma memória-hábito, como um mecanismo de sensório-
motor “posto em movimento como um todo por um 
impulso inicial”, isto é,  um “estreito sistema de movimentos 
automáticos” e memória-imagem e, por outro, uma memória 
que registra os eventos de nossa vida diária e transforma-os 

                                                            
22 PRINZ, J. “Is Attention Necessary and Sufficient for Consciousness?” 
(2010), pp. 9-10. Disponível em: 
<<http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/P
apers/Prinz.pdf.>>  Acessado em: 15 de julho de 2014.  

23PRINZ, J. “Is Attention Necessary and Sufficient for Consciousness?” 
(2010), p. 11. Disponível em: 
<<http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/P
apers/Prinz.pdf.>>  Acessado em: 15 de julho de 2014.  

http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/M&L2010/Papers/Prinz.pdf
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representações, como um sentido de passado em bloco,24 um 
passado puro. A nossa consciência, como a convergência de 
hábito e de representação, é uma espécie de complexificação 
orientada quer pela natureza, quer pela cultura. 
 O processo de atenção não é apenas “naturalmente” 
informado; também é culturalmente informada. Rastreamos 
um inseto estranho na parede da nossa sala de estar em meio 
as sombras do crepúsculo. Não rastreamos, entretanto, da 
mesma forma, moscas ou  mosquitos voando na mesma sala: 
isso ocorre porque moscas e mosquitos já fazem parte de 
nosso umwelt.25 Moscas e mosquitos foram, conosco, um 
sistema relacional, estamos acostumados acostumados a estes 
insetos, criamos um processo de acoplamento que parte do 
sistema sensório-motor e se estende até à formação de 
imagens. 
 No entanto, o ponto é que todos eles (o inseto 
estranho com o qual nunca havíamos nos deparado, a mosca 
e o mosquito) estão disponíveis para serem rastreados, eles 
estão ocorrendo em nossa memória-hábito ou na nossa ação 
(e reação) corpórea e uma pequena mudança pode fazer-nos, 
por sua vez, passar de um estado de espírito “disposicional” 
a um atencional e vice-versa (1. a atenção exclusiva voltada 
para a mosca que está pousada sobre a colher de café, 
esfregando a cabeça, é suficiente para evocar a percepção 
consciente e as memórias que desencadeiam a representação 
de uma mosca como uma mosca; 2. a percepção de que o 
“inseto exótico” era, na verdade, uma folha seca sendo 
movida por uma corrente de ar é suficiente para encerrar o 
processo de atenção e colocá-lo em segundo plano). 

                                                            
24 BERGSON, H. Matter and Memory. New York: Zone Books, 1991. p. 
81. 

25 VON UEXKÜLL, J. A Foray Into The Worlds of Animals and Human. 
With a Theory of Meaning. Minneapolis: University of Minnesota Press, 
2010.   pp. 53-62 e pp. 73-85. 
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   Agora,  esta disponibilidade só é possível 
porque cada ação e cada percepção são seguidas por uma  
memória-imagem virtual. Esta memória-imagem é, ao 
mesmo tempo,  natural e culturalmente informada. Como 
espécie, selecionamos algumas imagens que eventualmente 
se tornam imaginação, sonhos e conceitos. Esses sonhos e 
conceitos são parte tanto da nossa vida cultural (você não 
pode sonhar com um gato, uma árvore, a Hidra de Lerna, 
César cruzando o Rubicão, um garfo, um relógio, antes a não 
ser que estas imagens tenham sido selecionadas e fixadas), 
quanto de nossa vida natural (a assimilação, a agregação, a 
fusão e a combinação com outras formas de vida). O inseto 
exótico é um “estrangeiro” apenas na medida em que nunca 
o registramos ou experimentamos; o inseto exótico  não faz 
parte da nossa memória-imagem. 
   Por uma questão de escopo, não posso 
abordar aqui o tema da fabulação que, pelo mesmo princípio, 
seguiria estas mesmas coordenadas da relação entre duas 
memórias. O importante, entretanto, é ressaltar que, seja na 
percepção online, na imaginação, na fabulação, o processo 
dinâmico que leva do aprendizado à memória, ocorre 
segundo as coordenadas da dinâmica de auto-organização. 
 
7. Conclusões 
 
 Antes de encaminhar as conclusões, faz-se 
necessário um breve esclarecimento acerca da representação.  
 Conforme minha reconstrução inicial, as teorias dos 
sistemas dinâmicos e da enação têm caráter nitidamente não-
representacional. Entretanto, no último item acima 
emprego, com Jesse Prinz, o termo representação, para 
explicar a passagem da atencionalidade à representação. Não 
há, portanto, uma contradição? Não, se esclarecido que a 
representação, conforme a emprego aqui, é um ponto de 
chegada e não de partida. Além disso, o termo é aqui 
definido como processo ativo que leva, assim, à construção 
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da realidade por integração dinâmica.26 O sistema sensório-
motor não é passivo, não é um “processador” de 
informação, mas sim um processo ativo que constrói 
percepções e possibilita a formação de uma integração de 
nível superior, uma memória descritiva ou narrativa que, por 
sua vez, passa a acompanhar cada ato intencional. 
   Deste modo, entende-se que os estados 
conscientes são dependentes de propriedades emergentes 
que, por seu turno, levam ao aprendizado, deste à memória 
e desta à formação de imagens, de modo que o fluxo da 
consciência se torna irredutível às propriedades de níveis 
inferiores, ainda que dependa daqueles (dos níveis inferiores) 
para formar as imagens em que se apoia. O fluxo da 
consciência é, assim, o resultado da relação entre o todo e as 
partes que o compõem (sem que possa ser reduzido, 
portanto). 
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O LIVRE ARBÍTRIO NO 

DETERMINISMO TEMPORAL 

Fernando Esteves de Oliveira1 
 
John McTaggart Ellis McTaggart revolucionou o 

paradigma da discussão sobre filosofia do tempo em 
defendendo que todas as teorias a respeito da realidade do 
tempo podem ser divididas em duas grandes categorias, 
aquelas nas quais os instantes/eventos se organizam mais 
fundamentalmente conforme relações de passado presente e 
futuro (que ele chama de Série A) e aquelas nas quais se 
organizam de maneira mais fundamental conforme relações 
de anterioridade, simultaneidade e posterioridade (chamada 
pelo autor de Série B)2. 

Comumente se entende que um agente pode ser 
chamado de livre quando suas escolhas possam causar 
diferentes efeitos, ou seja, quando ele tiver o poder de mudar 
o futuro3. Para exemplificar esta situação, pode-se dizer que 
o motorista de um carro chegou atrasado em seu 
compromisso porque virou à direita e que, se tivesse virado 
à esquerda, teria chegado a tempo. Neste caso, a chegada do 
motorista em seu compromisso no tempo T+1 (mais cedo) 
e não em um tempo T+2 (atrasado) está diretamente 

                                                            
1 Mestrando no PPGFIL da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
bolsista segundo o programa CNPq. E-mail para contato: 
suporte.fernando.esteves@gmail.com. 

2 McTAGGART, J. E. The Nature of Existence. C.D. Broad. Grosse 
Pointe: Michigan. Cambridge at the University Press. 1927, P 9-31. 

3 Esta versão é representada pelo modelo de ‘Garden of Forking Paths’ 
ou ‘Open Futures’. Frankfurt apresenta outra definição de livre arbítrio, 
mas esta não será abordada pois o objetivo deste trabalho é 
compatibilizar o determinismo forte com essa definição mais comum de 
livre arbítrio. 
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relacionada à escolha que ele fez no tempo T a respeito de 
qual caminho tomar.    

O problema da compatibilização entre o livre arbítrio 
e as teorias a respeito da realidade do tempo que sejam 
conformes à Série B ocorre porque essas teorias não 
permitem diferentes possibilidades de futuro. A principal 
diferença entre a Série A e a Série B é que na primeira há um 
instante4 especial que possui a propriedade de ser presente, 
e todos os demais definem suas propriedades temporais 
conforme sua relação com este tempo especial. Na Série B, 
por outro lado, todas as suas partes são igualmente reais e 
importantes para a instituição das demais propriedades, de 
forma que se possa definir a anterioridade e simultaneidade 
de qualquer evento devido à sua relação com quaisquer 
outros. Esta propriedade dos acontecimentos da Série B 
parece implicar um tipo de determinismo causal no qual 
dado uma causa inicial não se pode alterar as consequências 
e todos os eventos são necessários. Se o futuro já é tão 
determinado quanto o presente ou o passado, eventos 
passados não podem alterar acontecimentos futuros. Se 
assim for, a liberdade de nossas ações seria meramente 
ilusória, uma vez que o que se considera futuro5 já está dado 
e não pode ser alterado. Em outras palavras, se a Série B 
constitui a realidade do tempo, as propriedades de ser futuro, 

                                                            
4 Quando se lida com posições no tempo, pode-se tratar de instantes, 
eventos ou momentos. Os argumentos apresentados no seguir deste 
artigo não são influenciados pelo uso de algum destes termos em 
detrimento de outros, de forma que trocar o termo instante por um dos 
outros termos não acarretaria alterações relevantes ao conteúdo da 
argumentação. Basta que se esteja falando de algo que se organize 
temporalmente em função de suas características referentes à Série A ou 
Série B, isso é, Passado, Presente, Futuro ou Antes, Depois, Simultâneo. 

5 Em teorias da Série B, em geral, Passado Presente e Futuro são 
propriedades psicológicas, que se atribuem a eventos por sua relação 
com o sujeito, não sendo assim propriedades intrínsecas a eventos ou 
instantes, mas relacionais à nossa consciência/percepção. 
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ser presente e ser passado não dizem respeito a como o 
tempo realmente é, mas sim a propriedades psicológicas do 
agente, isso é, o tempo enquanto percebido. Contudo, para 
defender que o passado é único e imutável, enquanto o 
futuro está em aberto, é necessário que a propriedade ‘ser 
presente’ seja uma posição privilegiada e diga respeito à 
realidade do tempo, o que não pode ocorrer na Série B. 

Para evitar que o determinismo destrua a 
possibilidade de livre-arbítrio, a estratégia que será utilizada 
neste artigo consiste apresentar um cenário no qual todos os 
instantes estejam dados, sejam igualmente reais (isso é, não 
existam instantes privilegiados) e no qual um agente possa 
causar diferentes consequências através de suas escolhas. 
Isso pode parecer contra intuitivo, mas a ideia é defender 
justamente que o determinismo temporal não implica a 
impossibilidade de liberdade a nível pessoal. Immanuel Kant 
apresenta uma forma de compatibilização entre a escolha 
livre racional e o determinismo natural defendendo que 
existem duas causalidades diferentes afetando os seres 
racionais imperfeitos (tais quais os seres humanos), uma de 
ordem natural que os afeta enquanto corpos e uma de ordem 
racional que consiste no poder que agentes racionais de se 
dar suas próprias leis e assim criar novas séries causais de 
âmbito natural, fugindo assim do determinismo.  

 

Por isso, um ser racional precisa considerar a si 
mesmo enquanto racional (isso é, não de acordo 
com o lado de suas faculdades mais superficiais) 
como pertencente ao mundo intelectivo, não ao 
mundo sensível. Ele possui, portanto, dois pontos 
de vista dos quais ele pode considerar a si mesmo e 
através dos quais ele pode conhecer as leis que 
governam a aplicação de seus poderes e, 
consequentemente, todas as suas ações. Ele pode 
considerar a si mesmo inicialmente – enquanto 
pertencente ao mundo sensível – como estando 
sujeito às leis da natureza (heteronomia); e em 
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segundo lugar – enquanto pertencente ao mundo 
intelectivo – como estando sujeito a leis que, sendo 
independentes da natureza, não são empíricas, mas 
fundamentadas apenas na razão.6 

 
A crítica de Kant a esta dificuldade utiliza, então, a 

separação entre a racionalidade do agente racional e o espaço 
de ação do determinismo natural, de forma que sua 
racionalidade não faz parte do mundo natural assim como 
faz o lado animal de tal agente. Tal estratégia, no entanto, 
não pode ser empregada para salvar as teorias conforme a 
Série B da impossibilidade do livre arbítrio, pois a 
determinação de todos os instantes temporais faz com que 
as linhas causais existentes jamais possam ser alteradas, de 
forma que a influência racional no mundo causal não 
produza efeitos novos. 

Para fazer essa compatibilização, inicialmente será 
realizada uma análise de algumas das definições físicas do 
espaço-tempo, mais especificamente um esclarecimento a 
respeito das diversas dimensões, tais quais (comumente) se 
aceita em teorias conformes à Série B. Uma dimensão da 
realidade é a medida vetorial das informações nela contidas. 
Ao tratar-se de espaço, essas informações se dão em função 
de três vetores, que chamamos de altura ou altitude, largura 
ou latitude e profundidade ou longitude. Quando se examina 
a relação entre o espaço e o tempo, é comum entender o 
tempo como uma quarta dimensão da realidade, ainda que 
para entender o que se pretende ao dizer que o tempo é a 
quarta dimensão, é necessário que se entenda a relação entre 
as demais. 

Para ‘adicionar’ uma dimensão n a um sistema com 
n-1 dimensões, deve-se relacionar cada ponto do sistema em 
questão com um ponto da nova dimensão. Inicialmente, 

                                                            
6 Kant, I Groundwork of the metaphysic of moral. H.J. Paton. Londres e Nova 
York. Routledge. Páginas 112 e 113. 
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consideremos um ponto sem qualquer extensão,7 cuja única 
função seja delimitar um ponto em um sistema sem 
dimensões. Adicionar uma dimensão a esse sistema 
significaria relacionar esse ponto singular e inextenso com 
todos os pontos dessa dimensão, de forma que o resultado 
disso seria uma sequência linear < x >.  Para visualizar tal 
cenário, imagine-se outro ponto qualquer, idêntico ao 
anterior, de forma que cada um delimite um ponto diferente 
de um sistema. A primeira dimensão pode ser entendida 
como qualquer linha reta entre esses dois pontos, como, por 
exemplo, a que representa a trajetória que um ponto faria em 
direção ao outro. Esta linha é um objeto que possui apenas 
uma dimensão, a saber, altura, como representado a figura81.  

 

 
 
Um objeto monodimensional não tem nem largura 

nem profundidade. Ele não poderia ter peso ou volume, 
produzir sombra se fosse colocado em frente a uma fonte de 
luz ou mesmo ser percebido por nosso aparato visual, 

                                                            
7 Não é necessário supor a possibilidade de existência de tal ponto. Sua 
suposição tem cunho meramente ilustrativo. 

8 Nesta figura, a largura do ponto e da linha deve ser desconsiderada, 
uma vez que uma linha monodimensional não poderia ser observada por 
nosso sistema sensível visual cujo funcionamento é restrito para figuras 
bidimensionais. 
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portanto toda a representação de figuras unidimensionais 
nada mais é do que uma adaptação bidimensional deste 
objeto. Na figura 1 (abaixo), a entidade monodimensional é 
representada em duas dimensões, pois o ponto e a linha têm 
uma largura e para que o exemplo seja expressivo é 
necessário que esta seja considerada como nula.   

Imagens com duas dimensões são mais fáceis de ser 
compreendidas porque nossa visão se dá totalmente em 
termos de figuras bidimensionais. Ainda assim, a estratégia 
argumentativa apresentada neste artigo depende de um 
entendimento das dimensões mais complexas em função das 
mais simples. Para fazê-lo, basta imaginar uma linha 
monodimensional (como aquela apresentada na figura 1) e 
imaginar outra figura com o mesmo número de dimensões, 
projetando-se a partir de qualquer ponto da primeira em 
qualquer direção não paralela àquela. O resultado de 
qualquer cruzamento entre duas linhas não paralelas resulta 
em um plano, que vem a ser uma entidade ou figura 
bidimensional, como mostra a figura 2.   

 

 
 
São figuras bidimensionais todas aquelas que podem 

ser representadas em um mapa cartesiano. Suas informações 
são dispostas na forma de pares ordenados < X ; Y> onde 
X representa a largura e Y a altura, de forma que se pode 
entender esta segunda dimensão como uma expansão de X 
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em função de Y e que cada um dos infinitos pontos de X 
criem um par ordenado com cada um dos infinitos pontos 
de Y, o que resulta na expansão de uma linha em um plano. 
Em outras palavras, um plano é composto por um número 
Y de figuras monodimensionais X alinhadas umas ao lado 
das outras, de forma que todos os pontos de uma linha 
monodimensional possam se ligar com todos os pontos de 
outra linha monodimensional, paralela à primeira, através de 
uma terceira linha através da segunda dimensão. 

Este mesmo processo de projeção pode ser repetido 
mais uma vez sobre um sistema bidimensional para que se 
obtenha como resultado um sistema de três dimensões, de 
forma que  cada ponto em um sistema bidimensional <X ; 
Y>  esteja relacionado a um ponto Z, ou seja, uma figura 
tridimensional pode ser entendida como o acúmulo de Z 
planos (ou figuras bidimensionais) <X ; Y>, formando assim 
um sistema <X; Y; Z> e permitindo ir de um plano a outro 
plano paralelo ao primeiro através de uma linha que passa 
pela terceira dimensão. Um exemplo deste processo ocorre 
quando se adiciona topografia a um mapa coordenado de 
latitudes e longitudes. 

Entidades cujo corpo se estende 
tridimensionalmente são as mais facilmente compreendidas, 
pois grande parte das experiências que temos é  
tridimensional, ainda que nossa experiência visual destas 
entidades se dê de maneira bidimensional. É importante 
ressaltar que há uma diferença entre a concepção das 
dimensões de uma imagem visual e a concepção das 
dimensões de uma entidade. Por exemplo, nosso aparato 
perceptivo não comporta uma visão tridimensional, mas 
apresenta objetos (estes sim tridimensionais) em duas 
dimensões com a informação extra de que a noção de 
profundidade deve ser adicionada ao que é visto. Isso fica 
mais claro quando observamos uma foto, uma representação 
fidedigna da imagem que obtemos em nosso campo visual 
que é claramente bidimensional. Se uma imagem fosse 
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realmente tridimensional (em oposição a uma imagem 
ilusoriamente tridimensional), ela seria capaz de ilustrar, por 
exemplo, quatro ou mais faces de um cubo opaco de seis 
faces, como um dado.  

Altura, largura e profundidade são as três dimensões 
espaciais,9 sendo a altura responsável pelo orientação de 
objetos segundo as orientações de acima e abaixo, largura 
segundo as orientações de esquerda e direita, profundidade 
segundo as orientações de à frente e atrás. A primeira 
dimensão, altura, pode ser compreendida através de um 
processo no qual um ponto adimensional é expandido ou 
multiplicado verticalmente para que possa então ter um 
tamanho. A segunda dimensão por sua vez pode ser 
compreendida por uma expansão horizontal de uma linha 
monodimensional, processo exatamente igual ao realizado 
no ponto para a composição de uma linha com altura, com 
a diferença que, ao invés de usar um ponto, usa-se esta linha,  
de forma que esta seja expandida lateralmente formando 
assim um plano, uma figura com área. A profundidade 
(terceira dimensão) se dá ao se repetir este mesmo processo, 
utilizando planos ao invés de pontos, empilhando-os uns 
sobre os outros, a fim de criar uma figura com um certo 
volume. Todos estes preocessos são expansões vetoriais, e a 
ideia aqui é que o tempo, embora não seja uma dimensão 
física, também possa ser entendido desta forma, utilizando 
figuras com volumes e expandindo-as vetorialmente a fim de 
criar figuras com histórias ou durações. Entendido desta 
maneira, o tempo se comporta exatamente como uma linha, 
com diversos (ou mesmo infinitos) pontos contíguos, cada 
ponto contendo em si todo o universo (espacial) em um 

                                                            
9 Existem teorias que defendem a existência de mais dimensões 
‘dobradas’ entre as dimensões que entendemos como constituintes do 
espaço-tempo, mas este artigo não tem pretensão de afirmar ou negar 
sua existência, apenas teorizar a respeito do espaço-tempo de maneira 
não contraditória à sua afirmação ou recusa, tendo assim seus resultados 
independentes da comprovação de tais teorias. 
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instante sem duração. Deste modo, o tempo vem a ser a 
quarta dimensão, ainda que não espacial, e que divide objetos 
segundo as orientações de anterioridade e posterioridade 
(antes e depois), segundo o que acreditam os teóricos que 
definem o tempo como Série B.10 Assim como não há um 
ponto especial regulador que divida o que está acima e o que 
está abaixo quanto à altura de entidades, teóricos da Série B 
não podem se comprometer com a existência de um ponto 
especial regulador daquilo que é anterior ou posterior (o que 
os teóricos da Série A chamam de presente ou ‘agora’), mas 
a relação ‘ser anterior à’ se dá entre quaisquer dois pontos 
temporais.  

Considerar o tempo como uma quarta dimensão, 
ainda que não espacial, significa aceitar que ele deve seguir 
as mesmas regras que regem as demais dimensões. O tempo, 
assim como as demais dimensões, deve ser uma medida 
vetorial das informações contidas na realidade e deve poder 
ser imaginado através do mesmo processo que foi utilizado 
para imaginar o funcionamento das demais dimensões, a 
saber, a multiplicação dos pontos, ou dos conjuntos de 
pontos de um sistema de coordenadas por uma nova 
variável. Expandir um sistema tridimensional em termos da 
quarta dimensão, o tempo, significaria que para cada ponto 
<X; Y; Z> se atribuiriam infinitos pontos T, o que tornaria 
possível, por exemplo, estudar o comportamento do ponto 
de Latitude 28º15’ Longitude 35º27’ e altura 350m ao longo 
de um período de tempo que vai de 14h30min até 16h45min.  

Para fazer uma abstração de como seria realizada a 
expansão de um sistema tridimensional para um 
quadridimensional, imagina-se cada uma das estruturas 
tridimensionais, ou mesmo o conjunto de todas elas, como 
pontos sem extensão, exatamente como foi feito na análise 

                                                            
10 Um exemplo de autor que defende esta posição é RUSSELL, B. 
Theory of Knowledge. Elizabeth Ramsden Eames. Londres e Nova 
York. Routledge. 1915. 
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da primeira dimensão, com a diferença de que naquele caso 
tratamos de pontos inextensos espacialmente e agora lida-se 
com pontos sem extensão temporal. Assim, pode-se 
considerar os pontos <X; Y ; Z>  em um instante T e em 
um instante T+2 como pontos temporalmente inextensos 
que fazem parte de uma linha temporal, assim como os 
pontos 1 e 3 fazem parte da linha monodimensional dos 
números naturais e os pontos <1; 2> e < 2; 3> fazem parte 
da linha do plano <X; Y> correspondente à função F(x+1). 

Até aqui, estas são as características fundamentais 
que foram apontadas a respeito de cada uma das quatro 
dimensões: a) Representam medidas vetoriais da realidade, 
pois a realidade é multidimensional e as medidas que usamos 
são as medidas que melhor se adequam às necessidades do 
cálculo, de forma que para calcular o espaço disponível no 
chão de uma casa calculamos seu tamanho em metros 
quadrados (uma medida bidimensional), mas se quisermos 
calcular o volume de água necessária para enchê-la 
utilizamos metros cúbicos (uma medida tridimensional); b) 
Cada sistema com N dimensões pode ser compreendido 
como uma expansão vetorial de um sistema de dimensões  
N-1, tal que cada coordenada do sistema menor é 
compreendido como inextenso em função da nova 
dimensão e c) Adicionar uma nova dimensão a um sistema 
permite novos tipos de interação entre seus pontos através 
de trajetos (linhas) que passam caminhos até então não 
acessíveis ou sequer inteligíveis antes da expansão 
dimensional. Além disso já foi visto também que, se a 
realidade do tempo puder ser entendida fundamentalmente 
em termos da Série B, isto é, de forma que os fatos se 
organizem na linha do tempo conforme as orientações de 
anterioridade, posterioridade e simultaniedade, é bastante 
difícil evitar um cenário determinista que impossibilite a 
liberdade de escolha.  

A fim de resolver esta situação compatibilizandoo 
livre arbítrio com a realidade do tempo conforme a Série B, 
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propor-se-á que a realidade seja entendida não mais apenas 
através das quatro dimensões já apresentadas, mas  
conjuntamente com uma quinta dimensão. Esta nova 
maneira de se analisar a realidade deve respeitar as regras até 
então apresentadas, uma vez que se trata de uma dimensão 
assim como as demais, mas através dela será possível analisar 
caminhos e interações diferentes entre os pontos de um 
sistema quadridimensional.A quinta dimensão seria portanto 
uma expansão ‘lateral’ da linha que entendemos como sendo 
o tempo, a fim de criar não mais uma linha temporal mas sim 
um plano temporal, como foi feito na passagem da primeira 
dimensão para a segunda. De fato, este processo de 
expansão pode ser entendido como a conversão de um 
sistema temporal monodimensional para um bidimensional, 
no qual as outras três dimensões da realidade, as espaciais, 
funcionariam como pontos inextensos. Um sistema 
pentadimensional compreenderia em si diversas linhas 
temporais diferentes, de forma que o que chamamos de 
‘tempo’ não seria mais do que uma das alternativas11 de 
caminho a ser traçado. Segundo esta teoria, todas as 
entidades seriam pentadimensionais, ocupando assim um 
‘espaço’ determinado e delimitado dentre as alternativas 
temporais, assim como têm uma altura, uma largura, uma 
profundidade e uma duração/história.  

Para entender como o plano das alternativas se 
relaciona com o plano temporal, pode-se supor um instante 
na história de um objeto. Este instante está conectado a 
diversos instantes alternativos imediatamente anteriores a 

                                                            
11 Embora chamado de ‘alternativas’, todas elas são simultaneamente 
atuais. Aqui está sendo trabalhada uma distinção entre como as coisas 
são em sua realidade e como a percebemos, de forma que nos pareça que 
esta quinta dimensão seja composta de alternativas não atuais assim 
como os instantes que pensamos ser passado são considerados não 
atuais. Entretanto, todos os instantes ‘alternativos’ são igualmente reais, 
uma vez que a existência de um instante ou linha de instantes ‘atual’ não 
seria compatível com uma Série B. 
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ele, isto é, todos aqueles que causalmente levariam a este 
instante (vale lembrar que a anterioridade é uma 
característica quadridimensional, não pentadimensional, de 
forma que existam várias alternativas ‘simultâneas’ em cada 
instante do tempo assim como em cada linha de plano 
existam diversos pontos) e todos aqueles instantes 
alternativos que este instante em específico poderia gerar, 
como mostra a figura abaixo. 

 

 
 
Cada instante tem um número de instantes 

posteriores alternativos que varia conforme a quantidade de 
escolhas que cada entidade racional pode realizar nele. Para 
exemplificar, suponha um universo composto por apenas 
um ser racional, cuja racionalidade limitada lhe permite 
apenas escolher se pensa em um ‘círculo’, em um ‘triângulo’ 
ou em um ‘quadrado’. Se em um instante 7 (baseando-se na 
imagem acima) a entidade escolher pensar em um ‘círculo’, 
o instante 8 será composto por este ser racional pensando 
em ‘círculo’, caso contrário, será composto por ele pensando 
em ‘quadrado’ ou em um ‘triângulo’, de forma que, levando 
em consideração o instante T, ‘ele pensando em círculo’, ‘ele 
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pensando em um quadrado’  ou ‘ele pensando em triângulo’ 
são os três instantes alternativos posteriores a este instante, 
no caso 8’, 8’’ ou 8’’’. Dado que não há nada mais para se 
fazer neste universo, é seguro afirmar que os três instantes 
alternativos que precedem este também sejam ou ‘ele 
pensando em um quadrado’, ‘ele pensando em um triângulo’ 
ou ‘ele pensando em um círculo’. É importante também 
ressaltar que nesta teoria não existem instantes privilegiados 
ou linhas do tempo privilegiadas, de forma que cada instante 
é um instante alternativo simultâneo a diversos outros, da 
mesma forma como na Série B não existe nenhum instante 
específico. 

A suposição desta quinta dimensão da realidade por 
si só não é capaz de resolver o problema da compatibilização 
entre a Série B e o livre-arbítrio, pois todas as alternativas de 
linhas do tempo estão dadas e a escolha de um agente 
racional parece novamente uma mera ilusão. Todas as 
entidades têm sua altura, largura e profundidade tão 
determinadas quanto sua duração e suas alternativas. É 
seguro afirmar que todas as experiências de qualquer ser 
racional se dão no tempo, mas mais do que isso, que em 
todas elas, independentemente de quando estas experiências 
tenham se passado, foram experienciadas de maneira 
presente. Experiências, equanto psicológicas, são presentes. 
Contudo, se a realidade do tempo é constituída conforme a 
Série B, o que faz com que nossas experiências se dêem 
conforme a Série A?  

Proponho que a resposta para esta pergunta seja a 
consciência. Muitos teóricos da Série B em geral defendem, 
como Russell, que os eventos se organizam na série temporal 
conforme as orientações de antes, depois e simultaneamente, 
de forma que este seja o tempo físico, enquanto a 
organização conforme as orientações de passado, presente e 
futuro não diz respeito a como as coisas são em si, mas sim 
a respeito de como as coisas são em relação a um sujeito, ou 
o que Russell chama de tempo mental: 
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Em geral, dois pares de relação foram considerados, 
a saber (a) sensação e memória, que gera relações 
temporais entre objetos e sujeitos, (b) 
simultaniedade e sucessão, que geram relações 
temporais entre objetos. [...] Será visto que passado, 
presente e futuro se originam de relações temporais 
entre sujeito e objeto, enquanto antes e depois 
surgem de relações temporeais entre objeto e objeto. 
Em um mundo no qual não houvesse experiência 
não existiria passado, presente e futuro, mas poderia 
ter antes e depois. Dar-se-á o nome de Tempo Mental 
ao tempo que surge de relações entre sujeito e 
objeto, e o nome de Tempo Físico ao tempo que surge 

através de relações de objeto e objeto.12  
 
Se assim for e se é plausível chamar de consciência 

aquilo que permite aos seres humanos terem experiências, 
tem-se que ela tem a propriedade de permitir experiências de 
uma maneira muito peculiar, através de características da 
Série A (passado, presente e futuro), como um tipo de 
aparato perceptivo que utiliza ideias para representar 
entidades reais da mesma maneira como a visão o faz ao 
compreender imagens bidimensionais, ‘compactando’ 
entidades com três dimensões espaciais em figuras 
planificadas. Assim, pode-se conceber a consciência como 
sendo um aparato perceptivo capaz de compreender as três 
dimensões espaciais, mas as dimensões temporais apenas 
como pontos. A continuidade dos pontos que formam a 
quarta dimensão não poderia ser diretamente 
experimentada, mas suposta após sucessivas experiências 
pontuais. Contudo, esta experiência pontual permite ao 
agente vislumbrar seus desfechos alternativos, de forma que 
em cada instante experienciado seja possível prever pelo 

                                                            
12RUSSELL, B. Theory of Knowledge. Elizabeth Ramsden Eames. 
Londres e Nova York. Routledge. 1915. P- 62. 
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menos alguns dos instantes futuros possíveis, isso é, 
percebendo ligações pentadimensionais. A consciência pode 
ser entendida como sendo uma linha traçada entre pontos 
específicos de um sistema pentadimensional, que compõem 
o corpo espaço-temporal em que ela habita. 

Esta teoria implica que a consciência funciona, de 
certa forma, em separado do corpo, no mesmo sentido que 
Kant defende em sua obra, que há uma distinção entre 
mundo inteligível e mundo sensível, que as leis que regram a 
existência de um não regram a existência de outro. A 
consciência não tem dimensões espaciais e pode ser 
entendida aqui como um fantasma na máquina, que é seu 
corpo espacial. Isso, contudo, não implica nenhum tipo de 
dualidade entre corpo e consciência, apenas ressalta o fato 
de que para nossa consciência o instante presente é 
privilegiado em relação a instantes passados e futuros uma 
vez que o que tem presentidade pode ser diretamente 
experienciado enquanto o que é passado e futuro não. Uma 
vez que segundo a Série B os eventos que uma consciência 
considera passado ou futoro sejam igualmente reais aos que 
ela considera presente, a diferença entre eles deve se dar no 
que Russell chama de Tempo Mental, não no Tempo Físico. 
Assim, a realidade seria composta de corpos 
pentadimensionais, considerando as alternativas temporais 
como partes constituintes da realidade dos objetos, e a 
consciência seria um tipo de fantasma que habita esta 
entidade pentadimensional de uma maneira muito peculiar: 
experienciando cada instante individualmente em uma 
sequência psicológica na qual os instantes do tempo se 
organizam conforme a estruturada Série A, a saber, ser 
passado, presente e futuro. 

Se houver plausibilidade no que foi dito até então, 
todos os instantes alternativos estariam dados e se 
comportariam conforme a estrutura da Série B, mas as 
consciências apenas são capazes de acessá-los 
individualmente, o que faz com que cada instante visitado 
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pela consciência torne-se especial para ela, no sentido de que 
ela só pode interagir com cada momento uma única vez. 
Embora as escolhas de um indivíduo não possam alterar a 
realidade ou atualidade das entidades, elas definem (ou, pelo 
menos, tem o poder de influenciar) qual será o próximo 
instante para o qual a consciência irá e assim a liberdade 
deixa de ser meramente ilusória e passa a ter uma influência 
real na vida (entendida como conjunto de experiências da 
consciência) de cada ser humano. 

Desta forma, entender que as entidades da realidade 
possuam mais um vetor de informações a serem analisadas, 
o das alternativas de linhas do tempo, ou quinta dimensão, 
juntamente a uma teoria de que o funcionamento da 
consciência se dá de maneira diferente do funcionamento do 
corpo, uma vez que corpos são entendidos como 
pertencentes ao ‘Tempo Físico’ enquanto a consciência ao 
‘Tempo Mental’ possibilita a liberdade dentro de um cenário 
determinista forte, causado pela consideração de que o 
tempo é real e seus instantes se comportam segundo 
propriedades da Série B. O fato de que em todas as 
experiências da consciência humana tais instantes do tempo 
pareçam se passar em termos de Série A corrobora a teoria 
de que o funcionamento do corpo e da consciência não é o 
mesmo, e a liberdade tem sua efetividade justamente no 
âmbito psicológico, isso é, no tempo mental.  

O objetivo deste trabalho em nenhum momento foi 
tentar descrever a realidade ou supor que esta teoria viesse a 
ser provada como atual, mas apenas demonstrar que o livre 
arbítrio não é a prióri contraditório com todas as teorias da 
realidade do tempo segundo a Série B, o que foi feito através 
de uma suposição factível na qual algum tipo de liberdade, a 
saber, a psicológica, existe em um cenário tal que a realidade 
do tempo se organize conforme propriedades de 
simultaniedade e anterioridade, ainda para isso seja requerido 
conceber o Tempo Mental como sendo diferente do Físico. 
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O ESTATUTO EPISTÊMICO DOS 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA 

CIÊNCIA 

Jeferson Diello Huffermann1 
 

 O objetivo do presente texto é apresentar o 
problema do estatuto epistêmico dos elementos 
constitutivos das ciências e indicar em linhas gerais como 
esse problema é tratado pela teoria funcional do a priori, 
desenvolvida por Arthur Pap (1943, 1944 & [1946] 1968). O 
problema será abordado tal como pode surgir a partir de uma 
leitura da física newtoniana, pois o exemplo utilizado para 
apresentá-lo será o amplamente aceito princípio da inércia. 
A expressão “estatuto epistêmico” refere-se ao que autoriza 
– justifica ou torna racional – a adesão a uma sentença. A 
expressão “elementos constitutivos” está sendo empregada 
da maneira utilizada por David J. Stump na obra Conceptual 
Change and the Philosophy of Science, por ela entende-se as “pré-
condições necessárias para conduzir uma investigação 
científica particular”.2 Ao longo do texto o foco será nas pré-
condições ou pressuposições expressas por sentenças, sendo 
referidas pela expressão “sentenças constitutivas”. Trata-se 
dos princípios que servem de base ou fundamento para uma 
dada ciência específica. O problema surge quando: (a) 
princípios que inicianlmente são considerados 
generalizações a partir de casos particulares possuem 

                                                            
1 Graduando em Filosofia (Bacharelado) pela UFRGS. Pesquisador de 
iniciação científica sob orientação da professora Dra. Gisele Dalva 
Secco. Texto escrito com auxílio de bolsa CAPES/PROCAD. E-mail 
para contato: jeferson.diello@gmail.com. 

2 STUMP, D. J. Conceptual Change and the Philosophy of Science – Alternative 
Interpretations of the A Priori.  Nova York: Routledge, 2015, p. xiii (tradução 
nossa). 
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evidência empírica para sua rejeição e não são rejeitados pelo 
cientista; e, ainda, (b) quando princípios são tomados como 
verdadeiros mesmo que não possam ser confirmados 
empiricamente. No segundo caso, se diz que os princípios 
podem ser “indiretamente confirmados” pois somente 
inferências feitas a partir deles podem ser confirmadas 
empiricamente. Tal cenário poderia levar alguém ao 
ceticismo acerca do conhecimento científico ou a afirmar 
que a ciência é irracional. 
 Uma estratégia de solução do problema é estabelecer 
um estatuto epistêmico diferenciado às sentenças que 
expressam os princípios em questão de modo a afirmar que 
estes são mais certos ou mais adequadamente conhecidos. A 
partir dessa estratégia surge outro aspecto relevante para a 
compreensão do problema, a distinção entre conhecimento 
ou justificação a priori e a posteriori. Para demarcar tal distinção 
é costumeiro apresentar, por meio de contraste, os casos 
paradigmáticos de cada tipo de conhecimento.3 Essa 
distinção geralmente é apresentada como entre duas 
atribuições qualitativamente4 distintas de modo a formar 
uma distinção exclusiva, uma sentença é conhecida ou a priori 
ou a posteriori, mas não ambos. 
 A teoria que se pretende apresentar nega essa 
disjunção defendendo que critérios funcionais são o que 

                                                            
3 No verbete “Conhecimento a priori” de Célia Teixeira (2014) no 
Compêndio em Linha de Problemas em Filosofia analítica, encontra-se um 
exemplo dessa abordagem. Nele, é afirmado que saber que “A neve é 
branca” e “O céu é azul” (TEIXEIRA, p. 2) diferiria de saber que “dois 
mais dois são quatro” e “se um objecto x é maior que um objecto y, e y 
é maior que z, então x é maior que z.” (TEIXEIRA, p. 3). O primeiro 
par seria conhecido a posteriori e o segundo par a priori. 

4 Ver CASULLO, A. “A priori knowledge” In: The Oxford Handbook of 
Epistemology, org. Paul K. Moser. Oxford: Oxford University Press, 2002, 
p. 95; TEIXEIRA, C. “Conhecimento a priori” In BRANQUINHO, J.; 
SANTOS, R. (eds.) Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica. 
Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2014, p 02. 
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determinam a aprioricidade de uma sentença. A solução para 
o problema do estatuto epistêmico das sentenças 
constitutivas da ciência proposta a partir da teoria funcional 
do a priori é de que estamos justificados a asserir a uma 
sentença constitutiva por ela ter sido enrijecida (fixada) num 
corpo coerente de conhecimento de modo a servir como 
critério para investigação futura. Com relação ao exemplo que 
será explorado: no contexto em que o princípio da inércia é 
tomado como critério para determinar o “movimento real” 
de objetos, a física newtoniana, ele é conhecido a priori. Ou 
seja, é a priori em função desse contexto teórico específico. 
 
1. As Leis da Física como Elementos Constitutivos 
 
 Os elementos constitutivos da ciência que são 
analisados pela teoria funcional do a priori na principal obra 
em que a teoria é desenvolvida, The A Priori in Physical Theory,5 
são leis de diferentes ramos do estudo do movimento. Um 
exemplo de elemento constitutivo pode ser encontrado no 
quarto capítulo, onde Arthur Pap discute como leis 
empíricas podem servir como definições de conceitos 
básicos de uma disciplina. Esse exemplo é a Lei de Hooke. 
Ela é uma lei da Mecânica de sólidos relacionada à 
elasticidade de corpos, servindo para calcular a deformação 
causada a corpos proporcionalmente à força exercida sobre 
eles. Pap solicita que se imagine um experimento que 
consiste em uma série de testes empíricos de aplicação de 
uma força sobre um arame. De acordo com esse 
experimento, num plano cartesiano as informações obtidas 
nos testes seriam organizadas do seguinte modo: as 
ordenadas corresponderiam à força aplicada sobre o arame 
enquanto as abscissas seriam interpretadas “como valores do 

                                                            
5 PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova York: 
Russell & Russell, [1946]1968. Todas as traduções de passagens dessa 
obra são de responsabilidade nossa. 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 213 

 

alongamento causado pela aplicação da força (ou vice versa)”.6 
Podemos imaginar que o modo pelo qual a força seria 
aplicada consiste no sucessivo aumento do peso de um 
objeto amarrado ao arame. Alguém, depois de um número 
suficiente de testes “encontrará que os pontos representando 
os resultados das medições se organizam aproximadamente 
em uma linha reta”.7 Por extrapolação é possível traçar uma 
linha no plano cartesiano em questão e interpretar essa 
construção geométrica como uma lei correlacionando a 
força aplicada à deformação do arame, estabelecendo que 
uma é proporcional à outra. Tendo imaginado esse 
experimento, Pap pede que consideremos o seguinte: 

 
Suponha, agora, que tendo assim verificado a Lei de 
Hooke por sucessivas adições de pesos para o arame 
de teste encontremos que por aplicação posterior de 
pesos obtemos pontos desviando da linha reta mais 
do que é justificável pela suposição de um certo erro 
acidental ou de intervalo. Provavelmente, essa 
discrepância não será interpretada, pelo físico 
experimental, como uma refutação da Lei de Hooke, 
mas como uma indicação que o limite elástico do 
arame foi excedido. Enquanto ele argumenta que 
“estresse [força aplicada] não é proporcional à 
tensão [deformação], portanto, o limite elástico foi 
excedido” está empregando a Lei de Hooke como 
critério definicional, visto que da falsidade do 
consequente ele infere que o condicional que 
delimita a aplicabilidade da lei de Hooke não está 

satisfeito.8 (grifo nosso).  

                                                            
6  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova York: 
Russell & Russell, 1968, p. 29. 

7  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova York: 
Russell & Russell, 1968, p. 29. 

8 PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova York: 
Russell & Russell, 1968. p. 30. 
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 O que Pap denomina “critério definicional” nessa 
passagem é o que a partir do vocabulário de Stump seria 
denominado elemento constitutivo. É importante destacar 
uma diferença crucial entre ambos os conceitos. Pap, como 
ficará mais claro ao final do texto, está afirmando que Lei de 
Hooke determina – ao menos parcialmente – qual o fenômeno 
está a ocorrer enquanto Stump não se compromete com essa 
tese. A lei de Hooke é um exemplo de elemento constitutivo 
da Mecânica de sólidos por ser um princípio da mesma, uma 
condição prévia para a investigação científica da deformação 
de sólidos. Pap argumenta em favor de uma teoria que 
tornaria inteligível a legitimidade de tal princípio. 
 Independentemente do arcabouço conceitual 
adotado, reconhece-se o problema: no caso de uma suposta 
violação da lei (falsidade do consequente), nega-se que se 
está diante de um evento ao qual a lei se aplica.  O 
consequente em questão é o consequente do condicional “se 
a Lei de Hooke é o caso, então a deformação é proporcional 
à força aplicada”. Dada a falsidade do consequente o 
cientista conclui que o limite elástico foi excedido, a Lei de 
Hooke foi incorporada na definição de limite elástico. O 
fenômeno que poderia levar à sua rejeição é explicado 
fazendo apelo à própria pressuposição. Coloquialmente: não 
se trata de uma exceção à regra, mas de um caso em que a 
regra não se aplica. O que a teoria funcional do a priori visa 
esclarecer é o que torna racional ou justificado que, uma vez 
que se tenha estabelecido a Lei de Hooke como lei, ela não 
seja imediatamente revisável pela experiência. Ou – numa 
formulação mais próxima de como Pap entende o problema 
– em que condições o raciocínio de negar o antecedente a 
partir da negação do consequente é racional ou justificado. 
A estratégia consiste em indicar qual é o estatuto epistêmico 
diferenciado para leis tais quais a Lei de Hooke. 
 Historicamente, pelo menos até a metade do século 
XX, conhecimento sobre o espaço, o tempo e as leis gerais 
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da natureza foi considerado um forte candidato ao título de 
conhecimento a priori.9 Nesse aspecto a estratégia de atribuir 
aprioricidade (funcional) às sentenças desses domínios é 
tradicional. Contudo, a análise da aprioricidade do 
conhecimento acerca dos elementos constitutivos a partir da 
teoria do funcional a priori é heterodoxa no que diz respeito 
ao critério de classificação. As análises tradicionais buscam 
estabelecer condições para classificar sentenças como 
conhecidas a priori que se dividem em duas categorias.10 
epistêmicas e não-epistêmicas.11 A função de uma sentença num 
contexto teórico pouco motivou a reflexão sobre estatutos 
epistêmicos diferenciados. Uma distinção rígida entre o a 
priori e o a posteriori torna difícil o tratamento de sentenças 
que nem são completamente conceituais nem meramente 
empíricas, pois fazem parte das explicações dos fenômenos 
sem serem diretamente revisáveis por eles. Com essa 
dificuldade de cunho conceitual em mente fica mais claro o 
que fez como que Pap visse como necessário tentar pensar 
o a priori na ciência como variando em graus. A dificuldade 
torna-se ainda mais compreensível quando consideramos 
casos particulares de sentenças constitutivas na ciência, 
como a sentença que expressa o princípio da inércia. 
 
 
 

                                                            
9 Ver STUMP, D. J. Conceptual Change and the Philosophy of Science – 
Alternative Interpretations of the A Priori. Nova York: Routledge, 2015, p 
(xiii); GREENBERG, R. Kant's Theory of A Priori Knowledge. University 
Park: The Pennsylvania State University Press, 2001, p. 04. 

10 CASULLO, A. “A priori knowledge” In: The Oxford Handbook of 
Epistemology, org. Paul K. Moser. Oxford: Oxford University Press, p. 98. 

11 Três tipos de condições epistêmicas – força de uma justificação, fonte 
de uma justicação e defensibilidade de uma justificação – e dois tipos de 
condições não-epistêmicas, a necessidade lógica e a analiticidade. 
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2.  Inquietações Conceituais acerca do Princípio da 
Inércia 
 
 O princípio da inércia faz parte de uma teoria do 
movimento dos corpos, mas não é revisável pela avaliação 
do movimento particular de um corpo. Isso torna o princípio 
um caso interessante da difícil adequação à distinção a priori 
/ a posteriori. Ele é formulado por Isaac Newton da afirmação 
de que “Todo o corpo persevera no seu estado de repouso 
ou de movimento uniforme em linha recta, a não ser na 
medida em que é obrigado a mudar o seu estado pelas forças 
que lhe são impressas.”.12 Entendido literalmente, o 
princípio descreve que qualquer corpo permanece em 
repouso ou movimento retilíneo uniforme caso não seja 
aplicada uma força em direção contrária, descrição que não 
está de acordo com a percepção do movimento de nenhum 
indivíduo. 
  Percebemos cotidianamente somente um dos 
disjuntos do princípio, de que um corpo em repouso tende 
a permanecer em repouso até que uma força seja aplicada 
sobre ele. O princípio desse modo é trivialmente 
verdadeiro,13 mas espera-se que seja também informativo. 
Todavia, afirmar que a adesão ao princípio é irracional dado 
seu sucesso preditivo é extremamente oneroso. Portanto, a 
dificuldade teórico-conceitual principal envolvida na adesão 
a ele é a aparente falta de um referente para a descrição feita 
pela sentença que expressa o princípio. A sentença, ao não 
ser uma descrição do comportamento dos corpos que 
percebemos cotidianamente, pois se o fosse seria uma 
descrição vazia, faz referência a quê? Em outras palavras, o 

                                                            
12 NEWTON, I. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural: a lei da inércia. 
Trad. Raquel Balola. Lisboa: Departamento de estudos clássicos da 
Universidade de Lisboa, 2010, p. 32. 

13 Uma disjunção onde um disjuntos é verdadeira mas nem sempre 
informativa, pense em casos como “chove ou não chove”. 
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princípio da inércia descreve algo? Stump afirma que o 
princípio – tomado em conjunto com as demais leis da física 
newtoniana – descreve o “referencial inercial”.14 As leis de 
Newton são aquilo que define o referencial inercial (o 
referencial no qual por definição é válida a física 
newtoniana), sendo essas leis elementos constitutivos da 
ciência ao fornecer o referencial para outras leis acerca do 
movimento, como a lei da gravitação universal. 
 A explicação para o que seria o referencial inercial 
pode ser dada a partir das noções de repouso e movimento. 
Repouso e movimento são noções cuja atribuição, a 
princípio, varia de acordo com a perspectiva de um 
observador: para alguém no interior do vagão de um trem, a 
lâmpada que ilumina o vagão desse trem será provavelmente 
descrita como em repouso; mas para alguém na plataforma 
de embarque, o trem, o vagão e a lâmpada que ilumina o 
vagão desse trem provavelmente seriam descritas como em 
movimento. Esse cenário pode ser novamente descrito 
utilizando-se da noção de referencial. Quando tomamos 
como referencial o observador dentro do vagão, o vagão, o 
trem e a lâmpada que ilumina o vagão desse trem estão em 
repouso e a plataforma de embarque está em movimento. Já 
quando tomamos como referencial o observador na 
plataforma de embarque, o trem, o vagão e a lâmpada que 
ilumina o vagão desse trem estão em movimento. 
Analogamente, o referencial inercial seria o referencial no 
qual o seguinte condicional é o caso: se um corpo não está 
sujeito a forças, então ele está ou parado (em repouso) ou se 
movendo em linha reta e em uma velocidade constante (está 
em movimento retilíneo uniforme). O centro de massa do 
sistema solar seria um referencial muito próximo do 

                                                            
14 STUMP, D. J. Conceptual Change and the Philosophy of Science – Alternative 
Interpretations of the A Priori.  Nova York: Routledge, 2015, p. 119. 
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referencial inercial.15 A despeito de o referencial do centro 
de massa do sistema solar ser ou não próximo do referencial 
inercial, ele não é o referencial inercial. A própria avaliação 
do referencial do centro de massa do sistema solar como um 
referencial quase-inercial depende de uma atitude favorável 
com relação ao referencial inercial. Tal atitude por sua vez 
acarretaria uma atitude favorável com relação ao princípio da 
inércia, já que ele é usado para definir o referencial inercial. 
O que autorizaria – justificaria ou torna racional – essa 
atitude favorável com relação ao princípio ainda não foi 
explicitado. 
 
3.  A Teoria do Funcional a priori e o Pragmatismo 
de Lewis e Dewey 
 
 A seguir será indicada uma solução ao problema, a 
tentativa de tornar inteligível a atitude favorável a elementos 
constitutivos como o princípio da inércia a partir da teoria 
funcional do a priori. Porém, antes disso, faremos algumas 
considerações gerais acerca da teoria funcional do a priori. 
Será dada atenção especial ao contexto de debate com a 
concepção pragmática do a priori, como defendida por C. I. 
Lewis no célebre artigo “A pragmatic Conception of the A 
Priori”,16 bem como por John Dewey na obra Logic: The 
Theory of Inquiry.17 A teoria funcional do a priori é desenvolvida 
tendo como base as posições expressas nesses textos, 

                                                            
15  FRIEDMANN, M. Dynamics of Reason: The 1999 Kant Lectures at 
Stanford University. Stanford: CSLI Publications, 2001, p.34. 

16  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The 
Journal of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p (169-177). Todas as 
traduções a passagens dessa obra são de responsabilidade nossa. 

17 DEWEY, J. Logic: The Theory of Inquiry. Nova York: Holt, Rinehart 
and Winston. Reimpressão de Collected Works of John Dewey: The Later 
Works. Vol. 12, 1986. Todas as traduções a passagens dessa obra são de 
responsabilidade nossa. 
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visando (entre outras coisas) um aprimoramento dessas 
posições. A ênfase feita aqui na análise das teorias de Lewis 
e Dewey é na imagem de ciência extraída a partir delas. 
 Lewis assume como ponto de partida da 
apresentação da sua teoria do a priori que “concepções 
tradicionais do a priori se provaram inatingíveis”.18 Segundo 
Lewis há uma confusão em torno de expressão 
“independente da experiência” pois  

 
[…]  o a priori é independente da experiência não 
porque prescreve uma forma na qual os dados dos 
sentidos devem enquadrar-se ou antecipa alguma 
harmonia pré-estabelecida da experiência com a 
mente, mas precisamente porque não prescreve nada 
para a experiência. Isto é, a priori é aquilo que é 

verdeiro não importa o quê. (itálico do autor).19 
 
 A partir da perspectiva do a priori defendida por 
Lewis seria correto afirmar a equivalência entre descrever 
uma sentença como a priori ou “verdadeira por definição”. 
Disso se segue a implicação de que o número de sentenças a 
priori é potencialmente infinito. Tal implicação de que há 
potencialmente infinitas sentenças a priori é tratada como não 
problemática, pois em última instância os critérios para 
endossar as sentenças que atualmente reconhecemos como 
a priori são pragmáticos. Quais e quantas sentenças a priori são 
endossadas varia de acordo com certos interesses e objetivos 
da mente humana. Os exemplos fornecidos são as leis da 
lógica e a aritmética. A lei do terceiro excluído é aceita devido 
à “nossa propensão por simplicidade”.20 A aritmética é um 

                                                            
18  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 169. 

19  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 169. 

20  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 170. 
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sistema consistente criado a partir da operação de 
“correlacionar coisas identificáveis”.21 Tal sistema se aplicar 
ao mundo é um caso de boa sorte. A concepção pragmática 
do a priori de Lewis tem como cerne a ideia de que o a priori 
legisla sobre as interpretações da experiência, não sobre a 
experiência ela mesma. 
 Na ciência, o a priori está amplamente atuante visto 
que essa prática está repleta de estipulações metodológicas 
em sua base. Caracterizadas pelo americano como 
“conceitos definidores”22 ou “testes categóricos”,23 são o que 
tornam possível a investigação ao definirem precisamente 
conceitos científicos básicos. Esses conceitos seriam os 
modos de classificação da “natureza” ou “essência” dos 
objetos. Vale lembrar que tais expressões ocorrem entre 
aspas pois natureza ou essência de algo nessa visão é sempre 
de acordo com certas interpretações da experiência feitas 
pela mente humana. O exemplo apresentado para ilustrar 
esse ponto é o conceito de simultaneidade, como 
apresentado por Einstein em Relativity. Lewis cita uma 
passagem extensa da obra do físico.24 A definição de 
simultaneidade e a definição de tempo elaborada a partir 
dela, ambas propostas por Einstein, são sentenças a priori 
para Lewis.25 O que autoriza aferimento a essas sentenças – 
garante estatuto epistêmico positivo – é, por um lado, sua 
consistência com o restante da teoria. Contudo, e mais 

                                                            
21  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 171. 

22  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 172. 

23  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 173. 

24  EINSTEIN, 1922 apud LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of 
the A Priori”. The Journal of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 170. 

25  LEWIS, C. I. “A Pragmatic Conception of the A Priori”. The Journal 
of Philosophy. Vol 20 (N° 7). 1923, p 170. 
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importante, a verificação de sentenças que são dedutíveis a 
partir das sentenças que definem esses conceitos. No caso 
da ciência empírica o objetivo é descrever adequadamente 
fenômenos. Portanto, nesse domínio do saber é necessária 
alguma verificação empírica, esta é dada pela verificação de 
sentenças deduzidas a partir dos conceitos definidores, ou, a 
partir das sentenças que expressam a definição de tais 
conceitos. Trata-se de um modelo hipotético-dedutivo da 
ciência, como Pap (1968) de maneira correta o caracteriza no 
primeiro capítulo de The A Priori in Physical Theory.26 
 O pragmatismo de Dewey é um pouco mais sutil. 
Para entendê-lo é preciso compreender a distinção feita pelo 
autor entre proposições genéricas e universais,27 os dois tipos 
de proposições gerais. A distinção entre proposições 
universais e genéricas, escreve Pap, pode ser explicada em 
termos dos “métodos de validação de cada uma”.28 Uma 
proposição universal expressaria a conexão entre conceitos 
e é válida por definição; são os “conceitos definidores” de 
Lewis. Se, por definição, determino que “todo triângulo é 
uma figura plana”29 não é pela inspeção de diferentes objetos 
triangulares no universo que isso é validado. Já um exemplo 
de proposição genérica seria a regularidade descrita como a 
Lei de Hooke. Como explicado na primeira seção desse 
artigo, a deformação de um sólido (por exemplo um arame) 
é proporcional à força aplicada sobre ele desde que o limite 
elástico do sólido não seja ultrapassado. Isso pode ser 

                                                            
26 PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova York: 
Russell & Russell, 1968, p 1. 

27 Cf. DEWEY, J. Logic: The Theory of Inquiry. Nova York: Holt, Rinehart 
and Winston. Reimpressão de Collected Works of John Dewey: The Later 
Works. Vol. 12, [1938] 1986. p. 268. 

28  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 9. 

29  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 9. 
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estabelecido depois de uma série de testes. Essa é uma 
regularidade que pode ser expressa na forma de uma 
proposição que expressa uma conjunção entre os resultados 
dos testes. A imagem da ciência nesse caso também é de uma 
prática hipotético-dedutiva. Dewey somente dá uma 
caracterização que julga mais precisa às hipóteses, a saber, 
elas explicitam as relações entre os conceitos mais básicos de 
uma teoria. O problema com essa imagem, segundo Pap, é 
que ela ignora a mudança de estatuto epistêmico que ocorre 
com sentenças como a Lei de Hooke ao longo da 
investigação científica. Após a sua descoberta por meio de 
uma série de testes empíricos ela pode ser adotada como 
critério para estabelecer o limite elástico de um sólido. 
 De acordo com o jargão de Dewey a Lei de Hooke 
seria a ocorrência da passagem de uma proposição genérica 
que expressa a conjunção dos resultados dos testes 
empíricos para uma proposição universal que expressa a 
conexão entre os conceitos “estresse”, “tensão” e “limite 
elástico”. O passo em questão é irracional, a distinção 
genérico / universal é uma distinção qualitativa, sendo 
ambos os termos mutuamente exclusivos.  
 A crítica principal de Pap às concepções de Dewey e 
Lewis é a negligência de ambos os autores com relação ao 
carácter dinâmico do empreendimento científico:  

 
Se, enquanto metodologistas, adotamos um ponto 
de vista estático e examinamos o corpo de 
proposições científicas como podem ser 
encontradas sistematizadas em um estágio 
determinado de investigação, de fato, dividiríamos 
com sucesso as proposições entre analíticas e 
sintéticas, formando classes mutualmente exclusivas. 
Entretanto, se nosso ponto de vista é dinâmico ou 
desenvolvimentista, descobriremos que o que eram 
leis experimentais em um estágio passam a 
funcionar, em virtude de extensiva confirmação pela 
experiência, como regras analíticas ou 
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“convenções”, na linguagem de Poincaré, num 

estágio posterior.30 
 
 Aplicando a crítica aos metodologistas em geral aos 
autores discutidos nas subseções anteriores, o que Pap 
contesta é que se possa determinar quais sentenças são testes 
categóricos (Lewis) ou proposições universais (Dewey) na 
ciência independentemente do contexto de investigação. A 
teoria funcional do a priori é uma teoria na qual se considera 
o desenvolvimento de uma ciência para determinar o 
estatuto epistêmico de suas sentenças constitutivas. 
 
4. Esboço de uma Resposta ao Problema do 
Estatuto Epistêmico do Princípio da Inércia a partir da 
Teoria Funcional do a priori  
 
 Após esse breve desvio pelas concepções 
pragmáticas do a priori, as linhas gerais da resposta para o 
problema do estatuto epistêmico da sentença constitutiva 
que expressa o princípio da inércia podem ser indicadas. 
Como já foi discutido na seção dedicada ao princípio da 
inércia, nenhum corpo é observado se comportando à 
maneira descrita pelo princípio. Todavia, além disso, a 
segunda lei de Newton tem como corolário que todos os 
corpos estão em movimento acelerado relativamente uns aos 
outros.31 O princípio da inércia não é somente não 
observado, é não observável. Se o esperado do princípio é uma 
descrição correta da realidade, torna-se compreensível a 
estranheza envolta na explicação do que autoriza sua 
aceitação. Para a teoria funcional do a priori é crucial voltar-
se para a história da ciência do movimento, para estabelecer 

                                                            
30  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. vii. 

31  PAP, A. “On the Meaning of Necessity.” In: Journal of Philosophy. Vol. 
40 (N° 17), 1943a, p 453. 
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o contexto apropriadamente e determinar o estatuto 
epistêmico. Pap afirma que apesar de não ser possível 
verificar o princípio da inércia: 

 
[os] experimentos de Galileu com o plano inclinado 
revelaram movimento inercial como um caso limite 
de movimento acelerado. Quando um corpo 
descende num plano inclinado irá, em virtude da 
energia cinética adquirida no inferior do plano, 
ascender para a mesma altura a que caiu no plano 
simetricamente adjacente. […] Nos casos limite, 
quando o ângulo de inclinação é zero, a velocidade 
do corpo se manterá constante a não ser pela 
resistência friccional contra qual trabalho deve ser 

feito (Cf. Mach, Mecanics, ch. II, seção 8).32 
 
 Os resultados de Galileu permitem a extrapolação de 
um caso em que corpos se comportariam de acordo com o 
princípio da inércia. Há certa dificuldade em caracterizar essa 
extrapolação, já que não se trata de uma generalização a 
partir de casos particulares. Os resultados dos experimentos 
de Galileu com o plano inclinado e a maior simplicidade na 
sua explicação da trajetória de projéteis como parabólica33 
dão razões para aceitar o seu método de construção 
geométrica do movimento. Um cientista ao desenvolver uma 
ciência do movimento teria como pressupostas as sentenças 
que prescrevem o método. Esse cientista estaria autorizado 
à adesão (mesmo implícita) das sentenças que constituem o 
método neste estágio com algum apelo à experiência, isto é, 
pelo sucesso dos testes de Galileu com o plano inclinado. 
Contudo, com o passar do tempo, essas sentenças se tornam 
condições de possibilidade de uma ciência do movimento 

                                                            
32  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 42. 

33  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 43. 
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qualquer, ou seja, se tornam critério para qualquer teoria do 
movimento: “A lei da inércia, originalmente estabelecida pela 
extrapolação por experimentos, assim funciona como regra 
para a construção geométrica dos movimentos reais”.34 Pap, 
buscando tornar sua tese mais clara ao leitor do início do 
século XX, a reformula em termos vagamente kantianos: 

 
Em linguagem kantiana, [a lei da inércia] é sintética a 
priori no sentido de ser uma “condição 
constitutiva” da mecânica: movimento é um objeto 
possível da mecânica somente se é construtível 
geometricamente, como uma curva cuja direção de 
cada ponto é determinada pela tangente (a 
representação geométrica da primeira derivativa, que 
é idêntica a velocidade, se o eixo horizontal do 
sistema de coordenadas representa o tempo); e o 
significado físico da tangente é apenas movimento 

inercial (grifo nosso).35 
 
 Historicamente, há um momento no 
desenvolvimento da ciência do movimento em que o 
fenômeno de movimento não é nem aos menos inteligível 
fisicamente se não é passível de construção geométrica. 
Neste segundo estágio, o cientista encontra-se autorizado 
inclusive a postular hipóteses auxiliares para tornar sua 
geometrização do movimento consistente. 
 Para explicar o processo em que sentenças36 tornam-
se critérios para investigação, Pap afirma que elas mudam de 

                                                            
34  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 43. A expressão “movimentos reais” é 
uma tradução da expressão em inglês “actual motions”. 

35  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 43-44. 

36 Cuja origem pode consistir de extrapolações de casos ideais a partir 
de casos particulares ou induções a partir de um número suficiente de 
casos particulares. Ou, inclusive, sentenças de origem desconhecida. 
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significado.37 Uma maneira entender essa tese é compreender 
as sentenças constitutivas como tendo forma gramatical de 
sentenças declarativas/informativas, proposições, mas 
sendo na verdade sentenças prescritivas, ou seja, regras. 
Além disso, as noções de “critério definicional” e “condição 
constitutiva” indicam que tais regras seriam constitutivas dos 
fenômenos. Podemos esclarecer essa noção a partir de 
exemplos. Um caso paradigmático de regras constitutivas 
são as regras do jogo de xadrez. A Torre move-se em linha 
reta na vertical e na horizontal, ao movê-la de outro modo 
não estou mais jogando xadrez. Ao mover a peça na diagonal 
não se está movendo a Torre e sim um objeto físico 
qualquer. As regras do xadrez constituem o jogo, nesse 
sentido determinam qual jogo está sendo jogado. 
 As condições constitutivas em algum sentido 
determinam qual o fenômeno em questão. Determinam 
quais os indivíduos relevantes para investigação física do 
evento e a relação em que esses indivíduos estão. O exemplo 
do movimento é claro: para o teórico funcional do a priori, 
um evento só é um fenômeno físico de movimento se é 
construtível geometricamente. Partes da geometria foram 
incorporadas à teoria física, tornando-se componentes de 
seus elementos constitutivos. 
 O teórico funcional do a priori está comprometido, 
minimamente, com a instrumentalidade do princípio da 
inércia, não com sua verdade em sentido estrito. Ao discutir 
o processo que chama de “Idealização na Física”, Pap 
classifica o princípio da inércia como um exemplo de uma 
sentença com um estatuto essencialmente instrumental.38 
Todavia, o autor considera relevante destacar que com essa 
caracterização não quer afirmar que as leis da física 

                                                            
37  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 43. 

38  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 81. 
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newtoniana são meramente “regras procedurais”.39 A 
indicação aqui é um pouco mais sutil do que a defesa da tese 
de que uma sentença que aparenta ser do registro descritivo 
(a lei da inércia) é de fato normativa. Uma característica 
fundamental da sentença constitutiva que expressa a lei é que 
ela é uma regra constitutiva dos fenômenos que visa estudar. 
A questão em aberto é que essa caracterização não parece ser 
completa e há um aspecto descritivo nas sentenças 
constitutivas que não deve ser negligenciado. 
 Contudo, enquanto esboço, esse aspecto não será 
tratado neste texto. Além disso, é justo para com o leitor 
elencar o que mais este artigo direciona como tarefa. 
Evitando omissões, é importante destacar que uma análise 
histórico-conceitual mais completa da teoria funcional do a 
priori levaria em conta a influência do convencionalismo de 
Poincaré e da abordagem neo-kantiana de Cassirer. A 
investigação nessa direção poderia auxiliar na compreensão 
do que motiva Pap a destacar que o carácter essencialmente 
instrumental das sentenças constitutivas não as reduz a 
regras (meramente) metodológicas. Outro tema de interesse 
desconsiderado aqui é a relação da teoria funcional do a priori 
com outras teorias do a priori que não oriundas do 
pragmatismo americano, principalmente com as discussões 
que ocorriam no Círculo de Viena. Inclusive, tal investigação 
poderia aclarar o processo de mudança de significado das 
sentenças constitutivas. Com isso um panorama histórico-
conceitual da teoria poderia ser estabelecido. Porém, com o 
que foi exposto já é possível compreender o interesse e 
relevância do estudo da função de certas sentenças no cerne 
de teorias científicas reputadas para indicar seu estatuto 
epistêmico. 
 
 

                                                            
39  PAP, A. The A Priori in Physical Theory. Reimpressão 1. ed. Nova 
York: Russell & Russell, 1968, p. 81. 
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LAKATOS COMO UM 

CRÍTICO DE POPPER 

Miguel Ângelo Flach 
 
Introdução 
 
 No texto Popper on demarcation and induction, que, 
segundo John Worrall e Gregory Currie, “foi escrito em 
1970-1”1 e publicado em versão inglesa em 1974, em um 
comentário inicial sobre Karl R. Popper e o impacto de suas 
ideias na tradição filosófica, diz Imre Lakatos, “mais do que 
ninguém, ele mudou a minha vida2”. Entre outros, este 
comentário, aliado a não acurada consideração da 
engenhosidade da filosofia de Lakatos que emerge inclusive 
de suas centenas de notas de rodapé, com relativa frequência, 
continua a levar a uma rotulação dele como “popperiano”, 
simplesmente.  
 Subjaz à análise empreendida no presente capítulo, o 
esforço por reconceber a “metodologia dos programas de 
pesquisa científica” (para fluir, menciona-se “MSRP”) 
enquanto edifício construído a partir da crítica de Lakatos a 
Popper. E é também neste sentido, ainda marginalizado dos 
estudos sobre Lakatos no Brasil, que Popper teria ‘mudado’ 
a vida do estudioso húngaro, professor da London School 

                                                            
 Professor e Mestre em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos – UNISINOS. E-mail: miguel.flach@yahoo.com.br. 

1 Nota feita pelos editores supramencionados da obra que é uma 
coletânea de artigos sob o mesmo título que tornou conhecida a filosofia 
da ciência do pesquisador húngaro. Cf. LAKATOS, I. The Methodology of 
Scientific Research Programmes, Philosophical Papers, Vol I. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1978, p. 139.  

2 LAKATOS, I. “Popper on Demarcation and Induction”. In: 
SCHILPP, P. A. (ed.). The Philosophy of Karl Popper. Illinois, La Salle: Open 
Court, 1974, p. 241. 
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of Economics (LSE) que tornou-se conhecido filósofo da 
matemática e da ciência. Inicialmente, com base sobretudo 
na ordem de assuntos que Lakatos dispõe em Falsification and 
the Methodology of Scientific Research Programmes (1970, a seguir 

“F&MP”), faço uma depuração das críticas aos 
falseacionistas tipificados por Lakatos, e de alguns avanços 
que ele reconhece e adota em sua própria posição. 
Posteriormente, contrasto às regras e padrões 
metodológicos popperianos as críticas de Lakatos e 
proponho uma “reconstrução racional” da MSRP a partir 
delas, o que sugere a indispensabilidade de tais críticas para 
a justa compreensão do programa lakatosiano.   
 
Contra quais falseacionismos e seus termos? 
 

O “novo racionalismo” lakatosiano desdobra-se no 
seu falseacionismo que declara adotar um popperianismo 
pós anos 1950. A partir de então, para Lakatos – ao 
debruçar-se sobre os aspectos empíricos dos câmbios 
problemáticos entre teorias –, teria Popper (1957) 
acrescentado ao seu requisito “original” de testabilidade de 
teorias, um segundo critério, o de “testabilidade 
independente”, como foi chamado por Lakatos, e um 
terceiro no qual alguns destes testes independentes deveriam 
resultar em corroborações (Popper, 1963). Mas, 
constantemente o filósofo húngaro está a criticar o 
falseacionismo “dogmático (ou naturalista)”, “ingênuo” e 
ainda “convencional”, estes últimos atribuídos a Popper3. 

                                                            
3  Mas, adverte Regner, “sua avaliação da lógica da descoberta científica 
de Popper e, assim, de seus débitos para com ela, não é de todo clara. 
Lakatos (1970) vê aí fundidas duas posições diferentes: a de um 
falseacionismo metodológico ingênuo, alvo de suas críticas, e a de uma 
versão mais sofisticada deste falseacionismo, que Lakatos apresentará em 
sua própria posição” (REGNER, A. C. K. P. “Feyerabend/Lakatos: 
‘Adeus à razão’ ou construção de uma nova racionalidade?”. In.: 
PORTOCARRERO, V. (org.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências 1: 
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Para Lakatos, há ao menos duas “características” 
comuns ao “falseacionismo dogmático” – por exemplo, de 
Peter B. Medawar (1967), Adolf Grünbaum (19594; 1960), 
Hermann K. H. Weyl5 – e ao “falseacionismo metodológico 
ingênuo”, não inadvertidamente, atribuído a Popper (cf. 

                                                            
abordagens contemporâneas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994, p. 106 n.6). Mas, 
e também ressalva a autora supracitada, “Popper nunca fez uma distinção 
nítida entre o falseacionismo ingênuo e o sofisticado” e “o verdadeiro 
Popper nunca abandonou suas anteriores (ingênuas) regras de 
falseamento”, onde “anteriores” refere-se às regras que, segundo 
Lakatos, Popper defendeu da década de 1920 a 1950. Ver LAKATOS, I. 
“Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes”. 
In: LAKATOS, I.; MUSGRAVE A. (eds.). Criticism and the Growth of 
Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970, p. 180-184. 
Ainda me permito complementar a nota de Regner, os critérios 
supramencionados que Popper teria acrescentado e que, assim, teriam 
sofisticado seu falseacionismo a partir dos anos 1950, constam, para 
Lakatos, predominantemente, nas obras A Miséria do Historicismo (1957) 
e Conjecturas e Refutações (1963), mas o próprio filósofo húngaro cita 
passagem do texto de 1963, na qual Popper reafirma que “critérios de 
refutação devem ser estabelecidos anteriormente [previamente]; deve-se 
definir que situações observáveis refutariam a teoria se realmente fossem 
observadas” (POPPER, K. R. Conjecturas e Refutações: o progresso do 
conhecimento científico. S. Bath (trad.), 5. ed., Brasília: Editora da UnB, 2008 
[1963], p. 67 n.3 [Cap. 1, Seção II]). E nestas palavras, identifica Lakatos, 
Popper partilharia do “código de honestidade científica” dos 
falseacionistas “dogmáticos”, a saber, de que “a honestidade científica 
consiste em especificar antecipadamente um experimento tal que, se o 
resultado contradiz a teoria, a teoria tem que ser abandonada” 
(LAKATOS, 1970, p. 96).  

4 De 1959, refere-se ao artigo Law and Convention in Physical Theory.  

5 Tal como tipifica o autor, o “falseacionismo dogmático admite a 
falibilidade de todas as teorias científicas (...), mas retém uma classe de 
base empírica infalível. É estritamente empirista sem ser indutivista: nega 
que a certeza da base empírica possa ser transmitida as teorias”. “Uma 
teoria é ‘científica’ se tem uma base empírica” e o falseacionista dogmático usa 
tal base empírica, de tal forma assentada em fatos “absolutamente 
firmes”, com vistas a refutar/rejeitar teorias com “certeza lógica” 
(LAKATOS, 1970, p. 95-98). 
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nota 3 do presente). Em contradição com a história da 
ciência, tais são as “características”: 

 
(1) um teste é – ou deve ser feito – uma luta bilateral entre 
teoria e experimento, de modo que na confrontação final 
apenas estes dois enfrentam um ao outro, e; ( 2) o único 
resultado interessante da confrontação é o falseamento 
(conclusivo): (as únicas genuínas) descobertas são 
refutações de hipóteses científicas. No entanto, a história 
da ciência sugere que 1) os testes são, no mínimo, lutas 
trilaterais entre teorias rivais e o experimento, e; 2) alguns 
dos experimentos mais interessantes originam, prima facie, 
uma confirmação no lugar de um falseamento. (...) A 
história da ciência não confirma nossa teoria da 
racionalidade científica6. 

 
Claramente, o autor está a contrastar às supracitadas 

teses “(1)” e “(2)” a história da ciência. Ao mencionar que 
“os testes são, no mínimo...”, infere-se dessa expressão grifada 
uma porta entreaberta para outros enfrentamentos, além de 
“trilaterais”. E ainda, considerado no bojo da história, 
metodologicamente não há conhecimento “conclusivamente 
refutável” e o crescimento da ciência pode prescindir de 
refutações. Adiante, aprofundaremos isso. Desde já, é 
primordial constatar que a história não é mero repositório de 
exemplos, é, antes, testemunho da prática e, reconstruída 
detalhada e racionalmente, é tomada como metacritério 
falseador ou confirmador da teoria da racionalidade e do 
(crescimento do) conhecimento que estivermos a asseverar 
como “científico”. 

Contra o falseacionismo “dogmático”, Lakatos põe 
em xeque a possibilidade de existir “fronteira natural”, 
psicológica, entre proposições observacionais (básicas) versus 
teóricas, pois não há sensações que não estejam impregnadas 
de expectativa em relação a elas. Mesmo que houvesse 
fronteira natural, ainda que uma proposição satisfizesse o 

                                                            
6 LAKATOS, 1970, p. 115. 
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“critério psicológico” de ser “observacional” (“básica”) e, 
por isso, supostamente demonstrada a partir dos fatos –, 
desde a lógica, proposições não podem ser derivadas de fatos 
ou provadas com experiências. Também o critério de 
demarcação entre teorias “científicas” e “não-científicas” do 
falseacionismo dogmático (cfe. nota 5 do presente), 
desconsidera que até mesmo teorias científicas altamente 
aceitas e partilhadas, podem falhar ao proibir qualquer 
estado observável de coisas. E assim sendo, sozinha uma 
teoria qualquer pode contradizer, quando muito, a conjunção 
(Λ) 1. de um enunciado básico que descreva um 
acontecimento singular, e; 2. de um “enunciado universal de 
não-existência” (cláusula ceteris paribus), não pertencente à 
base empírica, que assevera não haver nenhuma outra causa 
pertinente em ação em algum lugar do universo. A refutação 
não é procedimento “inexorável” e a tenacidade de uma 
teoria contra o que se coloca como evidência empírica pode 
ser favorável a sua qualificação como “científica” 
(LAKATOS, 1970). Note-se aqui, o autor contrastou o 
framework falibilista (adotado de Popper), ao 
neojustificacionismo inerente ao falseacionismo dogmático 
e seu critério de cientificidade das teorias em termos de sua 
refutabilidade. 

A variante ingênua do falseacionismo metodológico 
pretendeu conciliar tal falibilismo (que escapa ao ceticismo 
por converter proposições falíveis em base para uma política 
convencionalista) com uma racionalidade não 
justificacionista. Para Lakatos, houve uma salutar ampliação 
do uso falseacionista dogmático de “teoria” a desvinculando do 
seu uso estrito para procedimentos de testes apenas se ela 
contiver enunciados “observacionais”, no sentido de 
observáveis/observados unicamente pelos sentidos. Serão 
“científicas” “as teorias – isto é, proposições não 
‘observacionais’ – que proíbem certos estados de coisas 
observáveis e, portanto, podem ser falseadas e rejeitadas; ou, 
em poucas palavras, uma teoria é científica (ou ‘aceitável’) se 
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tiver uma ‘base empírica’7” [grifo nosso]. Popper “separa” a 
fusão, para Lakatos operada pelo falseacionismo dogmático, 
entre rejeição e refutação8, pois a “base empírica” não é 
‘provada’ pelo recurso a ‘puras’ proposições supostamente 
‘derivadas’ de fatos. Se uma teoria for falseada, provou-se 
que é falsa; mas, se for “falsificada” por ocorrência particular 
não suscetível de reprodução, ainda pode ser verdadeira. E 
então, para evitar o crescimento caótico da ciência, em A 
Miséria do Historicismo (1957), Popper indicou “colocar em 
operação o método de seleção por eliminação, assegurando 
que somente sobrevivam as teorias mais aptas, devemos 
fazer com que essas teorias lutem pela vida, em condições 
difíceis9”. No entanto, uma vez falseada a teoria, a eliminação 

                                                            
7 LAKATOS, 1970, p. 109. Cabe a ressalva ao leitor, neste momento, 
Lakatos está se utilizando de “base empírica” entre aspas para atribuir um tom 
irônico à expressão (tal como esclarecido por Popper em Adendo, de 1968, 
para A Lógica da Pesquisa Científica, ao final da seção 30, e em Conjecturas e 
Refutações (1963)). 

8 Em F&MP (1970, p. 109) isto foi o que Lakatos atribuiu ao 
“falseacionista metodológico” e, se levamos em conta a MSRP, o que 
teria adotado dele em sua própria posição. No entanto, em 1973, em sua 
penúltima palestra sobre o método científico proferidas na London 
School of Economics (LSE), nos deparamos com a afirmação “(...) eu 
gostaria de salientar que, a fim de separar o bom e o mau no quadro de 
referência de Popper (...) em primeiro lugar, tenho de abandonar a 
refutação como algo que nos leva a decidir a rejeição das teorias” (Cf. 
LAKATOS, I.; FEYERABEND, P. K... For and Against Method: including 
Lakatos's lectures on scientific method and the Lakatos-Feyerabend correspondence 
(edited and with an introduction by Matteo Motterlini). Chicago: The 
University of Chicago Press, 1999 [1995], p. 95). Portanto, percebe-se, 
no pensamento último do autor, Lakatos claramente negou que Popper 
pudesse, de fato, ter separado rejeição e refutação e este é um tópico com 
reflexos relevantes na versão “sofisticada” do falseacionismo 
lakatosiano.     

9 POPPER, K. R.. A Miséria do Historicismo. L. Hegenberg & O. S. da 
Mota (trads.), São Paulo: Cultrix, 1980 [1957], p. 105. “Em outros 
lugares”, diz Lakatos em nota de rodapé, “Popper enfatiza que esse 
método não ‘assegura’ a sobrevivência do mais apto” (LAKATOS, 1970, 
p. 108 n.5). De fato, em A Lógica da Pesquisa Científica e em Conjecturas e 
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precisa ser metodologicamente (pragmaticamente) 
conclusiva, como assinalou desde a 1ª edição de A Lógica da 
Pesquisa Científica, em 1934, o que Lakatos afirma não 
encontrar eco na história e na prática científica.  

O critério de cientificidade do falseacionista 
metodológico ingênuo incluiu as teorias probabilísticas, as de 
Newton, de Maxwell e de Einstein, como “científicas”. 
Popper salvou “o atrativo código de honestidade científica 
do falseacionismo dogmático”, sendo “implacável” a 
eliminar erros, tendo “audácia nas conjecturas (...) e 
austeridade nas refutações”10. E uma vez especificadas as 
condições experimentais e “objetivas” para o abandono de 
uma teoria, por si, elas seriam suficientes para abandoná-la. 
Porém, por exemplo, na história, “o dogmatismo [do cientista] 
newtoniano” – que não especificou a classe de observações 
ou os critérios capazes de refutar a teoria, e apegou-se por 
‘compromisso’ ao programa, ao invés de considerar o 

                                                            
Refutações – para citar os textos principais a partir dos quais é tipificado o 
falseacionista “metodológico ingênuo” – não há menção sobre tal 
método “assegurar”, mas, apenas, no sentido de potencializar a 
sobrevivência da teoria mais capaz (apta) por ser suscetível aos testes 
mais severos: pode que “as mais aptas pereçam e monstros sobrevivam”. 
A análise do conteúdo desta nota de rodapé requer o de outra nota que 
consta em Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery. Sob 
interpretação “evolucionista”, Lakatos cita Richard Goldschmidt (1933) 
o qual, na mesma direção, foi Popper quem lhe “chamou a atenção”: “não 
devemos esquecer que o que aparece hoje como um monstro será 
amanhã a origem de uma linha de adaptações especiais (...), eu ainda 
enfatizei a importância de mutações raras, mas extremamente 
consequentes que afetam as taxas de processos embrionários decisivos 
que poderiam dar origem ao que se poderia chamar monstros 
esperançosos que iriam começar uma nova linha evolutiva se encaixando 
em algum nicho ambiental vazio” (GOLDSCHMIDT apud LAKATOS, 
1976, p. 22 n.1). Claro, tal comentário deve ser visto na perspectiva de 
Popper de não ser possível suprimir “monstros” teóricos. E na esteira 
desta perspectiva, para Lakatos, tais “monstros” podem evoluir e 
originar férteis problemas.  

10 LAKATOS, 1970, p. 112; p. 92. 
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periélio de Mercúrio o falseamento do programa newtoniano 
–, enfim, a história falseia tal código de honestidade11. 

Mesmo reconhecendo que o “falseacionismo 
metodológico representa um avanço considerável com relação 
ao falseacionismo dogmático e o convencionalismo 
conservador12 [de H. Poincaré; G. Milhaud; E. Le Roy]”, para 
Lakatos, Popper assumiu riscos “temerários” ao delineiar seu 
falseacionismo como uma forma de convencionalismo13 

                                                            
11 LAKATOS, 1971, p. 111-12. 

12 LAKATOS, 1970, p. 112. 

13 À maneira de Popper, Lakatos adota do convencionalismo somente a 
importância das decisões metodológicas para estabelecer o destino das teorias. 
Contrário à proteção contra falseamentos via convencionalismos, para o 
austríaco “a convenção ou decisão não determina, de maneira imediata, nossa 
aceitação de enunciados universais, mas, ao contrário, influi em nossa aceitação 
[apenas] de enunciados singulares, ou seja, de enunciados básicos” (POPPER, 
K. R. A Lógica da Pesquisa Científica. L. Hegenberg & O. S. da Mota (trads.), São 
Paulo: Cultrix, 2006 [1972, 3ª edição inglesa], p. 116). Neste ponto, Lakatos 
discorda do falseacionista metodológico ingênuo, para o qual podem se tornar 
não-falseáveis por decisão apenas enunciados espaço-temporalmente singulares 
aceitos pelo espírito da época na qual qualquer pessoa que tenha aprendido a 
“técnica relevante” seja capaz de decidir que o enunciado fundado nela é 
“aceitável”. Face a racional prática de contestar resultados experimentais ou 
discrepâncias entre resultados experimentais e teoria que se afirme como sendo 
aparentes, para o autor, “se desvanece a assimetria metodológica” entre os 
enunciados espaço-temporalmente singulares e os universais, pois “qualquer deles 
pode ser adotado por convenção: no ‘núcleo duro’ decidimos aceitar 
enunciados universais, e na base empírica, enunciados singulares” (e, ainda 
afirma, “quer seja uma proposição um ‘fato’ ou uma ‘teoria’ no contexto de uma 
situação de teste depende da nossa decisão metodológica” LAKATOS, 1970, 
p. 129). O convencionalista pode aceitar a assimetria lógica entre tais 
enunciados, ela é “fatal” só ao “indutivista dogmático disposto a aprender da 
sólida experiência e da lógica exclusivamente”. E “aceita alguns enunciados 
universais, mas não porque afirme que estão deduzidos (ou induzidos) a partir 
de outros enunciados singulares” (ver LAKATOS, 1970, p. 176, n.3). Em 
suma, a defesa de Lakatos tanto do convencionalismo (“conservador”) de 
Édouard Le Roy (1870-1954) com relação a teorias, quanto de Popper com 
respeito aos enunciados básicos –, tal posição se afasta da rejeição popperiana 
a enunciados espaço-temporalmente universais. 
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“revolucionário14”, pois “decisões podem nos levar a maus 
caminhos”. Então, o nosso filósofo húngaro propõe “reduzir o 
elemento convencional do falseacionismo ingênuo (não 
podemos de maneira alguma eliminá-lo)”15 –, como resume 
Anna Carolina Regner, 

 
Contidos nos estabelecimento de qual seja o conjunto 
(distinto) dos “enunciados básicos” (que inclui os 
“falseadores potenciais”) e de quais sejam os enunciados 
singulares “não-falseáveis”; de quais sejam as regras para 
a rejeição da evidência, para a não proteção contra o 
falseamento e para a rejeição de teorias que não possam 
ter “falseadores potenciais”16. 

 
Também no caso de teorias que não podem explicar 

nada “observável” sem uma cláusula ceteris paribus que, por 
sua vez, fora refutada, há um risco temerário na decisão sobre 
aceitar tal refutação também como refutação da teoria 
específica ou aceitar/relegar a referida cláusula ao 
“conhecimento de fundo não-problemático”. Vamos ao 
caso da ‘anômala’ (só em sentido pré-einsteniano) precessão 
do periélio da órbita do planeta Mercúrio para a teoria 
newtoniana da dinâmica e da gravitação. Desde a mecânica 
newtoniana, planetas deveriam mover-se em elipses fechadas 
com o Sol situado em um dos focos e os eixos apontando 
sempre as mesmas direções do espaço. Porém, desde a 
segunda metade do séc. XIX (mais definitivamente, desde 
1859, com Urbain J. J. Le Verrier (1811-1877)) se estabeleceu 
que o ponto da elipse de Mercúrio em que ele está o mais 

                                                            
14 Lakatos inclui Duhem e o falseacionismo metodológico ingênuo de Popper 
na criação de duas escolas de “convencionalismo revolucionário”, embora 
ressalte a crítica popperiana à noção de “simplicidade intuitiva” de Duhem que 
“não foi um convencionalista revolucionário consistente” (LAKATOS, 1970, p. 
105 n.3) por conceder, no falseamento, a fatores subjetivos permissivos até a 
uma adesão dogmática a teoria. 

15 LAKATOS, 1970, p. 112-116. 

16 REGNER, 1994, p. 107. 
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próximo do Sol – o periélio – muda de localização e, que havia 
uma (pequena) discrepância entre a precessão do periélio de 
Mercúrio calculada pela mecânica newtoniana e a precessão 
constatada de 43,11”±0,45” por século (isto é, de quase 43 
segundos de arco por século). Com Smith (2002), tal 
discrepância não “observada” no movimento do periélio 
tornou-se o mais “famoso” “fenômeno de segunda ordem” 
– como foram chamados por Newton os “desvios 
sistemáticos” das idealizações, “deduzidos” em qualquer fase 
de uma sequência progressivamente mais complexa delas –, 
que o físico tinha utilizado para tentar resolver as 
complexidades de movimentos do mundo real17. Em termos 
lakatosianos, tal periélio é a “cláusula ceteris paribus” (não 
testável “severamente”) que pressupõe a teoria newtoniana. 
Ao aceitar/relegar tal cláusula como parte do 
“conhecimento de fundo não-problemático”, os enunciados 
que descrevem o periélio de Mercúrio deixam de ser 
“anomalia” (um falseador potencial da conjunção 
constituída pela teoria de Newton e a cláusula ceteris paribus) 
e, convertidos à base empírica da teoria específica de 
Newton, tornam-se a prova crucial que falseia a teoria. Posto 
que os falseacionistas “dogmático” e “ingênuo” partilham da 
tese de que falseamentos devem ser metodologicamente 
conclusivos, então, tal decisão equivaleria à eliminação da 
teoria newtoniana, tornando irracional o trabalho posterior 
sem o qual a solução de Einstein ao problema da precessão 
no periélio de Mercúrio jamais viria a ser, em 1916, uma 
prova da sua Teoria Geral da Relatividade. Em suma, para 
Lakatos, com a refutação e então substituição da cláusula 
ceteris paribus por uma outra, a teoria específica pode ser 
mantida, independente dos resultados dos testes. 

                                                            
17 Ver SMITH, G. E. “The methodology of the Principia”. In: COHEN, 
I. B.; SMITH, G. E. (eds.). The Cambridge Companion to Newton. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p. 157.  
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Contudo, para Lakatos, nem é possível demarcar 
claramente “problemático” e “não-problemático”. Considere-
se que não conhecemos fatos nus, mas explicações sobre eles 
que supõem um fundo “não-problemático” subjacente ao 
nível das teorias observacionais a partir das quais os 
experimentadores autorizados utilizam-se de teorias 
interpretativas para fornecerem os fatos ou evidências para 
as teorias explicativas que os/as explicam. Diferente do 
“modelo dedutivo monoteórico” do falseacionista 
metodológico ingênuo no qual a teoria interpretativa está 
arbitrariamente pressuposta na teoria que colide a fatos com 
vistas ao falseamento –, para Lakatos, o teórico pode 
interpelar contra o experimentador em “processo de apelo” 
para que especifique a(s) teoria(s) que subjaz(em) os 
enunciados básicos. “O primeiro estágio de qualquer crítica 
séria de uma teoria científica é reconstruir, melhorar sua 
articulação lógico-dedutiva18”. Mas, para o problema de “que 
teoria considerar como a teoria interpretativa que fornece os fatos 
‘concretos’ e que teoria considerar como a teoria explicativa que 
‘tentativamente’ os explica19”, no caso da teoria explicativa de 
mais alto nível estar conflitante com os “fatos”, o modelo 
monoteórico rejeita a explicação. No “modelo pluralístico” 
de Lakatos podemos “decidir, alternativamente, considerar a 
teoria de mais alto nível como uma teoria interpretativa para 
julgar os ‘fatos’ obtidos de fora; em caso de conflito podemos 
rejeitar os ‘fatos’ como ‘monstros’20”. O apelo quanto à 
“base empírica” só adia as decisões convencionais ao 

                                                            
18 LAKATOS, 1970, 128. 

19 LAKATOS, 1970, p. 129. 

20 LAKATOS, 1970, p. 129-130. Em um “processo de apelo”, 
diferentemente do modelo monoteórico popperiano no modelo 
pluralístico de Lakatos, a colisão comporta “duas teorias de alto nível: 
entre uma teoria interpretativa para fornecer os fatos e uma teoria explicativa 
para explicá-los; e a teoria interpretativa pode estar num nível tão elevado 
quanto à explicativa”. 
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transferi-las para o “tribunal de apelação”, mas, ainda que 
sejam inevitáveis, elas podem ser melhoradas se trazidas á 
luz de controvérsia racional. Este problema de tentar reparar 
contradições ou resolver incompatibilidades entre teorias 
mutuamente associadas com a substituição necessária pode 
gerar aumento de conteúdo corroborado e uma transferência 
mais progressiva de problemas.  

Passarei, pois, a consideração da crítica a Popper 
como ponto de ataque fundante do programa lakatosiano. 
Vejamos.   
 
Reconstruindo a MSRP de Lakatos como projeto 
crítico à Popper 
 

Desde o final dos anos 1960 até sua morte, o Lakatos 
que tinha defendido Popper principalmente contra Kuhn (e 
também Feyerabend), transformou-se num revisionista, para 
uns menos e para outros mais, crítico a Popper e que 
desenvolveu uma nova abordagem – a MSRP. Entre outros, 
é particularmente interessante o volume Progress and 
Rationality in Science, de 1978, pois nele, por intermédio de 
John Watkins, John Worral, Elie Zahar e Peter Urbach, é 
apresentada “a posição da LSE” quanto a metodologia dos 
programas de pesquisa científica. Após o período mais 
profícuo de debates nos anos 1970-80, entre os 
comentadores que literal e explicitamente trataram Lakatos 
como crítico de Popper, John Watkins (1997) delimitou-se a 
afirmação de que as ideias que compuseram a MSRP – nosso 
foco principal – elas “estavam cada vez mais em 
concorrência com as de Popper21”. Por sua vez, Donald 
Gillies (2002) circunscreveu as críticas a Popper “baseadas 

                                                            
21 WATKINS, J. “Karl Raimund Popper 1902-1994”. In: Proceedings of the 
British Academy, 94, 1997, p. 676.  
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fundamentalmente na tese de Duhem22” (cf. a nota 50 do 
presente), o que William Berkson (1976) já havia apontado, 
embora com menos ênfase, como uma espécie de “primeira 
razão” para não ser possível escolher entre diferentes teorias 
individuais. 

Em recente obra na qual defende o racionalismo 
crítico, alegou Joseph Agassi (2014), “os críticos populares 
de Popper não discutiram sua crítica nem abordaram as 
ideias de Popper como soluções. Eles ofereceram críticas a 
sua visão sem referência ao seu background23”. Claro, Agassi 
se referiu, no campo da epistemologia, a situar as críticas de 
Popper no contexto do seu debate principalmente com o 
Positivismo Lógico e o Empirismo “clássico” (indutivista) e 
reconhecê-las como avanços em relação a estas últimas. 
Parece justa a alegação em questão, mas, a considerar o teor 
da obra, a mesma acusação pode ser imputada ao Agassi que 
dispara contra os “críticos populares” de Popper. A seguir, 
situo o background popperiano, ainda que o faça aqui de modo 
a indicar a lógica da descoberta científica que serve como 
ponto de ataque de Lakatos para a fundação da sua MSRP. 
Brevemente, mas sem omitir aspectos centrais, faço uma 
tabulação do corolário lakatosiano tal como podemos 
reconstruí-lo a partir do seu contraste ao escopo popperiano 
(e nesta tabulação, observará o leitor, os tópicos se 
entrecruzam, com respeito à Lakatos). John Worrall (1978) 
fez algo semelhante, porém, com o objetivo de analisar “dois 

                                                            
22 GILLIES, D. “Lakatos’ Criticisms of Popper”. In: KAMPIS, G.; 
KVASZ, L.; STOLTZNER, M. (eds.). Appraising Lakatos: Mathematics, 
Methodology, and the Man. Dordrecht: K!uwer Academic Publishers, 2002, 
p. 16. Entrementes, no que tange falseacionismo e tese de Duhem, 
Gillies está mais preocupado em apresentar a sua própria posição, em 
suma, sob a tese central de que “a avaliação de um programa de pesquisa 
científica pode ser muito diferente da avaliação das teorias científicas de 
que ele é composto” (GILLIES, 2002, p. 18). 

23 AGASSI, J. Popper and his Popular Critics Thomas Kuhn, Paul Feyerabend 
and Imre Lakatos. Dordrecht: Springer, 2014, p. 18. 
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importantes modos” nos quais ele considera – por contraste 
às respostas de John Watkins (1978) para questões dirigidas 
à teoria popperiana da “corroboração” – que as respostas 
fornecidas pela MSRP superam as da metodologia de 
Popper. Aqui, desejo esboçar a revisão lakatosiana do 
falseacionismo popperiano tal como ela torna possível reler 
a MSRP enquanto projeto crítico a Popper, pois, até mesmo 
quando ‘popperiano’, no mínimo, Lakatos figura como leitor 
crítico. Sigamos: 
 

1. Em geral, Lakatos propõe um padrão de normatividade soft que 
“já não significa regras para chegar a soluções, mas 
meramente instruções para avaliar soluções existentes. 
Assim, a metodologia está separada das heurísticas, bem como 
juízos de valor estão de declarações de dever24”. O 
“normativismo” em Popper assenta-se na acepção de um 
conjunto de regras metodológicas prescritivas fortes que, de 
modo geral, emprestam suporte a distinções entre história e 
filosofia da ciência; “contexto de descoberta” e “contexto de 
justificação”; objetivo versus subjetivo, e “termos 
observacionais” e “termos teóricos”. Diferentemente, 
Lakatos utiliza com menos frequência o modal must 
[“dever”] em sentido forte e, quando o faz, 
predominantemente, veicula-o no sentido de “conselho 
heurístico”, de possibilidade epistêmica; não há emissão de 
‘ordens’ abstratas, mas a busca por “soluções existentes” 
baseadas na força heurística dos programas. Percebe-se, 
ademais, um esforço por equilibrar normativismo e 
descritivismo no seu esboço da prática científica. Por último, 
não há censura prévia quanto a valores, comportamentos ou 
atitudes dos cientistas, contanto que seu “gênio – e a sorte –”, 
o “talento” e a “imaginação criativa” “lhes permitam 

                                                            
24 LAKATOS, I. “History of Science and Its Rational Reconstructions”. 
In: BUCK, R. C.; COHEN, R. S. (eds.). Proceedings of the Biennial Meeting 
of the Philosophy of Science Association, Vol. 1970. Dordrecht: Reidel, 1971, 
p. 123 n. 2. (Cf. também LAKATOS, 1974, p. 242). 
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expandir o programa ‘progressivamente’, enquanto 
permanecerem leais ao seu núcleo duro, eles terão permissão 
para fazê-lo25”. 
 

2. Substitui o conceito popperiano de teoria isolada como “conceito 
básico da lógica da descoberta26”, e o faz levando em conta 
“antecedentes problemáticos e suas consequências”. 
Primeiro, Lakatos tem em vista o argumento de Duhem de 
que, se a conclusão de uma dedução da teoria (hipótese) está 
em desacordo com a experiência, não podemos ver qual 

hipótese é responsável. Em F&MP, Lakatos concorda 
apenas parcialmente com Duhem. Para ambos, “nenhuma 
teoria física jamais desmorona sob o peso de ‘refutações’27”. 
Porém, a teoria ainda pode desmoronar sob o peso de 
“reparos contínuos e de inúmeros esteios emaranhados28” 
que, tão corroídos, com o tempo fazem ela perder a 
simplicidade original. Então, quando objetivamente a falta de 
tal simplicidade atinge o ponto em que a teoria precisa ser 

abandonada?. E segundo, no texto de F&MP, Lakatos 
considera que o enfoque de Duhem foi melhorado por 
Popper – em “uma versão sofisticada de falseacionismo 
metodológico” – por este autor concordar com a introdução 
de hipótese auxiliar na tentativa de ajustar uma teoria ou 
construir um sistema novo se, adotado, “corresponde a um 
real avanço do conhecimento acerca do mundo” e se 
apresente “consequências falseáveis”29. Porém, Popper é 
contra hipóteses auxiliares ad hoc, não falseáveis, adotadas só 
para “salvar”, afastar ou eliminar incoerências do sistema 
teórico com meros expedientes linguísticos. “Então”, 
conclui Lakatos preliminarmente, “qualquer teoria científica 

                                                            
25 LAKATOS, 1970, p. 187. 

26 LAKATOS, 1970, p. 132. 

27 LAKATOS, 1970, p. 105. 

28 DUHEM apud LAKATOS, 1970, p. 105. 

29 POPPER, 2006, p. 87. 
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tem que ser avaliada juntamente com suas hipóteses 
auxiliares, condições iniciais etc., e, especialmente, junto com 
suas predecessoras para podermos ver por qual tipo de 
mudança ela foi produzida30”. E assim, também contrário ao 
“isolamento lógico31” da teoria, propõe que se avalie a série de 
teorias em sucessão e “usualmente conectadas por uma 
notável continuidade que as solda em programas de pesquisa32”. 
Em relação ao falseacionismo “dogmático”, ainda que 
reconheça como avanço o tratamento de Popper a “teoria” 
e sua testabilidade, Lakatos amplia o escopo da “avaliação” 
a análise da “história interna 33” de “programas de pesquisa 

                                                            
30 LAKATOS, 1970, p. 117-118. 

31 LAKATOS, 1970, p. 117. 

32 LAKATOS, 1970, p. 132. 

33 Admitidamente em History of Science and Its Rational Reconstructions (1971, 
p. 116), Lakatos assinalou que as críticas de Paul Feyerabend nos textos 
Consolations for the Specialist (1970a) e Against Method (1970b), inclusive na 
versão estendida deste ao qual teve acesso em 1971, e ainda em Reflections 
on my Critics (1970), este último de Thomas Kuhn –, enfim, tais trabalhos 
fizeram emergir problematizações sobremodo com respeito a noção 
lakatosiana de história “interna”, de 1970. Aqui, a fim de evitarmos 
eventual dispersão em torno de pormenores do debate Lakatos versus 
Feyerabend e Kuhn, tão somente queremos alertar o leitor quanto a esta 
mudança de posição e, em suma, apontar o seu desideratum. Nosso 
filósofo está disposto a “olhar a continuidade na ciência através de óculos 
popperianos” (LAKATOS, 1970, p. 177). Contra uma “redução da 
filosofia da ciência a psicologia da ciência [ou ‘psicologia da descoberta’ 
ou, mais pejorativamente, ‘psicologia de massas’]” (LAKATOS, 1970, p. 
178) e ainda – o que depreendeu da abordagem kuhniana – que tal 
psicologia da ciência possa ser “autônoma”, afirma Lakatos, “para o – 
racionalmente reconstruído – crescimento da ciência, este ocorre 
essencialmente no mundo das ideias, no ‘Mundo 3’ de Platão e Popper” 
(LAKATOS, 1970, p. 179-180).  Nestes termos, o “racional” deveria se 
restringir a história interna e as características aparentemente irracionais 
da ciência ocorreriam no mundo físico material (“Mundo 1”) e no 
mundo subjetivo psicológico (“Mundo 2”), mas, diz ele, “não podemos 
entender a história da ciência sem ter em conta a interação dos três 
mundos” (LAKATOS, 1970, p. 180). A guisa de exemplo, pode-se 
reproduzir alguns ecos posteriores de problematizações suscitadas com 
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historiográficos”. E propõe o meta-critério em “sentido 
quase-empírico”: rejeitar uma teoria da racionalidade 
científica por outra apenas se representar mudança 
progressiva na sequência de programas de pesquisa de 
reconstruções racionais. Tal corolário flexibiliza a exigência 
– em Popper suficiente per si – de experimento “crucial”, 
enunciado básico ou “hipótese falseadora bem 
corroborada”. 
 

3. Flexibiliza e amplia o escopo do “critério de demarcação” ou “aceitação” de 
teorias proposto por Popper, o qual afirma: “só reconhecerei um 
sistema como empírico ou científico se ele for passível de 
comprovação pela experiência” e “deve ser tomado como critério 

                                                            
Stephen Toulmin: “como, então, Imre veio a interpretar esta oposição – 
entre as atividades e as crenças dos cientistas e as relações proposicionais 
da ciência – na forma particular que ele fez?” (Cf. TOULMIN, S. 
“History, Praxis and the ‘Third World'. Ambiguities in Lakatos' Theory 
of Methodology”. In: COHEN, R. S.; FEYERABEND, P. K.; 
WARTOFSKY, M. W. (eds.). Essays in Memory of Imre Lakatos. Dordrecht: 
Reidel, 1976, p. 657). Ou ainda poder-se-ia arrolar a crítica de Ian 
Hacking como pergunta: “existe um corpo extenso e coerente de 
descrição do conhecimento humano ‘alienado’ e autônomo que não 
pode ser reduzido a histórias e psicologias de crenças subjetivas”? (Cf. 
HACKING, I. “Lakatos’s Philosophy of Science”. In: HACKING, I. 
(ed.). Scientific Revolutions. Oxford: Oxford University Press, 2004 [1981], 
p. 137). Então, considerando o artigo de 1971, e em sua versão publicada 
em 1973, a reformulação de Lakatos da concepção de história “interna” 
e da sua atração pelo “Mundo 3” de Popper, pode ser resumida nos 
seguintes termos: trata-se da história concernente ao desenvolvimento 
do conteúdo como constituinte do “núcleo duro” de um dado programa 
de pesquisa historiográfico, e avaliá-la “é parte e parcela da avaliação da 
fertilidade de todo o programa” (LAKATOS, 1971, p. 123 n.1, grifo 
nosso). A acentuação moderada do papel da historiografia converge com 
sua célebre afirmação “a história da ciência é sempre mais rica do que 
sua reconstrução racional” (idem, ibidem, p. 105). E ainda, converge com 
a admissão de que “quando uma teoria da racionalidade melhor é 
produzida, a história interna pode se expandir e reclamar terreno à 
história externa” (idem, ibidem, p. 119). 
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de demarcação (...) a falseabilidade de um sistema34”. Lakatos aspira um 
falseacionismo metodológico “sofisticado” e propõe seu “critério de 
aceitação”, segundo o qual é condição necessária à teoria 
“científica” que ela seja teoricamente progressiva de conteúdo em 
relação a série de teorias a que se articula e estas, por sua vez, serão 
progressivas se forem teoricamente e empiricamente progressivas 
(se o conteúdo empírico em excesso for corroborado) 
conduzindo a descoberta de fatos novos. Tal critério inclui nova 
“solução” para a avaliação de “teorias sintaticamente metafísicas”, 
prontamente eliminadas por não-falseáveis quer seja pelo 
falseacionista “dogmático”, para o qual tais teorias não tem base 
empírica; quer seja pela decisão convencional do falseacionista 
“ingênuo” de eliminar aquela teoria não empiricamente refutável 
por ela entrar em conflito direto com a teoria que este aceita como 
“científica” ou com uma que pode ser relegada ao conhecimento 
fundamental não-problemático. A retenção ou eliminação de tal 
teoria depende dos casos problemáticos poderem “explicar-se 
mediante movimentos acrescentadores de conteúdo nas hipóteses 
auxiliares anexas a mesma”35. “Consideramos ‘falsificada’ uma 
teoria na série quando é substituída por uma teoria com maior 
conteúdo corroborado36”. Eis que, é racional aceitar uma teoria T1 
se ela apresentar problemas para mudança progressiva, e irracional 

                                                            
34 POPPER, 2006, p. 42 (seção 6). 

35 Refere-se às “teorias que, como enunciados ‘todos-alguns’ ou 
enunciados puramente existenciais, por causa de sua forma lógica não 
podem ter falseadores potenciais espaço-temporalmente singulares” 
(LAKATOS, 1970, p.112). Por exemplo, o autor expõe o conflito da 
metafísica mecanicista cartesiana com a Teoria da Gravitação, de 
Newton, segundo o qual, “a gravitação é uma força igual fm1 m2/r² que 
atua a distância”. Newton considerou a “ação à distância” uma causa 
mediata, interpretada (sob viés “nominalista”) de forma figurada como 
apelativa de algum oculto mecanismo de ação por contato. Neste caso, a 
teoria metafísica – ao auxiliar na explicação da teoria científica –, foi 
geradora de um movimento progressivo de problemática. Cf. idem, 
ibidem, p. 125-126. 

36 LAKATOS, 1970, p. 118 (ver também p. 119).  
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aceitar T1 se trazer problemas degenerativos. E então, o “código 
de honestidade intelectual” de Lakatos – “deve-se tentar olhar 
para as coisas a partir de diferentes pontos de vista, apresentar 
novas teorias que antecipam fatos novos e rejeitar teorias que 
foram superadas por outras mais poderosas37” –, traduz-se no 
conselho a cientistas: não proponham ou rejeitem teorias, as que 
forem, teoricamente, degeneradas38.  
 

4. Contra o que se afigura como “modelo monoteórico” de falseamento em 
Popper, para o qual, “uma teoria está falseada somente quando 
dispomos de enunciados básicos [singulares] aceitos que a 

                                                            
37 LAKATOS, 1970, p. 122.   

38 Chamo a atenção, em 1973, em sua primeira palestra na LSE, Lakatos indica 
relativizar, com Feyerabend, a relevância real de se conceber “honestidade intelectual”. 
Em seus “dias popperianos” certa feita Lakatos questionou um marxista: 
‘“que evento histórico ou social teria que ocorrer para você desistir do 
seu marxismo?”’; a reação de “silêncio atordoado” ou “confusão” do 
interlocutor então lhe deixava “muito satisfeito”. “Muito mais tarde”, 
relata, “eu coloquei esta mesma questão a um cientista proeminente que 
não poderia dar qualquer resposta porque, disse ele [o cientista], ‘claro 
que anomalias sempre brotam, mas de alguma forma, mais cedo ou mais 
tarde, nós sempre as resolvemos’”. Para um Feyerabend que, segundo 
Lakatos, “segue nas pegadas de Popper”, mas como um tipo, digamos, 
neocético, “todos estes critérios para honestidade intelectual tem uma 
mesma função: eles são retóricas vazias para assustar crianças em idade 
escolar. O único conselho de Feyerabend é permanecer fiel a você 
mesmo – fazer sua própria coisa e não deixar-se ser julgado”. “Os 
céticos”, ainda diz, “podem sempre apontar para a falibilidade de teorias 
científicas e ocasionalmente eles estão certos”. Nesta direção, Lakatos 
indica conceder, o neocético está certo sob o viés: não deixe ser comparado 
a outro conjunto de práticas ou atividade diferentes entre as quais uma apenas se 
presuma melhor. No entanto, “não se segue necessariamente que quanto mais 
científicas as crenças [políticas e ou morais de uma dada sociedade], mais 
felizes as pessoas são” (LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 26, grifo 
nosso). Nestes termos, quer evitar o espectro relativista cultural de 
Feyerabend – e que este autor revisará só anos mais tarde –, mesmo 
concluindo, agora à título de comentário (não propriamente um 
argumento), com a impressão de que “algumas crenças tornam as 
pessoas mais felizes do que outras” (LAKATOS; FEYERABEND, 
1999, p. 27). 
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contradigam” e que tenham “um efeito suscetível de reprodução que 
refute a teoria”39. Ou, em outras palavras, a uma teoria serão 
colididas “ocorrências”, “eventos”, ou, como Lakatos os 
englobou não tão precisamente, os “fatos”. Para o último, o 
falseamento “não é simplesmente uma relação entre uma teoria e 
a base empírica [como instância de sua corroboração], mas, uma 
relação múltipla entre teorias competindo, a base empírica original 
e o crescimento empírico resultando da competição40”. A 
avaliação de teorias tal como se articulam em um programa de 
pesquisa, “implica um sistema de autoridade pluralista, em parte 
porque a sabedoria do júri científico e sua jurisprudência não tem 
sido, e não pode ser, totalmente articulada pelo estatuto do 
filósofo41”. Neste sentido, como vimos, num “processo de apelo” 
de um teórico contra o veredito do experimentador, o “modelo 
pluralístico” de teste proposto por Lakatos, à luz da prática 
científica, nos amplia o olhar a alternativas disponíveis para reparar 
a contradição, para além da simples rejeição da explicação se ela 
colide com os fatos obtidos de fora e que a julgam. O falseamento 
não é “instantâneo”, a substituição de uma teoria é gradual, não 
inexorável, e mesmo um programa em degeneração pode se 

recuperar. Em F&MP, Lakatos enfatiza o “falseamento” que em 
seu processo de “caráter histórico42” necessita de teorias 
conflitantes. Ainda como pode-se ler em History of Science and Its 
Rational Reconstructions, publicado em 1971 e 1973 (para fluir, 
“HSRR”), a proliferação de teorias não é mero catalisador do 
progresso, mas, é “parte necessária do processo de falseamento43”. 

                                                            
39 POPPER, 2006, p. 91 (seção 22; ver ainda as seções 21, 23 e 24). 

40 LAKATOS, 1970, p. 120. 

41 LAKATOS, 1971, p. 121. 

42 LAKATOS, 1970, p. 120. 

43 Segue a passagem: “Popper ocasionalmente – e Feyerabend 
sistematicamente – salientou o papel catalítico (externo) de teorias 
alternativas na elaboração dos chamados “experimentos cruciais”. Mas, 
alternativas não são meramente catalisadores que podem ser mais tarde 
removidos na reconstrução racional, são partes necessárias do processo 
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5. Contra a visão popperiana de que a “refutação” de um dado sistema indica 
o seu “fracasso empírico”, o filósofo húngaro afirma, “todos os 
programas crescem em um oceano permanente de anomalias. O 
que realmente contam são as predições dramáticas, inesperadas e 
impressionantes: algumas delas são o suficiente para inclinar a 
balança; onde a teoria está aquém dos fatos, estamos a lidar com 
programas de pesquisa miseráveis e em degeneração44”. Entrevê-
se, portanto, em sua visão, “refutações” não são condição 
suficiente para a decisão de rejeitar teorias, isto é, para a decisão de 
parar de trabalhar com elas. 

Em Popper, uma teoria ou sistema de enunciados deve 
ser feito um sistema empírico contra a qual possamos fazer com 
que resultados experimentais (suscetíveis de reprodução) entrem 
em conflito com a teoria sob teste, isto é, fazê-la “refutável”, e 
mediante a decisão de não “preservá-la recorrendo a qualquer 
espécie de estratagema convencionalista45”. Então, o falseacionismo 
será de teorias empiricamente refutáveis, e com base no 
fundamento lógico proporcionado pelo Modus Tollens como 
“modo falseador de inferência46”. A partir deste modus da Lógica 
tradicional, “o falseamento de uma conclusão [p] acarreta o 
falseamento do sistema [de enunciados t] de que ela deriva”; e 

                                                            
de falsificação. Cf. Popper [1940] e Feyerabend [1965]”. Cf. LAKATOS, 
1971, p. 124 n.27. Note-se que a obra de Feyerabend mencionada por 
Lakatos é o artigo Reply to Criticism (1965) que também consta no 

Philosophical Pappers vol. I Realism, Rationalism & Scientific Method (1981). 
Importa assinalar, que a observação de Lakatos à Feyerabend remete a 
consideração do último em 1965 e, portanto, é anterior ao artigo 
Consolations for the Specialist e o ensaio Contra o Método, ambos de 1970, nos 
quais revisou sua posição sobre a “proliferação”. A partir de então, 
Feyerabend considera que a proliferação de teorias é essencial também 
ao “princípio de tenacidade” (que propôs em 1965) e para o 
desenvolvimento teórico e empírico de toda teoria. 

44 LAKATOS, 1978, p. 6. 

45 POPPER, 2006, p. 86. 

46 POPPER, 2006, p. 79. 
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Popper ainda acrescentou duas “possibilidades”, sejam elas: “só 
no caso de p ser independente de alguma parte do sistema é que 
poderemos dizer que essa parte não está envolvida no 
falseamento”, o que “prende-se” a possibilidade de “em alguns 
casos, talvez considerando os níveis de universalidade, atribuir o 
falseamento a alguma hipótese definida”47. Clara e literalmente, o 
que “caracteriza o método empírico é sua maneira de expor à 
falsificação, de todos os modos concebíveis, o sistema a ser 
submetido à prova48” e o “modo falseador” explorará a 
vulnerabilidade da conclusão em questão, e não a possibilidade de 
aperfeiçoar o seu poder explicativo.  

Na MSRP de Lakatos, o efeito de alguma “assimetria de 
validade dedutiva entre afirmar a conclusão p [acima] e o modus 
tollens49”, é mitigado, de acordo com a “interpretação fraca” da tese 
duhemiana que Lakatos adota como sua posição50. Já está 

                                                            
47 POPPER, 2006, p. 80. 

48 POPPER, 2006, p. 44. 

49 GRÜNBAUM, A. “Is Falsifiability the Touchstone of Scientific 
Rationality? Karl Popper versus Inductivism”. In: COHEN, R. S.; 
FEYERABEND, P. K.; WARTOFSKY, M. W. (eds.). Essays in Memory 
of Imre Lakatos. Dordrecht: Reidel, 1976, p. 248. Para uma análise Duhem 
versus Popper, mais especificamente, uma comparação epistemológica 
entre refutações e corroborações, ver pp. 247-250. 

50 Embora Lakatos faça menção à “tese Duhem-Quine”, Gillies (2002, 
p. 16) nos lembra “na verdade, a filosofia de Quine teve pouco impacto 
sobre Lakatos, enquanto ele estudava Duhem com muito maior 
atenção”. Talvez pudéssemos lembrar, a discussão da tese Duhem-Quine 
e sua relação com o falseacionismo é uma “parte conclusiva do apêndice 
que foi adicionada quando o texto já estava em impressão” (LAKATOS, 
1970, p. 184 n.3) e que não foi referenciada pelo autor no corpo do texto 

de F&MP. Mas, não sem razão, Gillies está ciente de passagem na 
penúltima palestra sobre o método na LSE, na qual sentenciou Lakatos 
sobre o critério popperiano de falseabilidade: “(...) eu acho que é um 
passo para trás em relação à Duhem” (cf. LAKATOS; FEYERABEND, 
1999, p. 89). Eis a tese duhemiana, exposta no seu La théorie physique: son 
objet et sa structure (1906): “em suma, o físico nunca pode sujeitar ao teste 
experimental uma hipótese isolada, mas apenas a todo um grupo de 
hipóteses; quando a experiência está em desacordo com suas previsões, 
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pressuposto que, em testes, diferentes partes de um dado sistema 
teórico estão, por acordo, expostas a diferentes graus de 
vulnerabilidade. A “heurística negativa”, noção que sintetiza os 

                                                            
o que ele aprende é que, pelo menos, uma das hipóteses que constituem 
este grupo é inaceitável e deve ser modificada; mas a experiência não 
designa qual deve ser mudada” (cf. DUHEM, P. The Aim and Structure of 
Physical Theory. WIENER, Philip P. (trad. do francês), New Jersey: 
Princeton University Press, 1954 [1906], p. 187). Mas, então, se a 
experiência não concorda com um grupo de hipóteses, como podemos 
saber qual das hipóteses deve ser mudada? Vejamos. Para o húngaro, é 
“metodologicamente vital” separar a interpretação “forte” e a “fraca” da 
tese em questão. A primeira, que atribui a Quine, para Lakatos, “exclui 
qualquer regra de seleção racional entre alternativas” (detalhes que 
sustentam esta conclusão, cf. LAKATOS, 1970, 184-188; W. v. O. 
Quine, Two Dogmas of Empiricism, 1953). A “interpretação fraca”, de acordo 
com Duhem, Lakatos resume-a pela “impossibilidade de um 
experimento direto conflitar com um alvo teórico estritamente 
especificado e a possibilidade lógica de moldar a ciência em 
indefinidamente muitos modos diferentes”; ainda brevemente, a seleção 
de hipóteses é “questão de ‘sagacidade’: nós devemos sempre fazer as 
escolhas certas, a fim de chegar mais perto de uma ‘classificação natural’” 
(LAKATOS, 1970, p. 185). Para esclarecermos esta última passagem, 
segundo Duhem (1954, p. 24), “uma teoria tende a ser transformada em 
uma classificação natural”. Na relação entre ator e dados de observação, 
tal “classificação” compreende “aquelas conexões ideais estabelecidas 
por sua razão entre as concepções abstratas que correspondem às 
relações reais entre as criaturas [ou ‘coisas’] associadas, reunidas e 
incorporadas nas suas abstrações” (DUHEM, 1954, p. 25). Conforme a 
“interpretação fraca”, tomando-se um modelo dedutivo no qual ocorra que 
uma experiência recalcitrante expressada por um enunciado 
observacional O’ é inconsistente com uma conjunção (Λ) de enunciados 
teóricos h1, h2... hn e de enunciados “observacionais” das condições 
iniciais I1, I2... In que explicam O e supondo que em tal modelo as 
premissas são independentes e são todas necessárias para deduzir O. 
“Nesse caso”, poderíamos restaurar a consistência seja pela “alteração de 
qualquer das premissas do nosso modelo dedutivo” seja mediante a 
“substituição” das premissas em questão “invocando uma mudança em 
alguma parte distante do nosso conhecimento total (exterior ao modelo 
dedutivo)” (LAKATOS, 1970, p. 185-186). É à luz desta “interpretação 
fraca” que o autor critica o falseacionismo “dogmático” e considera-o 
uma posição “insustentável” (LAKATOS, 1970, p. 97). 
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caminhos investigativos que devem ser evitados, impede a 
aplicação do modus tollens ao “núcleo duro” do programa de 
pesquisa. Por decisão metodológica de seus defensores, tal núcleo 
pode [may] estar protegido de refutações que lhe transmitam 
falsidade 51. O modus tollens de refutação deve [must] ser dirigido 
contra as hipóteses auxiliares, as “variantes refutáveis” que 
formam o “cinturão de proteção” em torno do núcleo, elas é que 
são testadas e então, se necessário para defender o núcleo, tal 
cinturão “pode ser ajustado e reajustado ou até completamente 
substituído”, desde que progressivamente. Em suma, interessam 
as verificações relevantes enquanto “corroboração do excesso de 
conteúdo do programa em expansão52”, e não “irrelevantes 
refutações”, antecipáveis e digeríveis na heurística positiva.  

É interessante notar, desde Proofs and Refutations: 

The Logic of Mathematical Discovery, de 1976 (“P&R”, obra 
publicada na forma de 04 artigos nos anos 1963-64), da 
qual ‘saltou’ a ‘imagem’ popperiana de Lakatos –, a crítica 
não presume um sistema completo e ou uma estrutura 
dedutiva plena de si e inteligível (como seria de esperar 
do discípulo 'fiel'), mas, cria-a. Nesta obra de filosofia 
matemática, Lakatos sustentou, por exemplo, que 
“definições [soluções] são frequentemente propostas e 
arguidas quando contraexemplos emergem53”; que há 
“uma unidade, uma interação real entre provas e 
contraexemplos54” em termos de uma “unidade 
intrínseca entre a lógica da descoberta e a lógica da 

                                                            
51 Como “exemplo clássico”, Lakatos tem em vista o programa 
newtoniano com 03 Leis da Mecânica + a Lei da Gravitação Universal, 
a compor o “núcleo duro” do programa. Cf. ainda a nota de rodapé 13 
do presente capítulo. 

52 LAKATOS, 1970, p. 137 n.2. 

53 LAKATOS, I. Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery. 
WORRALL, J.; ZAHAR, E. (eds.), Cambridge: Cambridge University 
Press, 1976 [1963-64], p. 16. 

54 LAKATOS, 1976, p. 30. 
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justificação55”, à medida que provas podem melhorar 
“quando a ideia de prova descobre aspectos inesperados 
da conjectura ingênua [original] que então aparecem no 
teorema” e esta é “característica primariamente” das 
teorias “em crescimento”56 (não “maduras”). Contudo, e 
mesmo tendo em vista as breves passagens citadas, a 

lição de P&R não “é certamente anti-popperiana57”. 
Matteo Motterlini (2002b) é pontual, “embora a 

                                                            
55 LAKATOS, 1976, p. 37. 

56 LAKATOS, 1976, p. 42. 

57 GRENE, M. “Imre Lakatos: Some Recollections”. In: COHEN, R. S.; 
FEYERABEND, P. K.; WARTOFSKY, M. W. (eds.). Essays in Memory of 
Imre Lakatos. Dordrecht: Reidel, 1976, p. 209. A coletânea de artigos 
publicada neste volume de 1976 em memória a morte de Imre Lakatos, 

quanto ao interpretar o alcance das ideias de Popper em P&R, pode ser dividida entre 
leitores: John Worrall (1976) e Joseph Agassi (1976) consideram que, como 
Popper, Lakatos é um falibilista e estende o falibilismo ao domínio da 
matemática; Peggy Marchi (1976, p. 379), em relação à leitura de Worrall e 
Agassi, reconheceria “há uma grande dose de verdade nessa visão”, mas 
adiciona, “eu estaria fazendo uma injustiça a Lakatos se eu entendesse que, 
de alguma forma, as ideias de Lakatos são cópias sem vida das de Popper 
(...), precisamente, o contrário é o caso. Proofs and Refutations é uma obra de 

grande originalidade”, e; Marjorie Grene cede a uma interpretação de P&R 
como anti-popperiana. Na introdução de Appraising Lakatos: Mathematics, 
Methodology, and the Man, os editores deste volume de 2002, George Kampis, 
Ladislav Kvasz e Michael Stoltzner, apontam que, para “reavaliar 
criticamente os velhos debates” (p. x) sobre a racionalidade científica e as 
propostas de Lakatos, além de “bons argumentos em defesa da racionalidade 
ainda serem oportunos”, também “o pensamento de Lakatos ainda tem 
perspectivas inexploradas” (p. xi). A respeito desta última, no “filósofo de 
muitas raízes” algumas delas constituem um “fundo bastante atípico” para 
um filósofo da ciência do séc. XX (aqui, os editores apenas mencionam 
Hegel e Lukács). Grosso modo, comparando-se aos artigos de 1976 e outros 
da época, “publicações recentes sobre Lakatos em revistas científicas 
demonstram”, como ressaltam os editores, “um interesse reavivado em sua 
filosofia da matemática que representa uma daquelas poucas abordagens que 
não se centram em torno de (ou se limitam a) questões de fundação, mas centram-se em 
torno da prática matemática como tal” (p. xi, grifo nosso). Sobre isto, cf. também 
a seção II, do referido vol. de 2002. 
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linguagem que usamos (seguindo Lakatos) é 
explicitamente popperiana, a origem destas ideias não é 
do próprio Popper. Está bem estabelecido que Lakatos 
inspirou-se em seu colega húngaro [George] Pólya58”. 
Não é a ocasião aqui analisar o alcance de tal inspiração 
e até que ponto ela é conciliável com a influência de 
Popper. Importa assinalar, envolta em algo como uma 
névoa nos anos 1963-64 (até meados de 1970), a 
‘imagem’ do Lakatos meramente popperiano foi sendo 
desfeita. Mais decisivamente, isto ocorreu à medida que 
tal ‘imagem’ foi posta à luz do “Arquivo Lakatos”, 
catalogado por Michael Hallet, em 1979, e atualizado por 
Sue Donnelly, em 1995, na London School of 

Economics. Em relação à P&R, no âmbito do 
conhecimento crítico-falível tal como se constitui 
também a matemática, o enredo proposto por Lakatos 
quer promover um encontro entre “refutação” e “lógica 
situacional” no qual a primeira possa exceder sua 
caricatura (popperiana) de aparato que visa o 
falseamento. À medida que a ‘“certeza nunca é 
encontrada”’, os expedientes da crítica e da justificação 
estão entrelaçados: “a ‘astúcia da razão’ torna cada 
aumento no rigor um aumento no conteúdo, no âmbito 
da matemática59”. Na descoberta matemática enquanto 
conhecimento in the making (em forma pré-axiomática), 
conjecturas, contraexemplos, experimentos, provas e 
refutações estão co-presentes e não em ordem estática 
predisposta. E tal visão é transversal na obra do autor, 
desde os escritos sobre filosofia da matemática aos de 
filosofia da ciência.       
 

                                                            
58 MOTTERLINI, M. “Reconstructing Lakatos: a reassessment of 
Lakatos’ epistemological project in the light of the Lakatos Archive”. In: 
Studies in History and Philosophy of Science, Vol. 33, 2002b, pp. 490-491. 

59 LAKATOS, 1976, p. 56. 
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6. Em relação ao “jogo da ciência” concebido por Popper, Lakatos 
é contra a sua regra, segundo a qual, pelos cientistas os “critérios 
de refutação devem ser estabelecidos anteriormente [previamente]; 
deve-se definir que situações observáveis refutariam a 
teoria se realmente fossem observadas60”. Analogamente 
a um jogo de xadrez que se assenta num sistema de regras 
metodológicas vistas como convenções a serem 
obedecidas, além do sistema empírico ou não empírico 
dever ser falseável, a “condição da compatibilidade” (ou 
consistência) dos enunciados é sua “condição primeira”61. 
Em tal “condição” está pressuposto que, se não 
compatível, o sistema é autocontraditório e, sendo este o 
caso, é não informativo. 

Para Lakatos, um programa foi heuristicamente 
bem sucedido – avaliar-se-á a posteriori – se produziu 
novos testes com cada modificação dele e passou por tais 
testes, i. e., por verificações relevantes. O falseamento é 
processo histórico, sustenta, e “a novidade de uma 
proposição factual pode, frequentemente, ser vista 
apenas depois de um longo período decorrido62”. 
Aplicados à “série de teorias”, os padrões lakatosianos 
julgam a evolução de um dado programa ao longo de um 
período de tempo, por isso, a “avaliação” põe-se em 
perspectiva retrospectiva, não pressuposta como tarefa 
de subjacente racionalidade “instantânea” e estática. Um 
programa de pesquisa ainda emergente na competição 
com seus rivais pode começar por re-interpretar velhos 
fatos (o que, para Lakatos, é como um fato novo) “e pode 

                                                            
60 POPPER, 2008, p. 67 n.3. Explícita em Conjecturas e Refutações, vimos 
antes, para Lakatos, a regra em questão aproxima Popper do “código de 
honestidade científica” do falseacionismo “dogmático”. Curiosamente (e 
não é este o espaço para aprofundar), tal regra se deixa rastrear desde A 
Lógica da Pesquisa Científica (cf. as seções 11, 20). 

61 POPPER, 2006, pp. 97-98 (seção 24). 

62 LAKATOS, 1970, p. 155 (cfe. ainda pp. 133-34, 154-59, 173).  
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passar um longo tempo depois até ele ser visto a produzir 
fatos genuinamente novos63” e não devemos [must] 
“descartar” ele por isso. “Não deveríamos [should] 
abandonar ele se, supondo que o seu rival não o estava, 
ele possa vir a constituir uma mudança progressiva de 
problema (...). Estas considerações, no seu todo, 
acentuam a importância da tolerância metodológica64” na 
sua relação com os programas rivais estabelecidos. E 
mesmo se um “programa derrotado é um programa 
antigo, estabelecido e ‘gasto’”, diz Lakatos, “pode 
continuar a resistir por um longo tempo65”. Por tal 
“tolerância” na “avaliação”, foi duramente criticado por 
Kuhn, Feyerabend, Alan Musgrave e Richard Hall66. Farei 
um mapa – apenas para não negligenciar – dos principais 
casos que foram as críticas de Feyerabend e Kuhn.  

Nos Proceedings da PSA, de 1965, publicados no 
volume Criticism and the Growth of Knowledge, em 1970, no 
texto Reflections on my critics, Kuhn criticou a MSRP. Para 
ele, Lakatos deve “especificar os critérios que  podem ser 
utilizados em um momento dado para distinguir entre um 
programa de pesquisa degenerativo de um progressivo, e 
assim por diante. Se não, não nos disse nada67”. Ou seja, 

                                                            
63 LAKATOS, 1970, p. 156. 

64 LAKATOS, 1970, p. 157. 

65 LAKATOS, 1970, p. 158. 

66 Detalhes sobre as objeções deste autor, cf. HALL, R. J.. “Can We Use 
the History of Science to Decide Between Competing Methodologies?”. 
In: BUCK, R. C.; COHEN, R. S. (eds.). Proceedings of the Biennial Meeting 
of the Philosophy of Science Association, Vol. 1970. Dordrecht: Reidel, 1971, 
pp. 151-159, e resposta a ele neste volume cfe. LAKATOS, I. “Replies 
to Critics”. In: BUCK, R. C.; COHEN, R. S. (eds.). Proceedings of the 
Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1970. Dordrecht: 
Reidel, 1971, pp. 179-182.  

67 KUHN, T. S.. “Reflections on my critics”. In: LAKATOS, I.; 
MUSGRAVE, A. (eds.). Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1970, p. 239. 
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o interpelou a estabelecer em que momento dado um 
programa deixa de ser progressivo e passa a ser 
regressivo ou degenerativo. Em Consolations for the 
Specialist (a seguir, leia-se “CS”) e no ensaio a Against 
Method (1970b, adiante leia-se “AM”) a crítica de 
Feyerabend se moveu na direção da de Kuhn: qual o 
critério para decidir se já foi dado tempo suficiente para 
um programa se recuperar ou “regenerar”?. Em CS, 
criticou-o por meio de reductio ad absurdum  68 os padrões 
sob “tolerância metodológica”: aplicados a posteriori, 
toleram “intervalos de hesitação69” a permitir 
transferências “progressivas” ou “degenerativas” de 
problema. Tais críticas sugerem não ser possível conciliar 
os padrões de Lakatos ao continuum da história, se ele 
deseja que tais padrões não cessem a história ou, 
inseridos nela, se tornem tão elásticos na “transferência 
empírica intermitentemente progressiva70” de conteúdo 
que sejam dispensáveis como enquadramento normativo. 
E ainda, Lakatos ao situar a transferência de problemas 
permitindo “intervalos” que se desdobram na história, 

                                                            
68 Não é demais lembrar, o “anarquismo epistemológico” foi utilizado 
para a crítica implosiva de posições racionalistas, mas não é “a” filosofia 
de Feyerabend. Consoante ao que o autor esclareceu desde Science in a 
Free Society (1978, p. 156) até a autobiografia Killing Time (1995, p. 145), e 
com Gonzalo Munévar (2000), reforço o alerta: “seu argumento é uma 
reductio ad absurdum (...). Em uma reductio ad absurdum assume-se para a 
causa [sake] do argumento a posição do adversário e, então, deriva-se 
uma conclusão inaceitável para esse adversário (ou seja, reduz a sua 
posição à absurdidade)”. MUNÉVAR, G.. “A Réhabilitation of Paul 
Feyerabend”. In: PRESTON, J.; MUNÉVAR, G.; LAMB, D.. The Worst 
Enemy of Science? Essays in memory of Paul Feyerabend. New York/Oxford: 
Oxford University Press, 2000, p. 64.  

69 Para detalhes sobre o argumento crítico ao modo reductio ad absurdum, 
ver FEYERABEND, P. K.. “Consolations for the Specialist”. In: 
LAKATOS, I.; MUSGRAVE, A. (eds.). Criticism and the Growth of 
Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970a, p. 215. 

70 LAKATOS, 1970, p. 134. 
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incorreria no problema da “incomensurabilidade de 
teorias”.  

Em HSRR, afirma Lakatos, “eu defino um 
programa de pesquisa como degenerativo mesmo que 
antecipa fatos novos, mas o faz em um desenvolvimento 
remendado [descontínuo] mais do que por uma 
heurística positiva coerente e pré-planejada71”. Um 
programa em “degeneração” é aquele que não é nem 
mesmo capaz de gerar novos problemas teóricos. 
Lakatos admite que não se pode, apenas por razões 
“empíricas” ou “lógicas”, decidir se um programa em 
“degeneração” poderá ou não se recuperar. Mas, nesses 
termos, é tão “racional” abandonar como se apegar a um 
programa em “degeneração”, o que também colocaria em 
xeque seu “padrão de honestidade intelectual”.  

A resposta de Lakatos, na qual complementou sua 
posição consoante ao alargamento da “história interna” (cf. 
nota 33 do presente, pp. 245-46), constou em HSRR, em 
uma nota e nela também defendeu-se de Musgrave. Para 
entendê-la, vamos reorganizar a disposição do seu 
conteúdo. Lakatos nega ter dado licença para tal, mas 
“em privado”, “pode-se racionalmente se apegar a um 
programa em degeneração até ser ultrapassado por um 
rival e mesmo depois”. Esta é sua avaliação metodológica. 
“O que não se deve fazer é negar a pobreza do seu 
registro público” e este é um “sólido conselho heurístico 
sobre o que fazer”: “os editores de revistas científicas 
devem se recusar a publicar seus artigos (...) . Fundações 
de pesquisa também devem recusar-lhes dinheiro”. Para 
Lakatos, Feyerabend e Kuhn “misturam [conflate] 
avaliação metodológica de um programa com sólidos 
conselhos heurísticos sobre o que fazer”. E sentencia, no 

                                                            
71 LAKATOS, 1971, p. 125 n.36. 
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“jogo arriscado” da ciência, “o que é irracional é enganar-
se com relação aos riscos”72. 

                                                            
72 LAKATOS, 1971, p. 104-105. E considero como outro importante 
elemento de ‘risco’ no “jogo da ciência” o uso de hipóteses ad hoc, tema 
o qual Lakatos assumiu postura tão tolerante quanto ambígua e que o 

tornou vulnerável à crítica. Em F&MP e HSRR, no que Lakatos é mais 
popperiano distingue três tipos de estratagemas ad hoc “infalivelmente 
pejorativos”: “Ad hoc1” são teorias que “não tem nenhum conteúdo em 
excesso em relação às predecessoras (ou competidoras), isto é, não 
predizem qualquer fato novo”. “Ad hoc2” são “teorias que predizem fatos 
novos, mas falham completamente: nenhum do seu conteúdo em 
excesso foi corroborado”. E ainda as teorias ad hoc3 que “não são ad hoc 
nestes dois sentidos, mas não formam parte integrante da heurística 
positiva [de um programa de pesquisa]” (LAKATOS, 1970, p. 175 n. 2 e 
3; 1971, p. 125 n. 36). Contudo, o mesmo autor não aceita o que chama 
“posição conservadora” (que, pelos termos logo acima, poderia ser 
imputada a ele) segundo a qual “é irracional trabalhar sobre fundamentos 
inconsistentes”. Assim, considera que sua “posição racional com respeito 
aos programas ‘enxertados’ é explorar o seu poder heurístico sem 
resignar-se ao caos fundamental sobre o qual está crescendo” 
(LAKATOS, 1970, p. 144-145). Já em 1973, na sua antepenúltima 
palestra na LSE, apresenta casos de teorias que já havia apresentado em 

F&MP (por exemplo, a de Newton) que, mesmo inconsistentes com 
fatos ou outras teorias bem estabelecidas, não foram abandonadas. Mas, 
os termos da crítica de Lakatos estão dispostos de modo mais incisivo ao 
“critério de falseabilidade ou regras anti-ad hoc”. Posiciona-se contra o 
que chama “a primeira regra da ciência de Popper (que não se pode 
apresentar uma hipótese inconsistente)” (LAKATOS; FEYERABEND, 
1999, p. 82), entenda-se, contra a “condição de compatibilidade”. E 
ainda, “(...) apenas para passar pelas regras de Popper, ele tem mais uma: 
uma vez que uma teoria é rejeitada, você tem que apresentar uma nova 
teoria que cumpra com certas condições. A nova teoria deve explicar 
tudo o que a teoria falseada explicou de outra forma, sem, no entanto, 
ser uma versão mais fraca, senão é apenas ad hoc” (LAKATOS; 
FEYERABEND, 1999, p. 84). Em relação a esta última regra, nota-se 
um desconforto em Lakatos pelo decorrente engessamento da ciência, pois, 
a considerar uma teoria que afirme ‘todos os cisnes são brancos, exceto 
um’, teríamos “uma manobra ad hoc e este tipo de exceção-proibição não 
é permitida” (LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 85). Por fim, no 
artigo Popper on Demarcation and Induction, publicado postumamente em 
1974, Lakatos diz (1974, p. 241), “meu trabalho sobre problemas 
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Prosseguindo, na 1ª edição de AM (1975a), em 
relação à teoria da ciência de Lakatos, Feyerabend concorda 
com o espaço a liberdade de pesquisa e a “tolerância 
metodológica”: “surgida uma teoria nova, não cabe, de 
imediato, recorrer aos padrões costumeiros para decidir se 
ela sobreviverá ou não. (...) importa a evolução da teoria no 

                                                            
popperianos frequentemente me levou a entrar em conflito com as 
próprias soluções de Popper”, mas, atenuou o tom da crítica (não fluído 
na oralidade) (LAKATOS, 1974, p. 241). A partir deste texto de 1974, 
como Lakatos critica as regras do “jogo da ciência” popperiano? Em 
resumo, seja antes de A Miséria do Historicismo (1957), no qual expõe pela 
primeira vez a ideia de que o objetivo da ciência é a verdade, de fato, 
desde 1920 a 1970, permanece em Popper o problema de como avaliar 
um conjunto de regras conduzindo com mais êxito a verdade do que 
com outras. Do que conclui Lakatos, “Popper nunca ofereceu uma teoria 
da crítica racional da convenção, consistente” (LAKATOS, 1974, p. 
245). Para Lakatos, Popper não respondeu a questão sob que condições 
poderia ele desistir de seu próprio critério de demarcação. Então, o 
filósofo húngaro oferece uma resposta em “dois estágios”. A resposta 
“ingênua” limita-se a situar como Popper chegou ao seu critério de 
demarcação avaliando a substituição de teorias “científicas” por outras e 
o que as caracterizava, diferentemente das “pseudocientíficas”. A 
resposta “mais sofisticada”, parte dos pressupostos de que 1. “houve um 
consenso considerável nos últimos dois séculos sobre realizações 
singulares”, e que; 2. “houve um consenso considerável quanto à 
racionalidade de um passo particular no jogo” – se foi científico ou 
pseudocientífico. Então, propõe Lakatos, “uma definição geral da ciência 
deve, portanto, reconstruir os jogos reconhecidamente melhores e os 
lances [gambits] mais estimados como ‘científicos’; se falhar ao fazer isso, 
deve ser rejeitada” (LAKATOS, 1974, p. 246). Porém, Lakatos 
deliberadamente rejeita o que chamou de “meta-critério”, a saber, “se um 
critério de demarcação é inconsistente com as avaliações básicas da elite 
científica, ele deve ser abandonado” –, pois, se aplicado, o critério de 
demarcação de Popper – isto é, suas regras para o jogo da ciência – tem 
de ser rejeitado (detalhes cf. LAKATOS, 1974, 246-252). Em suma, 
pretendeu ‘melhorar’ a solução de Popper para os problemas da 
demarcação e da indução. Mais especialmente em relação ao problema 
da indução, Lakatos busca explorar implicações do que, segundo ele, é a 
“solução positiva” de Popper baseada nas ideias de “conteúdo de 
verdade” e “verossimilhança”. 
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decurso de longos períodos de tempo73”. Comparativamente 
ao texto CS (1970a), esta passagem de AM (1975a), indica 
um movimento de recuo de Feyerabend, mas relativo só a 
“tolerância metodológica”. E tal postura também pode ser 
identificada no artigo Imre Lakatos (1975b), publicado em 
homenagem póstuma: 

 
Analisando métodos de prova matemática, Imre Lakatos 
descobriu que teorias complicadas são muitas vezes 
tentativas de encobrir dificuldades que surgem no 
decorrer de uma discussão de problemas simples e até 
mesmo quase-empíricos. (...) é possível sugerir soluções 
que levam a problemas novos e inesperados e que nos 
fazem descobrir novos e inesperados fatos (matemáticos). 
Se as teorias do último tipo são preferidas, apesar de todas 
as dificuldades que elas criam, se a elas é dado tempo para 
se desenvolverem, então, elas tem um critério que é 
rigoroso sem ser fatal, que tem um ponto de ataque na 
prática científica sem restringir a liberdade do cientista, a 
liberdade de ousados empreendimentos intelectuais, 
inclusive. Lakatos estende o critério para as ciências 
empíricas e ainda o explica em detalhe na época em que 
desenvolve o seu ensaio Falsification and the Methodology of 
Scientific Research Programmes. A teoria da ciência que subjaz 
o critério combina rigorosa crítica com livre decisão, 
acidente histórico com as regras da razão. Esta é uma das 
realizações mais importantes da filosofia do século XX 74.  

 

No texto de 1970a, Feyerabend critica, no plural, a 
vagueza de “standards”, pois, se sob esta “tolerância” não há 
proibição de estados de coisas, tais padrões são “vãos” ou, 
se se incorrer em cláusulas restritivas, tornam-se “ingênuos” 
no sentido da crítica de Lakatos a Popper. Contudo, da não 
aplicação de reductio ad absurdum ao critério de “tolerância 
metodológica” nos textos de 1975, não se pode inferir que 

                                                            
73 FEYERABEND, P. K.. Contra o Método. L. Hegenberg & O. S. da Mota 
(trads.), Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1977 [1975a], p. 287. 

74 FEYERABEND, P. K.. “Imre Lakatos”. In: The British Journal for the 
Philosophy of Science, v.26, n.1, 1975b, p.2. 
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eles contradizem o texto de 1970. Se o mesmo “padrão” ou 
“critério” é a posteriori sem nenhuma cláusula restritiva, então, 
abarca a liberdade de pesquisa apreciada por ambos autores e 
pode-se manter os termos pelos quais Feyerabend se refere 
ao “tipo” de “padrão” em questão como sendo “vão” 
(dispensável) ou “um critério que é rigoroso sem ser fatal”, 
a considerar tal rigor sob o julgo dos praticantes da ciência. 
Em 1975, Feyerabend ‘saúda’ a liberalidade dos padrões pelo 
que expuseram Lakatos à crítica sob adjetivos como 
“anarquista disfarçado” (em CS e AM), entre outros. E 
considera salutar a “tolerância metodológica” com a qual 
pode-se avaliar teorias conciliando criticismo rigorista e 

abordagem histórica, desde P&R. Porém, mantém sua 
oposição que, em última instância, atribui a um olhar 
lakatosiano desejosamente normativo para a “história” (e o 
que decorre dele), mesmo da forma como foi atenuado a 
partir de 1971 e 1973. De outro lado, em resumo, o olhar de 
Lakatos que quer vislumbrar o “progresso” do 
conhecimento não engessa a prática científica e o relato de 
sua história retrospectiva. 

A finalização do ‘mapa’ (interlúdio) acima nos levará 
a um ponto relevante ao nosso objeto de investigação. Boa 
parte do conteúdo do capítulo XVI destinado à crítica de 
Lakatos na 1ª edição de AM constou em On the Critique of 
Scientific Reason, de 1976, a partir do qual Feyerabend 
radicalizou seu enfoque em “duas questões fundamentais” 
que ampliaram o espectro do projeto crítico da “Razão” a 
figuras como John Worrall, Joseph Agassi, Elie Zahar e Alan 
Musgrave. As duas “questões” são: “(i) O que é ciência? (...); (ii) 
O que há de tão excelente com a ciência?75” que remetem 1. à recusa 

                                                            
75 FEYERABEND, P. K.. “On the Critique of Scientific Reason”. In: 
COHEN, R. S.; FEYERABEND, P. K.; WARTOFSKY, M. W. (eds.). 
Essays in Memory of Imre Lakatos. Dordrecht: Reidel, 1976, p. 110. Para 
detalhes acerca das “duas questões fundamentais”, mencionadas pela 
primeira vez em 1976 (rastreáveis desde 1975), e em seguida 
reproduzidas em escritos de 1977, 1978, 1981, 1982, 1988, 1993, 1994 e 
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da uniformidade de padrões, e; 2. à crítica ao “chauvinismo 
da ciência” pela superioridade presumida (não demonstrada) na 
excelência do seu discurso. Para Feyerabend, ao se investigar 
sobre teoria da racionalidade científica deve-se tentar 
responder a estas questões e, em especial a questão (ii), para 
ele, não examinada pela MSRP, tornar-se-ia o fio condutor 
das ideias epistemológicas de Feyerabend englobando 
implicações ético-políticas. Não só Lakatos, nenhum outro 
chamado por Feyerabend de “racionalista” escrutinou 
criticamente a questão (ii). A partir dela, a ciência é uma 
tradição entre outras, não pode presumir-se “a” melhor de 
modo “objetivo” (popperiano), sem adotar “racionalidade” 
com conotação ideológica. E ao equiparar “racionalidade” 
com os padrões que caracterizam a comunidade de cientistas 
dos últimos 200 ou 300 anos, desconsidera-se que junto com 
os resultados científicos particulares, os padrões para avaliá-
los também estão mudando no tempo. Eis que, a considerar 
que “a revolução científica [copernicana] foi uma revolução 
nos padrões76

 ”, teríamos The Changing Logic of Scientific 
Discovery, livro que Lakatos cogitava escrever como o revelou 
em carta a Feyerabend, de 10 de janeiro de 1974, semanas 
antes de sua morte77. Na interpretação de Motterlini, em um 
diálogo fictício, Lakatos diria a Feyerabend, 

                                                            
na obra póstuma de 1999, com variações, mas mantendo o núcleo da 
problematização vinculado ao projeto feyerabendiano de “Crítica da 
Razão Científica”, ver ABRAHÃO, L. H. L. O Pluralismo Global de Paul 
Feyerabend. [manuscrito]. Tese de Doutorado – Universidade Federal de 
Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 2015. (o 
tópico em questão, ver especialmente pp. 130-141). 

76 IL to PF, 10 January 1974. In: LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 
355. 

77 Na carta em questão, que foi resposta à carta de Feyerabend, escrita 
em 02 de janeiro de 1974, Lakatos, informalmente, menciona um “efeito 
de conversão” a partir do comentário elogioso de Feyerabend sobre o 
seu artigo (escrito com Elie Zahar) Why did Copernicus's research programme 
supersede Ptolemy's? (1975). “Se eu tivesse tempo”, sugeriu Feyerabend, “eu 
iria tentar escrever um livro (...), ele conteria uma história da mudança de 
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Eu poderia concordar que os métodos na ciência (e 
matemática) mudam e pode ser esperada a mudança. O 
importante é tentar assegurar que tais mudanças 
metodológicas são para melhor. Podemos, no entanto, 
assumir o controle disso, mas só se conseguirmos 
reconstruir racionalmente a mudança nos padrões como 
nós reconstruirmos a mudança nas teorias científicas. 
Deste ponto de vista a minha ‘Changing Logic’ visa 
apreender o ‘desdobramento da razão’ e apresentá-la em 
uma espécie de ‘recorte seco’, após o seu processo de 
formação ter sido completado78. 

 

Não sem a ressalva de que Changing Logic é um 
possível projeto aventado em conversa informal, pelas 
palavras acima, considerou Motterlini (1999), haveria uma 
aproximação às ideias do amigo Paul – possivelmente 
levando a resultados ambíguos – com Lakatos a reconstruir 
racionalmente a mudança metodológica para apreender o 
padrão de racionalidade que constituiu tal mudança em seu 
curso. Já Motterlini (2002a) situou, metaforicamente, o 
desenvolvimento da obra de Lakatos, interrompida com sua 
morte, “entre o diabo do historicismo hegeliano e o 
profundo mar azul do falibilismo popperiano79”. Tais 
influências são feitas confluírem no programa lakatosiano, 
mas, sustentou o Professor italiano, “as lacunas entre estas 
diferentes plataformas” podem ser ligadas “apenas 
parcialmente”, dada a sua natureza conflitiva e “isto é 

                                                            
padrões que levaram à revolução” (PF to IL, 02 January 1974. In: 
LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 349).  

78 MOTTERLINI, M. “Introduction: A Dialogue”. In: LAKATOS, I.; 
FEYERABEND, P. K.. For and Against Method: including Lakatos's lectures 
on scientific method and the Lakatos-Feyerabend correspondence. Chicago: The 
University of Chicago Press, 1999 [1995], p. 15. 

79 MOTTERLINI, M. “Professor Lakatos between the Hegelian Devil 
and the Popperian Deep Blue Sea”. In: KAMPIS, G.; KVASZ, L.; 
STOLTZNER, M. (eds.). Appraising Lakatos: Mathematics, Methodology, and 
the Man. Dordrecht: K!uwer Academic Publishers, 2002a, p. 23.  
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também o porquê, de tempos em tempos, Lakatos concede 
algo ao historicismo, ao anarquismo e ao elitismo”80. Para o 
nosso propósito, o diálogo, digamos, oblíquo entre Lakatos-Feyerabend 
coloca-se como um indicativo adicional de que o programa lakatosiano 
pode ser reconstruído como projeto crítico a Popper. Vamos a um 
último tópico no qual se pode reconstruir a MSRP.  

 

7. Lakatos contrapõe-se ao “caráter claramente negativo81” da crítica, 
segundo o qual, há o esforço por validá-las “através de 
recurso a provas empíricas, em sentido negativo: deve ser 
possível refutar (...)82” e, então, que possa haver um falseamento 
instantâneo de teorias, ao molde das versões “dogmática” e 
“ingênua”, com rejeição e eliminação tão logo introduzidas 

à discussão crítica. Desde P&R (1963-64), assevera que a 

                                                            
80 MOTTERLINI, 2002a, p. 45. E é também por alegar que Popper 
concede ao elitismo e autoritarismo que Lakatos o critica, em 1973. Em 
sua penúltima palestra na LSE, Lakatos pressupõe, “se todas as teorias 
nascem refutadas, então é perfeitamente claro que todas as teorias são 
falseadas logo no início” e isto colocaria a dicotomia entre enunciados 
falseáveis e não-falseáveis “em colapso”. Ora, “como questão de fato 
histórico, quando apresentamos qualquer conjectura, sabemos desde o 
início as anomalias que ela não pode explicar. Então, que é essa refutação 
se não alguma anomalia curiosa? Como decidimos o que é uma anomalia 
séria a contar como refutação e qual não é?”. Face a tais objeções que 
demandariam apelo à elite e à autoridade do(s) cientista(s), seu critério de 
demarcação “degenera no polanyismo que, anteriormente, ele descreveu 
como obscurantismo” (LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 91). 
Enfim, na sua oitava e última palestra, Lakatos reafirma que teorias 
crescem num “mar de anomalias” arquivadas e de problemas ignorados; 
que cientistas agem dogmaticamente e teorias são “tenazes” (o que é 
“imoral” para Popper), e; não necessariamente falseadas, teorias podem 
ser verificadas por instância confirmadora. Estes, diz, “são caminhos 
historiográficos” para criticar Popper. E de modo contundente, Lakatos ensaia 
uma reductio ad absurdum: “assim, se aceitamos a filosofia popperiana, 
então também temos que aceitar que a história da ciência é irracional e 
que os cientistas sempre se comportaram de maneira irracional e imoral” 
(LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 98).  

81 LAKATOS, 1970, p. 120. 

82 POPPER, 2006, p. 42. 
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“crítica não é necessariamente destruição83” e que “provas” 
– ao invés do estrito sentido de “‘garantia da verdade certa’” 
–, podem ser melhoradas por meio da decomposição da 
“conjectura original” em “subconjecturas”84. E em The 
Methodology of Scientific Research Programmes, Philosophical Papers, 
Vol. I, na sua introdução sob o título Science and Pseudoscience, 
um dos últimos artigos do autor e publicado em junho de 
1973, sentenciou, “a crítica importante é sempre construtiva: 
não há refutação sem uma teoria melhor85”. Este é mais um 
tópico em clara oposição a Popper e que pode ser rastreado 
com constância no pensamento de Lakatos.  

Voltando-nos ao escopo de F&MP, a respeito de sua 
reconstrução do progresso científico como proliferação de 
programas de pesquisa rivais e mudanças progressivas ou 
degenerativas de problema, segundo o autor, 

 
A principal diferença a partir da versão original de Popper 
é, eu penso, que em minha concepção a crítica não deve 
[must] eliminar tão logo quanto Popper imaginou. 
Puramente negativa, a crítica destrutiva, como ‘refutação’ 
ou demonstração de uma inconsistência, não elimina um 
programa. A crítica de um programa é um processo longo 
e frequentemente frustrante e ela deve tratar os programas 
em crescimento sem severidade. Talvez, claro, mostre a 
degeneração de um programa de investigação, mas é 
apenas a crítica construtiva que, com a ajuda de programas 
de investigação rivais, pode conseguir um êxito real86. 

 

Deixemos a parte a importância atribuída a crítica 
“construtiva” e se a partir dela poderíamos especular na 
MSRP a ideia seminal de um ethos para o cientista. 
Depreende-se, de fato, que a “crítica construtiva” subjaz 

                                                            
83 LAKATOS, 1976, p. 10. 

84 LAKATOS, 1976, p. 14. 

85 LAKATOS, 1978, p. 6. 

86 LAKATOS, 1970, p. 179. 
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desdobrando-se como padrão na “heurística positiva”, i. e., 
no “conjunto parcialmente articulado de sugestões ou dicas 
sobre como mudar, desenvolver as 'variantes refutáveis’ do 
programa de investigação, como modificar, sofisticar o 
‘refutável’ cinturão de proteção87” de hipóteses auxiliares 
diante de anomalias. A heurística positiva estabelece 
programas mediante a complexificação de modelos 
simuladores da realidade. Programas são avaliados 
(adotados, eliminados e rejeitados) não só por aprofundar o 
debate sobre que imagem do mundo é correta, mas por seu 
poder para guiar pesquisadores a fatos teoricamente novos, 
pelo poder explicativo do programa em face de refutações 
no curso do seu crescimento e, ainda pelo estímulo à 
resolução de dificuldades matemáticas, em suma, por seu 
“poder heurístico”. Então, são avaliados em sua fertilidade 
para gerar (e solucionar) problemas novos e instigantes, 
estimulantes e construtivos ao avanço do conhecimento. 

Em termos análogos à descrição lakatosiana, note-se, 
Paul Feyerabend também critica os “padrões de crítica” dos 
racionalistas popperianos, utilizados na solução de 
problemas associados a teorias – a saber, “desenvolva suas 
ideias de maneira que elas possam ser criticadas [não 
demonstráveis ou tornadas prováveis]; ataque-as 
impiedosamente; não tente protegê-las e sim exibir seus 
pontos fracos; elimine-as tão logo esses pontos fracos se 
hajam posto manifestos88”. Porém, claro, os objetivos dos 
autores são muito diferentes. Enquanto no lado 
feyerabendiano temos a crítica implosiva de estratégia 
argumentativa reductio ad absurdum, pelo lado lakatosiano, 
podemos perceber um esforço por ‘salvar’ e “sofisticar” 
aquele programa racionalista, da história como o 
metacritério a falseá-lo. Contrapõe ao eliminacionismo – 
inclusive, mas não somente popperiano – o esforço 

                                                            
87 LAKATOS, 1970, p. 135. 

88 FEYERABEND, 1977, p. 270. 
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propositivo a apreender o crescimento do conhecimento, o 
que, não à toa, lhe rendeu a admiração até dos críticos. 
 

Considerações finais 
 
Na 3ª edição inglesa de A Lógica da Pesquisa Científica, 

de 1972, questionou Popper, “o que, precisamente, 
desejamos reconstruir? Se forem os processos envolvidos na 
estimulação e produção de uma inspiração, devo recusar-me 
a considerá-los como tarefa da lógica do conhecimento. 
Esses casos interessam à Psicologia Empírica, não à 
Lógica89”. Nesses termos, sem delongas, imediatamente já 
rejeitou o intento de “reconstrução racional” da história da 
ciência. Qualquer resposta para a questão de Popper não 
poderia abdicar ao tratamento da “reconstrução racional” e da 
MSRP de Lakatos como tentativa de re-conciliar os seguintes enfoques 
teóricos: “falseacionismo”, história e prática científica. 

Se, explicitamente, o falseacionismo “dogmático” é 
“insustentável”, suas críticas ao falseacionismo “metodológico 
ingênuo” claramente apontam para a sua insuficiência e 
mesmo nos aspectos que o considerou “sofisticado” e que 
pretendeu adotar em sua própria posição em 1970, 
posteriormente, os rejeitou. Em HSRR, desde 1971, o autor 
atenuou o grau das ‘lentes’ que, em 1970, tinham tornado 
turvo o olhar lakatosiano para a “história” com “óculos 
popperianos90”. E com a Metodologia dos Programas de 
Pesquisa “Historiográficos” propôs um método “histórico” 
para avaliar metodologias rivais. Prosseguindo, em 1973, em 
suas palestras sobre o método científico, na LSE, com 
relação aos temas presentes na MSRP, reafirmou o 
distanciamento dos seus “dias popperianos91” sobre a 
relação “honestidade intelectual” e falseamento; as regras do 

                                                            
89 POPPER, 2006, p. 32. 

90 LAKATOS, 1970, p. 177. 

91 LAKATOS; FEYERABEND, 1999, p. 26.  
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jogo da ciência de Popper e a “história” como metacritério a 
falseá-las e a teoria da racionalidade subjacente; os critérios 
de falseabilidade e a refutação; o Popper que “não fez 
qualquer coisa a não ser repetir o que Duhem tinha dito92”, 
enfim; critica sistemática (e acidamente) ao ponto de afirmar: 
“eu acho que o fato da filosofia de Popper ter sobrevivido 
por tanto tempo é um mistério sociológico93”.  

Por certo, a crítica aos falseacionismos tipificados 
por Lakatos não deve ser vista como dispensável a 
compreensão do pensamento do autor. Tal como esboçado, 
a reconstrução da metodologia como projeto crítico a 
Popper nos remete a esta última como ponto de ataque 
fundante da versão “sofisticada” de um novo rationale para o 
falseamento. Ao ousar romper com a restritiva 
normatividade popperiana, de fato, a maleabilidade dos 
padrões lakatosianos tornou um tanto maleável e ambígua a 
noção de racionalidade científica subjacente, mas apontou 
para a distância entre a então imagem racionalista da ciência 
e prática científica efetiva. E pela maneira propositiva como 
abordou o crescimento do conhecimento científico ao longo 
da história e não deslocando-o do terreno da liberdade de 
pesquisa –, a metodologia de Lakatos é fértil por nos 
enriquecer a compreensão da ciência tal como requer o rigor 
da crítica com livre decisão, racional não apenas se obedecer 
regras, mas se, por meio de sua prática, aumentamos nosso 
conhecimento sobre o mundo.     
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LÓGICA, SENTIDO E 

DECIDIBILIDADE NO TRACTATUS 

DE WITTGENSTEIN  

Rodrigo Sabadin Ferreira 1 
 

§1. Introdução 
 

 É uma tese bastante conhecida do Tractatus que toda 
proposição é função de verdade de proposições elementares, 
e que toda função de verdade pode ser gerada por meio da 
aplicação reiterada de uma única operação de verdade 
primitiva de negação conjunta simbolizada por “N”. 
Chamaremos essa tese de “tese de construtibilidade”. Tal 
ideia é expressa pela afirmação de Wittgenstein no aforismo 
6 de que há uma “forma geral da proposição”2: “A forma 
geral da função de verdade é: [ p, ξ , N( ) ]. Isso é a 
forma geral da proposição”3. E em 6.001 temos  “Isso nada 
diz senão que toda proposição é um resultado da aplicação 
sucessiva da operação N ( ξ) às proposições elementares”.4 
 A notação do operador N é explicada nos aforismos 
5.5's de maneira bastante clara (para os padrões do Tractatus): 
 

5.5 Toda função de verdade é um resultado da 
aplicação sucessiva da operação  (-----V)( ,.....) a 
proposições elementares. Essa operação nega todas 

                                                            
1 Mestrando em Filosofia pelo departamento de pós-graduação de 
Filosofia da UFRGS e bolsista CnPq. Email: 
rodrigosabadferreira@gmail.com. 

2  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.247. Todas as citações do Tractatus 
serão da tradução de Luiz Henrique Lopes dos Santos. 

3  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.247. 

4  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.247-8. 
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as proposições entre os parênteses da direita e 
chamo-a a negação dessas proposições. 
5.502 Escrevo, portanto, “N ( ξ)”, ao invés de (----
-V)( ξ,.....). N ( ξ) é a negação de todos os valores 

da variável proposicional .5  

 
 O operador N toma como base um conjunto de 
proposições e resulta em uma única proposição que é a negação 
conjunta de cada proposição que compõe o conjunto de 
proposições sobre o qual N foi aplicado. Os parênteses da 
esquerda “(-----V)” representam a combinatória de valores 
de verdade introduzidas em 4.442 e 5.101 que funcionam de 
modo análogo às tabelas de verdade nos casos finitos. Que 
o operador N é adequado para expressar todo cálculo 
proposicional segue-se de que, assim como a barra de 
Sheffer, ele é capaz de expressar qualquer um dos conectivos 
binários do cálculo proposicional clássico6. Não é claro, no 
entanto, como N é capaz de expressar proposições que 

contém generalidade como “(x).fx” ou “(∃x).fx”. Antes de 
abordar diretamente essa questão cabe mencionar o 
aforismo 5.501 em que Wittgenstein enumera três possíveis 
maneiras de determinar os valores da variável proposicional 
ξ: 

Podemos distinguir três espécies de descrição: 1. A 
enumeração direta. Nesse caso podemos 
simplesmente colocar, no lugar da variável, seus 

                                                            
5  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.227. 

6  QUINE, W.V., 1940, p.45-46. Poderíamos ter as seguintes 
definições: N(p) = ~p; N(N(p), N(q)) = ~(~p.~q) = p.q; N(N(N(p, q), p)) 

= ~(~p.q) = p ⊃ q;  N(N(p, q)) =  pvq. Devemos, no entanto, tomar a 
precaução, como adverte Peter Geach (GEACH, 1981, p.169) de não 
confundir o operador N com a barra de Sheffer. A barra de Sheffer é um 
operador proposicional binário caracterizado por sua tabela 
“(p,q)(FFFV)”. O operador N  é muito mais do que isso: é um operador 
que nega conjuntamente qualquer classe de proposições e resulta na 
proposição que afirma que todas as proposições dessa classe são falsas. 
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valores constantes. 2. A especificação de uma função 
fx, cujos valores para todos os valores de x sejam as 
proposições a serem descritas. 3. A especificação de 
uma lei formal segundo a qual tais proposições sejam 
constituídas. Nesse caso, os termos da expressão 
entre parênteses são todos os termos de uma série 

formal.7 

 
 O caso relevante para o problema de expressão de 
proposições contendo generalidade é o segundo, i.e 
especificando uma função proposicional. Sobre a forma 
como essa descrição é feita, tudo que é dito por Wittgenstein 
é que “Se os valores de  são todos os valores de uma 

função fx para todos valores de x, então  N(ξ) = ~(∃x).fx”8. 
A ideia aqui é que aplicada a uma função proposicional fx, o 
operador N tomará como argumentos todos os valores que 
resultam da substituição da variável x por nomes. Se 
houvesse três objetos cujos nomes são “a”, “b” e “c” que são 
valores possíveis de x, então  = fa, fb, fc, e assim “N( )”  
é equivalente a “~fa.~fb.~fc”, que, por sua vez seria 

materialmente equivalente a  “~(∃x).fx”.9 

                                                            
7  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.229. 

8  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.229. 

9  É importante notar que, no Tractatus, não podemos assumir o 
tamanho dos domínios de quantificação: se há infinitos objetos e, assim, 
infinitos nomes e, portanto, infinitas proposições da forma “fx” é uma 
questão que não pode ser respondida a priori, mas apenas após análise da 
linguagem tenha sido realizada (WITTGENSTEIN, L, 1993, p.243). Isso 
somado ao fato de que o operador N deve ser capaz de expressar 

proposições que contém generalidade como “(x).fx” ou “(∃x).fx” com 
“x” podendo variar sobre um domínio infinito significa que, pelo menos 
em princípio, devemos assumir que o operador N deve poder ser 
aplicado a classes infinitas de proposições. Também notamos que caso o 
operador N não pudesse ser aplicado, em princípio a um conjunto 
infinito de operandos, apenas o primeiro modo de descrição da variável 
proposicional ξ de 5.501, a saber, enumeração dos valores de ξ seria 
suficiente (CUTER, 2005, p.65-66). 
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 Robert Fogelin10 notou que tal como exposto no 
Tractatus, esse procedimento para expressar proposições que 
contém generalidade é incompleto. Segundo ele, tomando 
como a base  uma função proposcional como fxy é 
impossível expressar proposições que contém generalidade 
mista como: 
 
(1) (x)(∃y).fxy 

 
com sucessivas aplicações de N em função de uma suposta 
impossibilidade de determinar o escopo dos 
quantificadores11. 
 Como o próprio Fogelin nota, o que isto estabelece 
é apenas que, tal como explicitamente apresentado no Tractatus, o 
operador N é expressivamente incompleto: simplesmente 
com “N(fxy)” não é possível ligar as diferentes variáveis “x” 
e “y” a diferentes quantificadores para expressar proposições 

como “(x)(∃y).fxy” ou “(∃y)(x).fxy”, etc. No entanto, duas 
questões mais fundamentais emergem desse ponto: a 
primeira é se a notação do Tractatus pode ser 
complementada; a segunda é se isso é possível sem violar 
outras teses tractarianas. Peter Geach propôs um 
complemento notacional para a notação do Tractatus que 
torna possível simbolizar de maneira perspícua classes de 
proposições que servem de base para a operação N. Ao invés 
de escrevermos simplesmente “N(fx)”, Geach propõe12: 
 
(2) N(x : fx) ou 
 
(3) N(x : N(fx)) 

 

                                                            
10   FOGELIN, 1987, p.78-90. 

11  FOGELIN, 1987, p.78-90. 

12  GEACH, 1981, p.169. 
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 Com “x : fx” servindo como uma abreviação para os 
valores resultantes da substituição da variável x por nomes. 
Supondo que haja três objetos a, b e c, “N(x : fx)” é 
equivalente a “N(fa, fb, fc)” e “N(x : N(fx))” é equivalente a 
“N(N(fa), N(fb), N(fc))”. Segundo ele, com tal expediente 
podemos expressar qualquer fórmula do cálculo de 
predicados contendo generalidade (simples e múltipla): 
 
(4)  N(x : fx) = N(fa, fb, fc)) = ~fa.~fb.~fc = ~(∃x).fx ou (x)~fx 
 
(5)  N(N(x : fx)) = N(N(fa, fb, fc)) = N(~fa.~fb.~fc)) = 

~(~fa.~fb.~fc) = (∃x).fx ou ~(x).~fx  
 
(6)  N(x : N(fx)) = N(x : N(fa, fb, fc)) = N(N(fa),N(fb),N(fc)) = 

(fa.fb.fc) = (x)(fx) ou  ~(∃x).~fx;  
 
(7)  N(N(x : (N(fx))) = N(N(x : N(fa, fb, fc))) = 
N(N(N(fa),N(fb),N(fc)))) = N(fa.fb.fc) =  ~(fa.fb.fc) = ~(x)(fx) ou 

(∃x).~fx 

 
 No caso da generalidade múltipla, com a notação de 
Geach podemos determinar o escopo da variável sobre a 
qual estamos quantificando, escrevendo “N(y : fxy)” ou          
“N(x : fxy)'. Geach mostrou que, com um dispositivo que 
permite deixar variáveis livres, o problema apontado por 
Fogelin é resolvido, gerando proposições com 
quantificadores mistos em duas etapas.  Podemos expressar 
(1) como:  
 
(8) N(N(x : (N(y : N( fxy)))))   

 
Escrevendo primeiro  
 
(10) N(y : N(fxy)) 

 
que é  “N(N(fxa), N(fxb), N(fxc))”, deixando 
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(11) N(N(x : (…))) 

 
operar sobre (10). Resultando em: 
 
(12) N(N(x : (N(y : N(fxy))))) = N(N(N(N(faa), N(fab), N(fac)), 
N(N(fba), N(fbb), N(fbc)),  N(N(fca), N(fcb), N(fcc)))) = 
( x)(y)fxy 

 
 O erro de Fogelin foi  tentar gerar proposições com 
generalidade mista ligando ambas as variáveis 
simultaneamente13. Delimitando o escopo das variáveis em 
etapas, Geach mostrou que é possível expressar 
quantificação múltipla com o operador N.  
 No entanto, Fogelin argumentou que esse 
complemento notacional não é aceitável devido ao fato de 
que a lógica do Tractatus deve ser decidível, em função das 
afirmações de Wittgenstein de que “É a marca característica 
particular das proposições lógicas que sua verdade se possa 
reconhecer no símbolo tão somente, e esse fato contém em 
si toda a filosofia da lógica”14 e que “pode-se calcular se uma 
proposição pertence à lógica calculando-se as propriedades 
lógicas do símbolo.” e, assim “demonstração na lógica é 
apenas um expediente mecânico para facilitar o 
reconhecimento da tautologia, quando ela é complicada”. 
 Fogelin argumentou15 que dado que a) o Tractatus 
exige a decidabilidade de toda lógica e b) não há um 
procedimento de decisão para todo cálculo de predicados, 
devemos concluir c) a lógica do Tractatus deve ser 
expressivamente incompleta caso o Tractatus seja consistente 
- ou seja, a lógica do Tractatus não pode ter um poder 
expressivo forte o suficiente para expressar proposições que 
não admitem um procedimento de decisão. Segundo 

                                                            
13  WHITE,  2006, p.151. 

14 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.251. 

15  FOGELIN, R. 1982, p.127.  
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Fogelin, isso é uma razão para rejeitar o complemento 
notacional de Geach16. Fogelin afirma que a não-
decidibilidade do cálculo de predicados refuta a tese de que 
toda função de verdade é gerada por aplicações sucessivas 
do operador N. Em outras palavras, ele argumenta que a tese 
de construtibilidade tem como consequência a 
decidabilidade da lógica. Procuraremos mostrar que isso não 
é o caso, mostrando que a tese de construbilidade é 
consistente com a não decidabilidade do cálculo de 
predicados e que as razões de Wittgenstein para se 
comprometer com a possibilidade de um procedimento de 
decisão para toda lógica são independentes da tese de 
construtibilidade.  
 
§2. A tese de construtibilidade e a decidibilidade da 
lógica 
 
 A tese de construtibilidade afirma apenas que toda 
função de verdade pode ser gerada   a partir de um número 
finito de aplicações sucessivas do operador N a proposições 
elementares. Isso é dito por Wittgenstein em 5.32: “Todas as 
funções de verdade são resultados da aplicação sucessiva de 
um número finito de operações de verdade às proposições 
elementares”.  Esse aforismo estabelece duas restrições para 
a geração de funções de verdade: elas devem ser geradas por:  
(1) Aplicações sucessivas de operações de verdade e (2) Um 
número finito de operações de verdade. O que isso demanda é 
que cada proposição gerada seja função de verdade de 
proposições cujo sentido é determinado17 (ou seja, função de 
verdade de proposições elementares).  
 Foi argumentado, seguindo a leitura de Geach, que 
proposições contendo generalidade múltipla podem ser 
geradas com o operador N em estágios, variando partes de 

                                                            
16  FOGELIN, 1981, p.126-7. 

17  Seguimos aqui a leitura de CUTER, 2005, p.68. 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 283 

 

uma fórmula como “fxa” e deixando N ser um constituinte 
de funções proposicionais complexas. Para tornar claro 
como isso pode ser feito, precisamos tornar explícita duas 
maneiras como uma operação pode ser aplicada: enquanto 
um recorte formal que seleciona uma classe de proposições 
sobre as quais a operação será realizada e enquanto uma 
aplicação vero-funcional dessa operação18.  Para 
compreendermos onde essa distinção se localiza no Tractatus 
devemos compreender como Wittgenstein introduz a noção 
de uma classe de proposições que sempre são os operandos 
do operador N19. 
 Em 3.31 Wittgenstein chama cada “parte da 
proposição que caracteriza seu sentido” de “expressão”20. 
Uma expressão é “tudo que, sendo essencial para o sentido 
da proposição, podem as proposições ter em comum umas 
com as outras”21. Wittgenstein caracteriza classes de 
proposições em termos da forma que essas proposições 
compartilham22. Essa forma, por sua vez, é algo que certas 
expressões compartilham: “a expressão assinala uma forma 
e um conteúdo” (3.31). Uma classe de proposições consiste 
no conjunto de proposições que são valores, uma variável 
proposicional e essa variável proposicional é o que obtemos 
quando substituímos uma variável em uma proposição por 
uma constante. Dada qualquer expressão, podemos 
caracterizar uma classe de proposições em que a expressão 
ocorre: 
 

                                                            
18  Essa ditinção (e essa terminologia) entre aplicações seletivas e veri-
funcionais do operador N se deve a CUTER, 2005, p.69-70. 

19  Mesmo no caso em que o operador N é aplicado a uma única 
proposição podemos dizer que ele está sendo aplicado a uma classe que 
contém apenas essa proposição.  

20  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.155. 

21  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.155. 

22  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.155. 
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3.311  A expressão pressupõe as formas de 
todas as proposições em que pode aparecer. É a 
marca característica comum de uma classe de 
proposições. 
3.312  Ela é, pois, representada pela forma geral 
das proposições que caracteriza. 
 E nessa forma, com efeito, a expressão será 
constante e tudo o mais, variável. 
3.313 A expressão é, pois, representada por 
uma variável cujos valores são as proposições que 
contém a expressão. (No caso limite, a variável 
torna-se constante, a expressão torna-se proposição) 
 Chamo uma tal variável de “variável 

proposicional”.23 

 

 Se tomarmos como exemplo uma proposição 
determinada como “aRb”, podemos isolar o nome “a” e 
determinar formalmente a classe das proposições em que 
esse nome pode aparecer como expressão. De maneira 
similar, podemos realizar o movimento inverso:  dada a 
proposição determinada “aRb” podemos subsituir “a” por 
uma variável “x”, obtendo a expressão “xRb”, que é fórmula 
aberta24 a partir da qual podemos obter a classe de 
proposições que são os valores da substituição de x por um 
por nome n qualquer. Wittgenstein é bastante explícito sobre 
esse ponto e sua generalidade: toda e qualquer expressão 
pode ser, por assim dizer, 'variada', isto é, substituída por 
uma variável em uma proposição para obtermos uma 
fórmula aberta, de tal modo que, sempre podemos 
compreendê-la como uma variável proposicional a partir da 
qual podemos obter uma classe de proposições: 
 

                                                            
23  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.155. 

24  Na terminologia do Tractatus, chamaríamos “xRb” de proposição 
variável, mas evitaremos essa terminologia para não causar confusão com 
a noção de variável proposicional. 



VOLUME 1 - ANDRÉ LUIZ NEIVA, FELIPE MEDEIROS, TATIANE MARKS (Orgs.) | 285 

 

3.314 A expressão só tem significado na 
proposição. Toda variável pode ser concebida como 
variável proposicional.  
3.315  Se transformarmos em variável uma 
parte constituinte de uma proposição, há uma classe 
de  proposições que são todos os valores da 
proposição variável assim originada. Em geral, essa 
classe depende ainda do que nós, segundo uma 
convenção arbitrária, queremos significar com 
partes daquela proposição. Se transformarmos em 
variáveis, porém, todos os sinais cujo significado foi 
arbitrariamente determinado, ainda assim continua a 
haver tal classe.  

 
 Podemos agora compreender o lugar de operações 
seletivas no processo de gerar proposições contendo 
quantificação. Qualquer proposição pode ter uma parte 
variada para gerar uma classe de proposições cujos valores 
resultam da substituição da parte 'variada' por constantes: 
dada uma proposição elementar como “aRb” podemos obter 
a proposição variável “xRb” e a partir dela a classe s de 
proposições que resultariam da substituição da variável “x” 
por nomes em “xRb”. Em proposições como “N(x N: fx)”, 
a ocorrência mais interna de “N” seleciona formalmente a 
classe de todas as proposições da forma “fx” e a segunda nega 
todos esses valores. Assim, toda proposição quantificada é o 
resultado desse duplo processo de seleção e negação das 
proposições selecionadas e isso é suficiente para expressar 
quantificação com o operador N25. 
 Com essa leitura do operador N, podemos, seguindo 
Scott Soames26, separar a tese de construtibilidade da 
decidibilidade. Soames afirma: 

                                                            
25  É claro que também é necessário que a notação possua a 
perspícuidade necessária para delimitar o escopo do operador, mas isso 
é claramente realizado pela notação de Geach. 

26  SOAMES, S. 1983, p.587. 
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[..] the constructibility thesis has nothing to do with 
decision procedures. The construction given by 
Tractatus 6 is one that characterizes propositions in 
stages. A proposition at a given stage is constructed 
prefixing 'N' to an expression representing a set of 
propositions characterized at earlier stages. 
Elementary propositions constitute stage zero. 
Applications of 'N' to expressions representing sets 
of elementary propositions constitute propositions 
of stage 1, and so on. To say that every proposition 
results from successive applications of 'N' to 
elementary propositions is to say that for every 
proposition P there is a finite number m, such that 
P is constructed at the mth stage of this process. 
(Soames, p.587) 

 
 No entanto, continua Soames27, isso não implica que 
deva haver um procedimento de decisão para toda a lógica. 
Caso houvesse a possibilidade de listar todas as proposições 
que servem de base para a operador N em um dado estágio 
m, então poderíamos apenas calcular uma tabela de verdade 
da proposição resultante no estágio m+1. No entanto, a 
possibilidade de aplicar o operador N a conjuntos 
potencialmente infinitos28 não garante que esse método 
sempre esteja disponível29. 
 Segundo essa leitura, a tese de construtibilidade 
afirma que podemos gerar funções de verdade de conjuntos 
infinitos de proposições elementares – e que podemos fazer 
isso em um número finito de passos admitindo aplicações 
seletivas e vero-funcionais do operador N. Segue-se também 
que toda proposição gerada a partir de classes de 
proposições elementares, mesmo que infinitas, ainda é 

                                                            
27  SOAMES, S. 1983, p.587. 

28  Ver nota anterior número 9. 

29  SOAMES, S. 1983, p.587. 
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função de verdade de proposições elementares. Isso é tudo 
que a tese de construtibilidade afirma. O que não se segue, 
dado que admitimos funções de verdade de conjuntos 
infinitos de proposições, é que a cada estágio do processo de 
gerar proposições quantificadas tenhamos uma lista das 
proposições que são fundamento de verdade das 
proposições do estágio posterior. No entanto, isso não é 
incompatível com o fato de que ainda assim, toda função de 
verdade pode ser gerada a partir da aplicação de N a 
proposições elementares em um número finito de passos.  
 Assim, o que a tese de construtibilidade afirma de 
acordo com a presente leitura é independente da existência 
de um procedimento de decisão para o cálculo de 
predicados. Tudo que ela afirma é que toda proposição 
quantificada pode ser expressa como o resultado de um 
número finito de aplicações do operador N. Não há qualquer 
demanda acerca de procedimentos de decisão em qualquer 
estágio inicial ou posterior do processo de gerar proposições 
quantificadas – embora haja a possibilidade de que algum 
procedimento de decisão seja aplicavel em alguns casos – por 
exemplo, em casos em que a proposição em questão for 
função de verdade de um número finito de proposições 
elementares. Mas isso não precisa ser satisfeito em todos os casos: 
quando a base do operador N for uma função proposicional 
cujos valores são  infinitos, por exemplo, não temos a 
garantia de um procedimento de decisão. Mas isso não siginfica 
há proposições que não podem ser expressas como resultado de aplicações 
finitas e sucessivas do operador N, mas apenas que há proposições 
geradas por aplicações finitas e sucessivas do operador N 
que não admitem um teste efetivo para sua validade30.  
 
 
 

                                                            
30  Justamente casos como “N(N(x : (N(y : N( fxy)))))” será um exemplo 
quando admitimos quantificação sobre domínios infinitos. 
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§3. Uma Leitura Alternativa  
 
 Nossa tarefa agora é determinar quais as razões de 
Wittgenstein para se comprometer com a tese de que deve 
haver um procedimento de decisão para toda a lógica 
expressa em sua afirmação de que “É a marca característica 
particular das proposições lógicas que sua verdade se possa 
reconhecer no símbolo tão somente, e esse fato contém em 
si toda a filosofia da lógica”31.  
 A noção fundamental para compreender o que 
Wittgenstein afirma sobre “reconhecer a  verdade apenas no 
símbolo” é a de tautologia. Wittgenstein defendeu no Tractatus 
a tese segundo a qual as proposições da Lógica são 
tautologias, isto é, não dizem nada – não têm sentido, essas, 
nos diz Wittgenstein em 6.11 “são as proposições 
analíticas”32. Ao contrário de proposições com sentido que 
descrevem estados de coisas e, portanto, podem ou bem ser 
verdadeiras ou bem ser falsas em virtude de como as coisas 
são no mundo, a tautologia é verdadeira apenas em virtude 
de sua forma lógica e não da existência ou inexistência de 
estados de coisas. Em particular, as proposições da Lógica 
não são verdadeiras em função da existência de qualquer 
espécie de objetos lógicos – como Wittgenstein deixa claro 
em 4.0312: “As constantes lógicas não substituem”33. 

                                                            
31  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.251. 

32  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.251. No Tractatus Wittgenstein 
distingue proposições [Satz] sem sentido [sinlos] de contrasensos 
[unsinnig]. Tautologias e contradições são sem sentido por serem um caso 
limite de construções gramaticais corretas – embora elas não afirmem a 
existência ou inexistência de estados de coisas e não possam ser falsas no 
caso das tautologiaas ou verdadeiras no caso das contradições,  elas são 
sentenças bem construídas. Contrasensos, por sua vez são sentenças mal 
formadas, ou seja, são produto de violações das regras sintáticas de 
construção de proposições.  

33  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.171. 
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 O problema fundamental que surgiu para 
Wittgenstein dada essa natureza peculiar das proposições da 
lógica foi o de encontrar uma notação perspícua que tornasse 
possível reconhecer uma tautologia, como tal “de uma e da 
mesma maneira em qualquer caso”34. Em uma carta a Russell 
de 1913, Wittgenstein afirma: “A grande questão agora é: 
como uma notação pode ser construída de modo que toda 
tautologia possa ser reconhecível enquanto tautologia de um 
e do mesmo modo? Esse é o problema fundamental de toda a lógica”35.  
 Essas afirmações mostram que Wittgenstein 
identificou o problema de explicar a verdade lógica com o 
problema de encontrar uma notação que torne possível 
reconhecer uma tautologia enquanto tal como em todos os 
casos possíveis de uma e da mesma forma36. Isso revela um 
passo equivocado na argumentação de Wittgenstein. Afirmar 
que uma proposição da lógica é independente do que é o 
caso no mundo é uma coisa. Afirmar que deve haver um 
meio de expressar uma proposição lógica de uma única e 
mesma forma que permita inspeção imediata é outra bem 
diferente. Parece (como é certamente o caso) que uma coisa 
pode ser verdade, enquanto a outra é, demonstravelmente, 
algo impossível. Uma vez que esta distinção é aceita, parece 
haver um 'salto' dado por Wittgenstein – como vimos, 
Fogelin localiza (de maneira equivocada) esse passo 
equivocado na tese de construbilidade.  
 Qual poderia ser, então, uma possível motivação de 
Wittgenstein para afirmar que a lógica deve ser decídível? 
Defendemos, seguindo Roger White e Michael Potter, que o 

                                                            
34  WITTGENSTEIN, L, 1979, p.128. Nossa tradução. 

35  WITTGENSTEIN, L, 1979, p.128. Nossa tradução e nossa ênfase. 

36  Notamos que nada dito no presente texto corrobora a possibilidade 
de  que Wittgenstein pensava que a própria notação do operador N fosse 
tal notação – pelo contrário, todo esforço da seção §2 foi voltado para 
desvincular o operador N e a tese do aforismo 6 do comprometimento 
com um procedimento de decisão. 
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erro de Wittgenstein está no modo como ele entende a 
compreensão de proposições e o que é para uma proposição ter 
sentido. Segundo White, a indecidibilidade da lógica de 
primeira ordem não é inconsistente com toda a concepção 
Tractariana da natureza das proposições lógicas, mas apenas 
certos aspectos da tese de que a proposição mostra seu 
sentido.  Para White, o teorema de Church-Turing “não afeta 
a ideia básica de que no caso de uma verdade lógica […] a 
proposição ela mesma contém toda a informação necessária 
para estabelecer sua verdade”37. O que o teorema de Church-
Turing revela como insustentável é (dada a admissibilidade 
de quantificação sobre domínios infinitos, e, portanto, a 
admissibilidade de  infinitas proposições elementares) é a 
possibilidade de uma notação “exibir a informação de que 
uma dada proposição seja uma tautologia de um modo que 
possa ser inspecionável [surveyable] por nós”.38 Michael Potter 
complementa essa leitura, notando que o conflito da 
concepção das proposições da  lógica defendida no Tractatus 
com a indecidibilidade da lógica revela “uma característica 
curiosa da concepção de proposições de Wittgenstein 
enquanto símbolos que revelam completamente o que eles 
expressam”39, o que é insustentável, dado que: 

 
It is perfectly possible to be confronted with a 
logically valid sentence in some logical notation 
(Russell’s, for instance) whose validity we have not 
yet grasped. Until we do grasp this, we have not yet 
recognized the symbolizing fact that is being 
presented to us, and hence do not understand the 
proposition being expressed. I take it, for instance, 
that most of us cannot instantly spot whether  (x)( fx 

⊃ gx) ⊃ (∃x)( fx . ~gx)  is logically valid. Yet if we 

                                                            
37  WHITE, R., 2006, p.107. Nossa tradução. 

38  WHITE, R., 2006, p.107. Nossa tradução e nossa ênfase. 

39  POTTER, M, 2009, p.182. Nossa tradução e nossa ênfase. 
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were asked whether we understand it, we would be 
inclined to treat that as a question only about our 
grasp of Russell’s symbolism. On Wittgenstein’s 
account that is incorrect: in order to understand the 
proposition we have to understand what it says, and 
that includes understanding whether it is logically 

valid or not. 40 

 
 A partir dessa leitura sugerida por Roger White41 e 
Michael Potter argumentamos que o equívoco de 
Wittgenstein é uma consequência do seguinte conjunto de 
teses do  Tractatus: a) A proposição mostra seu sentido; b) O 
sentido de uma proposição consiste em suas condições de 
verdade; c) A proposição descreve a realidade 
completamente. Tais teses estão expressas na sequência de 
aforismos 4.021-4.024 
 

4.021 A proposição é uma figuração da 
realidade: pois sei qual é a situação por ela 
 representada, se entendo a proposição. E 
entendo a proposição sem que seu  sentido me 
tenha sido explicado 
4.022  A proposição mostra seu sentido.  
 A proposição mostra como estão as coisas se for 
verdadeira. E diz que estão  assim. 
4.023  A realidade deve, por meio da 
proposição, ficar restrita a um sim ou não. 
 Para isso, deve ser completamente descrita por 
ela. 
 A proposição é a descrição de um estado de 
coisas. [...] 
4.024  Entender uma proposição significa saber 
o que é o caso se ela for verdadeira. 
 (Pode-se, pois, entendê-la e não saber se é 
verdadeira) 

                                                            
40  POTTER, M, 2009, p.182. 

41  WHITE, R., 2006, p.108. Nossa tradução. 
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 Entende-se a proposição caso se entendem suas 

partes constituintes.42 

 
  
 É importante notar como estes aforismos desvelam 
afirmações gradualmente mais fortes. 4.01 nos diz apenas 
que “a proposição é uma figuração da realidade”43, enquanto 
4.02 diz que isso decorre do fato de que “podemos 
compreender o sentido de uma proposição sem que seu 
sentido nos seja explicado”44, assim como 4.021. As 
conclusões fortes são:  

 
C1) A proposição deve restringir a realidade para 
duas alternativas (ou seja, ser bipolar no sentido 
forte de poder essencialmente ser verdadeira ou falsa);  
e  
C2) A proposição deve descrever a realidade 
completamente.  

 
 Ambas essas teses são afirmadas depois que a noção 
de mostrar é introduzida - isto é, essas afirmações elucidam 
o que é para uma proposição para mostrar seu sentido. Isso, 
então, nos deixa com a questão de como devemos entender 
essas noções de uma “descrição completa” e de 
“compreender esta descrição”. Certamente não pode ser em 
qualquer sentido psicológico (como em termos de uma 
imagem mental associada às proposições ou algo do gênero). 
O caráter “completo” da descrição, de acordo com 
Wittgenstein, é um aspecto lógico45, bem como as condições 
para sua compreensão. Assim, a maneira mais adequada de 

                                                            
42  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.169. 

43  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.251. 

44  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.169. 

45  É claro, 'lógico' no sentido amplo em que a lógica é compreendida 
no Tractatus. 
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compreender as teses C1 e C2 é tendo em mente a noção de 
determinação do sentido explicada nos aforismos 3.23-3.24:  
 

3.23  O postulado da possibilidade dos sinais 
simples é o postulado do caráter  determinado 
do sentido. 
3.24  A proposição que trata do complexo está 
em relação interna com a  proposição que trata da 
parte do constituinte desse complexo. 
 O complexo só pode ser dado por meio de sua 
descrição e ela será ou não  conforme. A 
proposição em que se fala de um complexo será, 
caso ele não  exista, não um contra-senso, 
mas simplesmente falsa. 
3.25 Há uma e apenas uma análise completa 

da proposição.46 

 
 Esta é a reformulação da teoria de descrições de 
Russell, que no Tractatus torna-se a tese de que o sentido de 
uma proposição não deve depender da verdade de qualquer 
proposição (incluindo ela própria) e que a possibilidade de 
compreender o sentido de uma proposição é algo que não 
pode depender da verdade de qualquer proposição. 
Novamente temos a questão acerca de como essa 
'dependência' deve ser compreendida. Como dito 
anteriormente essa 'dependência' não pode ter qualquer 
conotação psicológica47. Não deve ser possível, logicamente 
possível, que uma proposição possa 'perder' ou 'ganhar' seu 
sentido em função da verdade ou falsidade de qualquer 
proposição: ou seja, que o sentido é independente da 
verdade ou falsidade de qualquer proposição.  

                                                            
46 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.149-150. 

47  Digamos, relativa às condições psicológicos ou de conhecimento do 
falante para asserir a proposição e/ou acessar seu conteúdo, por 
exemplo. 
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 Como vimos, em 3.23 a explicação do caráter 
determinado do sentido se dá em termos da existência de 
"sinais simples". Esses são os nomes para os objetos 
tractarianos que, de acordo com 2.02-2.0271, formam a 
"substância do mundo"48. Nestes aforismos encontramos a 
negação explícita da possibilidade de que o sentido de uma 
proposição pode "depender" da  verdade da outra. A 
possibilidade desta "dependência" é negada com base na 
ideia de que o mundo deve ter substância, isto é, deve haver 
sinais simples cujo significado são objetos não complexos que 
não poderiam não existir: 
 

2.0201  Todo enunciado sobre complexos pode-
se decompor em um enunciado sobre as partes 
constituintes desses complexos e nas proposições 
que os descrevem completamente. 
2.021  Os objetos constituem a substância do 
mundo. Por isso não podem ser compostos. 
2.0211  Se o mundo não tivesse substância, ter 
ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou 
não verdadeira uma outra proposição. 
2.0212 Seria então impossível traçar uma 

figuração do mundo (verdadeira ou falsa).49 

 
 De acordo com Wittgenstein a ideia de que uma 
proposição 'mostra seu sentido' está relacionada com uma 
concepção do sentido proposicional como uma descrição 
completa da situação que existe caso a proposição seja 
verdadeira. Esta 'completude da descrição' consiste na 
possibilidade de analisar completamente a proposição em 
seus constituintes mais simples.    Mas o que tudo isso 
tem a ver com a decidibilidade da lógica? O que acontece é 
que essa concepção do sentido proposicional compromete 

                                                            
48 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.139.  

49 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.139.  
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Wittgenstein com uma concepção bastante radical (e 
insustentável) de análise. Seguindo a sugestão de Potter e 
White de que a demanda pela decidíbilidade da lógica é 
fundamentada em 4.024, ou seja, na ideia de que a 
proposição exibe de maneira exaustiva suas condições de 
verdade, concluímos que esta concepção radical de análise é 
a origem da idéia de que deve haver uma notação perspícua 
que permita “reconhecer a verdade apenas no símbolo”.  
 No aforismo 3.25, Wittgenstein afirma que “Há uma 
e apenas uma análise completa da proposição.”50; na 
sequência, em 3.251, ele afirma que “A proposição exprime 
de uma maneira determinada, claramente especificável, o que ela 
exprime”51. É uma consequência dessa concepção de análise 
que uma proposição completamente analisada expressa em 
uma notação perspícua irá admitir inspeção imediata, isto é: 
uma vez que entendemos a proposição e a tenhamos 
analisado, devemos saber se a proposição é uma tautologia, 
uma contradição ou uma proposição com sentido. Caso 
contrário, teríamos de aceitar o seguinte conjunto 
inconsistente de teses: 
  

i) a proposição expressa o que ela expressa de uma 
forma determinada e 

ii) isto pode ser especificado claramente, e 

iii) podemos entender claramente o que a proposição 
expressa, ou seja, podemos compreender claramente 
as suas condições de verdade, mas, apesar disso, 
podemos não entender se a proposição é uma 
tautologia, uma contradição ou uma proposição com 
sentido.  

  

                                                            
50 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.153. 

51 WITTGENSTEIN, L, 1993, p.153. 



296 | XVI SEMANA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA DA PUCRS 

 

 Podemos tomar como evidência adicional para a 
alegação de que Wittgenstein fez esta conexão entre 
analisabilidade e decidibilidade a seguinte observação da 
Gramática Filosófica:  

 
If you want to use the appellation "elementary 
proposition" as I did in the 
Tractatus, and as Russell used "atomic proposition," 
you may call the sentence "Here there is a red rose" 
an elementary proposition. That is to say, it doesn't 
contain a truth-function and it isn't defined by an 
expression which contains one. But if we're to say 
that a proposition isn't an elementary proposition 
unless its complete logical analysis shows that it isn't 
built out of other propositions by truth functions, 
we are presupposing that we have an idea of what 
such an "analysis" would be. Formerly, I myself 
spoke of a "complete analysis," and I used to believe 
that philosophy had to give a definitive dissection of 
propositions so as to set out clearly all their connections and 
remove all possibilities of misunderstanding. I spoke as if there 
was a calculus in which such a dissection would be possible. I 
vaguely had in mind something like the definition 
that Russell had given for the definite article, and I 
used to think that in a similar way one would be able 
to use visual impressions etc. to define the concept 
say of a sphere, and thus exhibit once for all the 
connections between the concepts and lay bare the 
source of all misunderstandings, etc. At the root of 
all this was a false and idealized picture of the use of 

language.52 

  
 Aqui temos a conexão entre a decidibilidade da 
lógica com a concepção de análise do Tractatus. Wittgenstein 
afirma que a expressão de proposições na notação do cálculo 
deve evitar “todas as possibilidades de mal-entendidos”. É 

                                                            
52  WITTGENTEIN, L, 1974, p.211. Nossos itálicos. 
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razoável presumir que dentre as condições que devem ser 
satisfeitas para que “mal entendidos” sejam impossíveis é 
que nesse cálculo não haja margem de ambiguidade para a 
expressão das condições de verdade de qualquer proposição. 
Wittgenstein expressa isso afirmando que segundo o 
Tractatus deve haver um “dissecamento” de proposições que 
“especifica claramente todas as suas conexões”53 . 
Wittgenstein está afirmando aqui que um dos requisitos para 
o "cálculo" em que a análise tractariana deveria ser levada a 
cabo é que este cálculo deve ser decidível. No caso de 
proposições que não contém quantificadores isso é 
concedido, pois existem vários procedimentos de decisão 
para a lógica proposicional - o que Wittgenstein não poderia 
ter previsto é que, no caso de quantificação sobre domínios 
infinitos, isso não é possível.  
 Uma vez que admitimos a possibilidade de operar 
sobre conjuntos infinitos de proposições elementares não 
temos mais a garantia de que poderemos reconhecer a 
“verdade apenas no símbolo” 54 no sentido forte em que 
Wittgenstein esperava. Isso, no entanto, não mostra que a 
tese de construtibilidade é falsa, mas sim que ao admitirmos 
quantificação sobre domínios infinitos devemos negar a tese 
segundo a qual ao compreendermos uma proposição 
completamente analisada expressa em uma notação 
perspícua deveremos saber imediatamente se essa 
proposição é uma tautologia, contradição ou uma 
proposição com sentido.  A não decibilidade do cálculo de 
predicados de 1ª ordem mostra que a concepção tractariana, 

                                                            
53  Esse dissecamento chegaria ao fim, é claro, quando a análise da 
linguagem chegasse aos nomes simples não analisáveis em termos de 
outra espécie de expressão. 

54  WITTGENSTEIN, L, 1993, p.251. 
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da, digamos, 'clareza cristalina' do sentido proposicional não 
pode ser completamente generalizada55. 
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OBJETIFICAÇÃO OU 

ENTENDIMENTO? O DEBATE 

ENTRE BAS VAN FRAASSEN E 

HUGH LACEY ACERCA DOS 

OBJETIVOS DA CIÊNCIA 

Tiago Mathyas Ferrador1 
 

Em princípio, neste texto discutiremos 
pontualmente acerca da questão dos objetivos da ciência 
para os filósofos da ciência Bas van Fraassen e Hugh Lacey2. 
De pronto, cabe assinalar que este problema está inserido no 
contexto atual da filosofia analítica da ciência, de modo que 
os autores em tela são referências fundamentais no tocante 
à reformulação do que é o empirismo contemporâneo (van 
Fraassen) e à articulação teórica entre ciência, valores e 
atividade científica (Lacey). 

Assim, exporemos, em primeiro lugar, o argumento 
empirista global de van Fraassen – passando por alto pelo 
empirismo construtivo e pelo empirismo estrutural -, para se 
ter uma visão mais ampla do esquema teórico do autor, e 
igualmente para poder preparar sua concepção de 
investigação objetificante como objetivo da ciência. Em 
segundo lugar, delinearemos o argumento global de Lacey, 
para subsidiar sua noção de entendimento como objetivo da 
ciência, bem como sua articulação entre ciência e valores. 

                                                            
1 Doutorando em Filosofia pela USP, na área de Filosofia da Ciência; 
bolsista do CNPq; orientado pelo professor Caetano Ernesto Plastino. 
E-mail para contato: tferrador@gmail.com. 

2 Desde já, agradecemos ao professor Lacey que nos esclareceu questões 
importantes desse artigo, em conversa recente na ANPOF. 
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De fato, a crítica de Lacey toca em um ponto que 
curiosamente não foi abordado pela fortuna crítica de van 
Fraassen3: sua visão da ciência em termos de investigação 
objetificante. Por consequência, trata-se de uma novidade no 
rol das inúmeras críticas que o filósofo canadense recebeu, 
de maneira que a reconstrução deste embate justifica-se 
precisamente por este tópico não ter sido explorado antes de 
Lacey. 

 
1. O argumento empirista global de van Fraassen: 
empirismo construtivo e estrutural 

 
De início, van Fraassen (1980)4 notabilizou-se pela 

retomada bem-sucedida do empirismo, na filosofia da 
ciência, desde o declínio do programa do empirismo lógico. 
Destaque este angariado com sua teoria empirista da ciência: 
o empirismo construtivo, cujo adversário era o realismo 
científico, de sorte que tal debate tornou-se o centro da 
agenda da filosofia da ciência, nas últimas décadas do século 
XX. Além disso, tal autor tornou-se referência obrigatória 
no referido campo e tem ganhado destaque cada vez maior 
por sua defesa de um programa empirista atualizado. 

                                                            
3 Vejam-se os três volumes dedicados à crítica da obra de van Fraassen, 
compostos por renomados filósofos da ciência ao longo de mais vinte 
anos, desde a publicação de The Scientific Image (1980) até a obra mais 
recente do filósofo canadense – Scientific Representation (2008). Cf. 
CHURCHLAND, P.; HOOKER, C. (Eds.). Images of Science: Essays on 
Realism and Empiricism, with a Reply by Bas C. van Fraassen. Chicago: 
University of Chicago Press. 1985. MONTON, B. (Ed.). Images of 
Empiricism: Essays on Science and Stances, with a Reply from Bas C. van Fraassen. 
Oxford: Oxford University Press, 2007. BERG-HILDEBRAND, A.; 
SUHM, C. (Orgs.). Bas C. van Fraassen: The Fortunes of Empiricism. Münster: 
Ontos Verlag, 2007. 

4 VAN FRAASSEN, B. C. The Scientific Image. Oxford: Clarendon Press, 
1980. 
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 Dessa forma, van Fraassen contribuiu - a partir da 
obra já consagrada, A Imagem Científica - para consolidar a 
posição de que a filosofia da ciência seria uma área de 
confluência entre a ontologia e a epistemologia. Com efeito, 
a filosofia da ciência, enquanto teoria filosófica acerca da 
investigação científica, busca grosso modo responder às 
seguintes questões: (i) como deve ser entendida uma teoria 
científica? (ii) o que é, de fato, a atividade científica? (iii) qual 
é o objetivo da ciência? (VAN FRAASSEN, 2007a, p. 24)5. 

No mais, a própria noção de filosofia da ciência 
implica a procura por padrões gerais de inquirição, em 
particular, no que concerne ao conhecimento científico. 
Portanto, a filosofia da ciência também pode ser 
compreendida como teoria do conhecimento em termos de 
processo. Especialmente, enfatizando os seguintes temas: a 
racionalidade científica, a objetividade científica, a 
metodologia científica, a prática científica etc. 
 Assente isso, o projeto filosófico empirista de van 
Fraassen possui duas linhas mestras, de acordo com o 
professor Otávio Bueno (2006)6: primeira, a busca por uma 
abordagem empirista, antirrealista e antimetafísica para a 
ciência e para a filosofia; segunda, uma tentativa de preservar 
através dessa visão empirista elementos típicos dos domínios 
abordados. Ou seja, a interpretação literal das teorias 
científicas, a conservação da lógica clássica sempre que 
possível, e uma parcimônia ontológica, quer dizer, sempre 
que possível evitar introduzir entidades que possam 
inflacionar as teorias científicas, como mundos possíveis e 
congêneres. Complementarmente, o programa empirista de 
van Fraassen poderia ser resumido em dois princípios: a 

                                                            
5 Id. A Imagem Científica. Tradução de Luiz Henrique de Araújo Dutra. 
São Paulo: UNESP: Discurso Editorial, 2007a. 

6 BUENO, O. Bas van Fraassen. In: BORCHERT, D. (Ed.). Encyclopedia 
of Philosophy. 2nd ed. Detroit: Macmillan, 2006, v. 9, p. 644-646. 
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modéstia epistêmica e a adequação à ciência (BERG-
HILDEBRAND; SUHN, 2007)7. 
 Com efeito, a modéstia epistêmica, no bojo do 
empirismo construtivo, sugere que não precisamos crer em 
inobserváveis para termos teorias empiricamente adequadas, 
e no tocante ao segundo elemento, as filosofias da ciência 
deveriam sempre atentar e observar a atividade científica 
efetiva, em termos ontológicos e metodológicos. Ademais, a 
modéstia epistêmica está relacionada a um minimum de 
crenças envolvidas em uma atitude ou posição, visto que, 
para van Fraassen (2002), o erro fatal do empirismo clássico 
foi ter sucumbido a um fundacionalismo da experiência: que 
esta seria a nossa única fonte de informação. Quanto à 
adequação à ciência, segundo o autor, o empirismo sempre 
venerou e respeitou as formas científicas de investigação, 
porém o empirismo, diferentemente do materialismo, não 
endossa o conteúdo das ciências, pois apenas as tem como 
um paradigma de pesquisa (VAN FRAASSEN, 2002). 

Continuando com o argumento global empirista de 
van Fraassen, vejamos então como o empirismo construtivo 
responde as perguntas acima: (i) a teoria científica tenciona a 
adequação empírica, não necessariamente a verdade8; (ii) o 

                                                            
7 BERG-HILDEBRAND, A.; SUHN, C. “The Hardships of an 
Empiricist”. In: BERG-HILDEBRAND; SUHN, 2007, p. 57-67. 

8 De fato, em A Imagem Científica, van Fraassen, ao definir informalmente 
a adequação empírica, identifica-a com a verdade, no sentido 
correspondencial, para as entidades observáveis (VAN FRAASSEN, 
2007a, p. 34/344-345). Contudo, isso acarreta pesados compromissos 
ontológicos - e.g., a noção de mundo exterior – para um empirista e 
antirrealista, como o referido filósofo. Considerando isso, recentemente 
van Fraassen (2007b) acabou por mudar tal concepção, ao adotar uma 
noção eliminativa de verdade, a fim de evitar a onerosa bagagem 
metafísica contida no conceito correspondencial de verdade. Confira-se 
VAN FRAASSEN, B. C. “Replies to the papers”. In: BERG-
HILDEBRAND; SUHM, 2007, p. 125-170. Para o/a leitor/a 
interessado/a nesse assunto, remetemos ao nosso artigo: FERRADOR, 
T. M. “Correspondência ou eliminação? A questão da verdade no 
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caráter da atividade científica está na construção de modelos 
que devem ser adequados aos fenômenos, de sorte que a 
designação de ‘construtivo’ para o empirismo proposto por 
van Fraassen advém justamente disso; (iii) o objetivo da ciência 
é trazer teorias que sejam empiricamente adequadas e que sejam 
informativas. Então, a formulação precisa do empirismo 
construtivo é: “a ciência visa dar-nos teorias que sejam 
empiricamente adequadas; e a aceitação de uma teoria 
envolve, como crença, apenas de que ela é empiricamente 
adequada.” (VAN FRAASSEN, 2007a, p. 33, grifos do 
autor). 

Isto é, a definição de empirismo construtivo possui 
três dimensões – a ontológica, a epistemológica, e a 
semântica. Assim, em termos ontológicos, as entidades 
inobserváveis são concebidas somente como ficções ou 
construções teóricas, por isso, a qualificação de 
ficcionalismo. Com efeito, segundo esta posição, é 
prescindível o problema de haver ou não correspondência 
entre as construções teóricas ou ficções ocorrentes nas 
teorias científicas, e as entidades reais do mundo. Por 
conseguinte, o ficcionalismo não se compromete a afirmar 
que há tais e quais coisas (inobserváveis) no mundo, 
tampouco nega que estas possam existir. A diferença crucial 
é que o ônus da prova está para os realistas científicos – estes 
sim têm de demonstrar a existência de fenômenos não 
acessíveis à observação e à evidência empírica. 

Além do mais, a dimensão epistemológica do 
empirismo construtivo remete à questão das virtudes 
epistêmicas e pragmáticas. A saber, as primeiras concernem 
à crença envolvida na aceitação de uma teoria científica, ou 
melhor, as virtudes epistêmicas referem-se à relação entre 
atitudes epistêmicas e teoria. Neste ínterim, cabe ressaltar 

                                                            
empirismo construtivo de Bas van Fraassen". In: CARVALHO, M. et al. 
(Orgs.). Filosofia da Ciência e da Natureza: Coleção XVI Encontro ANPOF. 
1ed. São Paulo, 2015, v. 1, p. 315-329. 
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que, de modo geral, o antagonismo entre realismo científico e 
empirismo construtivo baseia-se exatamente nisso: a aceitação das 
teorias científicas, por onde, a relevância do tópico das virtudes 
epistêmicas e pragmáticas.  

As virtudes pragmáticas dizem respeito a razões 
mais práticas para a adoção de uma teoria. Quer dizer, tais 
virtudes manifestam a relação entre a teoria e os usuários 
desta, por exemplo, no caso da justificação de uma teoria ou 
de um programa de pesquisa relativo a esta. Tal justificação, 
cabe esclarecer, tem um caráter epistêmico e parte da 
distinção epistemológica, que é central para van Fraassen 
(1980, 1985, 1989, 2001, 2008)9, entre crença e aceitação. Em 
outras palavras, segundo o empirismo construtivo, há quatro 
atitudes epistêmicas distintas acerca de uma teoria: a 
crença/descrença ou a aceitação/rejeição (VAN 
FRAASSEN, 1989). Isso se deve à possibilidade permanente 
de isolar o conteúdo empírico de uma teoria.  

Além disso, o filósofo canadense argumenta que há 
interesses particularmente humanos que credenciam e 
autorizam a crença numa teoria em face doutra, de forma 
que tais valores estão aquém de considerações racionais e 
determinações epistêmicas. Conseguintemente, tais fatores 
pessoais, culturais e sociais estão presentes no cotidiano das 
mais diversas ciências e indicam a existência e relevância da 
configuração contextual na avaliação de teorias científicas. 
Pois bem, van Fraassen assevera então que: 

 
A aceitação de teorias possui uma dimensão pragmática. 
Ainda que a única crença envolvida na aceitação, [...], 
é a crença de que a teoria é empiricamente adequada, 
mais que crença está envolvida nisso. Aceitar uma teoria 

                                                            
9 VAN FRAASSEN, B. C. Laws and Symmetry. New York: Clarendon 
Press: Oxford, 1989. Id. “Constructive Empiricism Now”. Philosophical 
Studies. Netherlands, v. 106, n. 1-2, p. 151-170, 2001. Id. Scientific 
Representation: Paradoxes of Perspective. New York: Oxford University 
Press, 2008. 
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é assumir um compromisso, é comprometer-se 
com a futura confrontação de novos fenômenos 
dentro da armação daquela teoria, um compromisso 
com um programa de pesquisa, e é uma aposta que 
se pode dar conta de todos os fenômenos relevantes 
sem abandonar aquela teoria. É por isso que alguém 
que tenha aceitado certa teoria vai daí em diante 
responder ex cathedra a questões, ou pelo menos se 
sentir chamado a fazer isso. Os compromissos não 
são verdadeiros ou falsos; eles são justificados ou 
não no decorrer da história humana. (VAN 
FRAASSEN, 2007a, p. 160, grifos do autor, 
destaques nossos). 

 
Desse modo, as virtudes pragmáticas não nos 

autorizam dizer que uma teoria é verdadeira ou 
empiricamente adequada, já que estas instâncias estão 
atreladas ao domínio semântico da linguagem (relações entre 
teoria e mundo), e não diretamente ao pragmático (relação 
entre a linguagem e seus usuários). Importa elucidar aqui que 
a concepção de teoria defendida por van Fraassen – por alto, 
famílias de modelos semânticos - parte da distinção, no 
âmbito da semiótica e teoria da linguagem, consagrada por 
Charles Morris entre sintaxe, semântica e pragmática. Assim, 
uma parte da teoria, a pragmática, diz respeito à relação entre 
a teoria e seus usuários, em termos de linguagem, mas 
também abarca uma parte epistêmica, referente à atitude de 
crença ou de aceitação de uma teoria. Ou seja, a incursão da 
pragmática, feita por van Fraassen, na filosofia da ciência 
contemporânea é mais complexa que uma separação formal 
entre domínios (da linguagem, das crenças, das explicações 
científicas etc.), uma vez que o autor consegue articular bem 
tais campos, e sobretudo tal incursão está atenta aos desafios 
da atividade científica. Quer dizer, desde Thomas Kuhn, a 
filosofia da ciência busca interpretar a ciência considerando 
rigorosa e seriamente a atividade científica, e não como um 
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exercício diletante de criação de teorias filosóficas apartadas 
da prática científica atual. 

Assente isso, a dimensão epistemológica liga-se aos 
objetivos da ciência no empirismo construtivo, que este 
tende a enfatizar as virtudes pragmáticas ante as epistêmicas. 
Visto que para tal empirismo, a crença envolvida na 
aceitação de certa teoria é epistemológica e ontologicamente 
menos comprometedora que no caso do realismo científico. 
Ora, no realismo científico há a crença, consoante a qual, é 
razoável supor que partes significativas da teoria referem-se 
a entidades inobserváveis, e igualmente é razoável crer nestas 
- apontando a dimensão epistemológica. Além disso, a 
definição normalmente aceita de realismo científico sustenta 
que o objetivo da ciência é a busca pela verdade (seja como 
ideal regulador, como em Popper, seja como aproximação 
da verdade, como em Richard Boyd etc.) e que a atitude 
epistêmica diante de uma teoria verdadeira é a crença. Posto 
isso, o empirismo construtivo é ontologicamente menos 
comprometedor que o realismo científico, pois o empirista 
tem uma atitude agnóstica diante das entidades 
inobserváveis, ao passo que o realista crê nestas, porque 
foram postuladas por uma teoria verdadeira. O ponto chave 
aqui, que foi levantado pelos críticos de van Fraassen, é que 
o filósofo canadense deflaciona a ontologia em favor de uma 
inflação epistemológica, em especial, com a distinção entre 
crença e aceitação, visto que o empirista aceita as entidades 
inobserváveis, quando uma teoria é empiricamente 
adequada, porém não acredita nelas. 

Oportunamente, notemos a diferença entre a 
concepção realista e a empirista no tocante à atividade 
científica. A saber, a primeira, ao propor uma teoria, assevera 
a verdade de alguns postulados, ao passo que a segunda, ao 
expor uma teoria, alega que esta possui algumas virtudes 
epistêmicas como a adequação empírica, a consistência, a 
força empírica, bem como virtudes pragmáticas. De fato, as 
virtudes epistêmicas arroladas por essa variante empirista de 
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antirrealismo são a adequação empírica e a informatividade (VAN 
FRAASSEN, 1989). O ponto nodal é que o empirista 
construtivo fia-se no retrato teórico do mundo circunscrito 
pela ciência somente naquilo que esta determina como 
observável, de forma que a aceitação de uma teoria dá-se 
pelo fato de esta ser adequada com os fenômenos 
observáveis, ao contrário do realista científico que busca essa 
equivalência com os aspectos inacessíveis à observação. 

Já a dimensão semântica do empirismo construtivo 
diz respeito à adequação empírica, cujo conceito estipula as 
relações de ajustamento entre determinadas partes dos 
modelos teóricos e os fenômenos observáveis, de forma que 
os relatos teóricos sejam informativos. Portanto, o objetivo do 
empirista é ‘salvar os fenômenos’, ou seja, descrever corretamente o que 
é observável. Dessa maneira, a crença na adequação empírica 
expressa uma vantagem ontológica, haja vista crer que as 
teorias científicas sejam empiricamente adequadas não 
implica a crença realista em entidades inobserváveis. 
Conseguintemente, o empirista está desobrigado a aceitar a 
existência de inobserváveis, muito menos a ter de 
demonstrá-los ou descrever seus compromissos ontológicos 
com os mesmos. Entretanto, importa destacar que tanto o 
ficcionalismo, como a adequação empírica dependem da 
distinção entre observável/inobservável, a qual é um dos suportes 
epistemológicos mais caros do empirismo construtivo. Por 
isso, tal demarcação ainda é alvo constante da crítica dos 
realistas científicos. 

Cabe assinalar que a diferença entre observável e 
inobservável em van Fraassen (1980, 1985) é epistemológica, 
não ontológica, por partir de dois limites da observabilidade: 
(i) os gerais: a observabilidade é fixada, em parte, pelas 
teorias científicas, portanto, a observabilidade é um fato 
objetivo e empírico; (ii) os específicos, a observação é, por 
definição, restrita, visto que as fronteiras desta estão ligadas 
às nossas limitações humanas: limitações da nossa 
constituição biológica, física, e psicológica. Além disso, a 
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observabilidade também é limitada pela comunidade 
epistêmica (VAN FRAASSEN, 1980, 1985). A título de 
ilustração, quando o filósofo canadense afirma que um 
cavalo alado é observável (VAN FRAASSEN, 1980), isso se 
deve à postulação de certa teoria no tocante à entidade 
‘cavalo alado’ e a possibilidade de ser observada. Quer dizer, 
para van Fraassen, não há um compromisso ontológico com 
‘cavalo alado’, mas sim um compromisso epistêmico, que é 
justificado por determinada teoria científica. Dito isso, o 
problema com a observabilidade é choque entre a adoção de 
um naturalismo tópico, de um lado, com a estipulação 
filosófica dos limites da observação, de outro lado. Questão 
esta que ainda suscita críticas a van Fraassen, por este não 
ter resolvido impasse teórico. 

Em suma, o empirismo construtivo pode ser 
sumarizado conforme os seguintes tópicos: primeiro, as 
questões em torno do conceito de adequação empírica, e.g., 
a abordagem semântica e os modelos semânticos, a 
equivalência empírica das teorias, e o problema da 
subdeterminação. Segundo, a distinção entre crença e 
aceitação, em especial, a separação entre virtudes epistêmicas 
e pragmáticas, os objetivos da ciência e como se dá a 
atividade científica, a incursão da pragmática e a teoria 
contextual da explicação. Terceiro, as questões a respeito da 
observabilidade: os seus limites gerais e específicos, a relação 
com a comunidade epistêmica e as consequências 
epistemológicas disso, e a tensão entre um naturalismo 
tópico e um possível pragmatismo relativo à defesa da 
distinção entre observável e inobservável10. 

                                                            
10 Evidentemente, a exposição pormenorizada de tais tópicos do 
empirismo construtivo excede a finalidade deste artigo, de maneira que 
sugerimos a/o leitor/a interessado/a a leitura da nossa dissertação de 
mestrado, que trata daquelas noções do empirismo construtivo, bem 
como do projeto empirista de van Fraassen como um todo, de forma 
mais detalhada e técnica: FERRADOR, T. M. O Projeto Epistemológico 
Empirista de Bas van Fraassen: empirismo construtivo, epistemologia voluntarista, e 
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 Quanto ao empirismo estrutural, sendo a 
formulação mais recente da teoria da ciência de van 
Fraassen, que é concebido por este pela seguinte máxima: 
tudo o que conhecemos é estrutura (VAN FRAASSEN, 
2008). Então, o filósofo canadense apresenta o empirismo 
estrutural por meio das seguintes teses: primeira, a ciência 
representa os fenômenos empíricos por meio de estruturas 
abstratas (modelos teóricos semânticos), uma vez que “[...] o 
livro da ciência é escrito na linguagem da matemática, e esta 
representa a estrutura sozinha.” (VAN FRAASSEN, 2007b, 
p. 14, tradução nossa)11. Segunda, tais estruturas abstratas 
são descritas somente pelo isomorfismo estrutural. Terceira, 
a ciência é fundamentalmente perspectiva, logo, não 
podemos entender, dentro da imagem científica de mundo, 
aquilo que não esteja em relação a nós. 
 Exposto isso, os principais temas do empirismo 
estrutural são: (i) representação, perspectiva e mensuração; 
(ii) adequação empírica, estruturas e modelos teóricos. Sobre 
o primeiro ponto, van Fraassen (2008) sustenta que a 
representação é adequadamente concebida como uso, por conseguinte, 
está no domínio da pragmática, não da semântica, nem da 
sintaxe. Dado que isso evita as noções mentalistas de 
representação, de modo que a ciência centrar-se-ia apenas 
nos recursos externos de representação. No mais, a 
representação está vinculada aos usuários da teoria, sendo 
estes agentes cognitivos. Conseguintemente, o filósofo 
canadense declara que não há representação sem representantes, em 
oposição à ideia de ‘representação na natureza’, enquanto 
representação naturalmente produzida. 

                                                            
empirismo estrutural. 2013. 163f. Dissertação (Mestrado em Filosofia) – 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2013. 

11 VAN FRAASSEN, B. C. “Weyl's Paradox: the distance between 
Structure and Perspective”. In: BERG-HILDEBRAND; SUHM, 2007, 
p. 13-34. 
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 Quanto à noção de perspectiva, sua importância 
deve-se à posição de van Fraassen, segundo a qual as 
observações e as mensurações são perspectivas. Do mesmo 
modo que a representação, a perspectiva não é entendida 
sintática ou semanticamente, mas sim pragmaticamente 
através de exemplos das artes visuais e da cartografia. A 
saber, o autor de Scientific Representation assevera que há uma 
perfeita analogia entre teoria, modelo e mapa, em especial, na 
mensuração por sua indexicalidade: “a mensuração espacial 
é explicitamente perspectiva, e seus relatos referem-se 
precisamente aos modelos científicos da mesma maneira que 
as perspectivas visuais se referem ao espaço físico.” (VAN 
FRAASSEN, 2008, p. 87, tradução nossa). 
 Acerca da mensuração, van Fraassen divide-a em 
visão ‘de dentro’ (from within) e visão ‘de cima’ (from above). 
De um lado, a visão ‘de dentro’ atenta para os procedimentos 
de medição no seu processo histórico de desenvolvimento, 
como estes evoluem conjuntamente com a teoria que os 
descreve. Quer dizer, a mensuração vista ‘de dentro’ 
permite-nos compreender como estruturas abstratas 
matemáticas (v.g., os modelos científicos) ganham 
significado empírico, tornando-se coordenadas com objetos 
físicos concretos. De outro lado, o ponto de vista ‘de cima’ 
atenta para os procedimentos de medição tal qual estes são 
retratados em uma teoria científica aceita: como processos 
físicos. Dessa forma, a medição ‘de cima’ permite-nos 
entender como as medições são, ao mesmo tempo, 
processos físicos e representações. Isto contribui para 
compreendermos como, em relação a certa teoria, 
determinados tipos de instrumentos científicos podem 
reunir informações sobre seus sistemas-alvo através dos 
tipos certos de processos físicos. 
 Em síntese, o programa empirista de van Fraassen 
é avesso à metafísica, pela rejeição de certas formas desta que 
fazem exigências absolutas por explicação dos eventos na 
natureza, sejam estes observáveis, ou não. Ao demais, o 
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mencionado filósofo é cético acerca de tais demandas, 
particularmente quando estas conduzem à postulação de 
entidades que não se apresentam à experiência e à 
observação. Assim, van Fraassen visa retratar o empirismo 
com ênfase na experiência, na observância às ciências 
empíricas, e em uma noção de racionalidade que não impeça 
o desacordo. 
 
2. O argumento específico de van Fraassen: a defesa 
da investigação objetificante 
 
 Posto isso, van Fraassen defende a tese de que a 
pesquisa científica é um procedimento objetificante, por extensão, 
a ciência é definida como uma ‘investigação objetificante’. 
Nas palavras do autor: “concebo a investigação objetificante 
[objectifying inquire] como a condição sine qua non do 
desenvolvimento da ciência moderna e suas incríveis e 
impressionantes realizações no nosso crescente 
conhecimento da natureza.” (VAN FRAASSEN,  2002, p. 
195, tradução nossa). A bem da verdade, a investigação 
objetificante seria mais um ideal do que uma descrição da 
atividade cientifica, ressalva van Fraassen (2002, p. 164). 
 Então, tal procedimento pressupõe dois elementos: 
primeiro, a demarcação prévia do domínio da investigação, das 
questões relevantes e dos parâmetros por meio dos quais 
essas questões podem ser respondidas; segundo, a 
possibilidade admitida de fracasso instrutivo, ou seja, a relação entre 
hipóteses teóricas e modelos de dados é falível, embora os 
erros sejam instrutivos, a fim de melhoramento da 
modelagem de uma teoria (VAN FRAASSEN, 2002, p. 168-
169).  
 Sobre o primeiro elemento, o filósofo canadense 
elucida que os parâmetros devem ser, em certo sentido, 
independentes do pesquisador e que os atos de observação, 
por meio dos quais construímos os modelos de dados, 
devem registrar de forma precisa o que ocorre, segundo os 
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termos e parâmetros previamente estabelecidos. No mais, as 
hipóteses teóricas, que estão sujeitas às restrições dos 
parâmetros aceitos, são aceitáveis, contanto que sejam 
adequadas aos modelos de dados. Em suma, para o autor de 
The Empirical Stance, uma vez aceitos, tais parâmetros teóricos 
“[...] logo começam a afetar a própria estrutura e conteúdo 
dos relatos de observação.” (VAN FRAASSEN, 2002, p. 
163, tradução nossa). 
  Adicionalmente, van Fraassen (2002, p. 157-160) 
destaca dois sentidos de objetificação. Primeiro, o 
distanciamento objetivo (objective distancing), que consiste na 
tentativa metódica de afastamento em relação ao objeto da 
pesquisa. Por exemplo, um cirurgião procede de forma que 
seus pacientes seriam, por assim dizer, objetos de 
investigação médica. Segundo, a neutralização objetiva (objective 
neutralization), que significa a tentativa de representação de 
fenômenos, no bojo das teorias científicas, como sendo 
independente de interesses subjetivos e particulares. 
 Em outras palavras, conforme a neutralização 
objetiva, os fenômenos são representados/modelados e são 
derivados de estruturas teóricas subjacentes, em termos das 
interações entre os fenômenos e seus processos, e das leis 
matemáticas que regem esses processos e interações. Nesse 
sentido, tal teorização dos fenômenos é neutra no que tange 
aos valores, porque as representações teóricas (geralmente 
matemáticas, nas ciências naturais) não expressam categorias 
intencionais, contextuais, interesses particulares, e juízos de 
valores.  
 No entanto, Lacey (2007, p. 50)12 adverte, 
antecipando seu argumento específico abaixo, que embora 
as representações teóricas possam não expressar diretamente 
interesses e valores, as mesmas podem incorporar interesses 

                                                            
12 LACEY, H. “On the Aims and Responsibilities of Science”. Principia: 
Revista Internacional de Epistemologia. Florianópolis, n. 11, v. 1. p. 45-62, 
2007. 
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particulares, ao contrário de valores humanitários universais, 
de forma que a produção de representações pode excluir 
outros tipos de representações para os fenômenos, bem 
como estarem dissociadas dos seus contextos sociais e 
humanos. 
 Sinoticamente, van Fraassen alega que a 
investigação objetificante, sendo a combinação de 
distanciamento objetivo e neutralização objetiva, produz 
uma enorme quantidade de conhecimento dos fenômenos 
naturais, de sorte que tal conhecimento legitima as inovações 
da tecnociência, bem como a eficácia desta. 
Consequentemente, há uma ampliação do raio de influência 
da tecnociência em domínios mais variados da vida humana 
e da prática social. Ademais, o filósofo canadense reconhece 
que sua concepção de ciência generaliza, de caso pensado, 
certa configuração para os experimentos e os relatos de 
resultados experimentais (VAN FRAASSEN, 2002, p. 165), 
de maneira que o autor considera que sua ideia de 
investigação objetificante não seria uma espécie de cama de 
Procusto, na tentativa de abranger e subsumir a pesquisa 
científica como um todo. Apesar disso, van Fraassen assinala 
que a “investigação objetificante ainda será considerada em 
geral como não objetiva (ou até mesmo enviesada ou 
tendenciosa), se os praticantes ignorarem a determinação 
restrita do distanciamento objetivo e a produção de uma 
representação factual neutra de valores.” (VAN 
FRAASSEN, 2002, p. 169, tradução nossa). 
  
  
3. O argumento global de Lacey: sua teoria da ciência 
 
 Lacey (2007) argumenta que essa caracterização da 
ciência, como investigação objetificante, é incompleta e não 
trata das responsabilidades próprias da comunidade 
científica. Mas antes de entrarmos no argumento específico 
do autor, vejamos concisamente algumas noções básicas de 
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sua teoria da ciência13, que é o suporte teórico para sua crítica 
a van Fraassen.  
 Ora, Lacey (2007, p. 47) defende que o objetivo da 
ciência, sendo esta interpretada como um fenômeno social, é (i) 
gerar e consolidar conhecimento bem-confirmado e empiricamente 
fundamentado e sobretudo entendimento dos fenômenos; (ii) 
possibilitar a descoberta de novos fenômenos e novos meios 
de gerar fenômenos. Além disso, o entendimento tenciona 
ampliar o domínio dos fenômenos, a ponto de considerar 
todos os fenômenos que tenham algum sentido na 
experiência humana e na vida social prática. Em suma, para 
Lacey (2007, p. 47), a atividade científica é conduzida de acordo com 
esse entendimento que visa formas de aplicação prática do conhecimento 
e das descobertas obtidas. 
 Em termos mais precisos, o filósofo australiano 
esclarece a noção de entendimento: 
 

O entendimento sempre é contextual e o próprio 
conceito de entendimento varia de acordo com o 
contexto, com o foco de interesse e com os agentes 
do discurso. Porém, sempre fazem parte do 
entendimento de uma coisa os seguintes 
componentes: 1) uma afirmação a respeito do que é: o 
tipo de coisa que ela é, as suas propriedades, os seus 
comportamentos e suas relações, e as suas variações 
temporais; 2) uma afirmação a respeito de por que 
uma coisa é o que é; 3) uma afirmação a respeito de 
suas possibilidades: quais são as possibilidades que lhe 
estão abertas [...]. (LACEY, 2008, p. 22, grifos do 
autor). 

                                                            
13 Neste contexto, não exporemos o conceito de estratégia (por extensão, 
‘estratégia materialista’), que é central na teoria da ciência de Lacey, ainda 
que o autor não o use em sua crítica a van Fraassen. Por isso e por 
ultrapassar os propósitos deste artigo, não examinaremos tal noção. Em 
que pese isso, encaminhamos o/a leitor/a interessado/a para o próprio 
autor, cuja clareza expositiva e conceitual é singular. Cf. LACEY, H. 
Valores e Atividade Científica 1. São Paulo: Editora 34, 2008. 
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 Assente isso, o filósofo australiano fundamenta sua 
teoria da ciência na distinção entre imparcialidade, 
neutralidade e autonomia (LACEY, 2008). No tocante ao 
primeiro conceito: 
 

A imparcialidade é uma tese sobre as razões 
epistêmicas ou cognitivas para aceitar ou rejeitar 
teorias. Afirma que escolhemos adequadamente 
teorias com base apenas no cumprimento de certos 
valores cognitivos, mediante os quais fica estabelecido 
que uma teoria aceitável exibe certas relações com os 
dados empíricos disponíveis e com as demais teorias. 
(LACEY, 2008, p. 20-21, grifos do autor). 

 
 Nota-se aqui uma separação conceitual importante 
que subjaz a definição de imparcialidade. Trata-se da diferença 
entre valores epistêmicos e não epistêmicos; célebre distinção 
firmada por Larry Laudan (1984)14 e aceita por Lacey (1999, 
2007, 2008), a fim de mostrar que não seria possível aceitar 
uma teoria científica com base em uma regra totalmente 
impessoal, em um cânone universal, ou em um algoritmo, já 
que sempre há certa interferência de valores não epistêmicos 
na escolha das teorias. 
 Já a neutralidade, geralmente entendida na ideia de 
que a ciência é livre de valores, diz respeito às consequências 
das teorias científicas. Isto é, os resultados científicos, como 
um todo, não apoiam perspectivas de valor em prejuízo de 
outras, uma vez que as implicações lógicas de uma teoria 
científica – o que é diferente de suas implicaturas – não 
produzem juízos de valor (LACEY, 2007, p. 47). 
 Por fim, a autonomia da ciência significa que as 
questões de metodologia científica e os critérios para a 
avaliação do conhecimento científico são internos à própria 

                                                            
14 LAUDAN, L. Science and Values: the aims of science and their role in scientific 
debate. Berkeley: University of California Press, 1984. 
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ciência, de sorte que não estão sujeitos às preferências 
pessoais e posições éticas exteriores à comunidade científica. 
Uma vez que as instituições científicas deveriam ser 
construídas, a fim de evitar interferências externas e não 
científicas (LACEY, 2007, p. 46). 
 
4. O argumento específico de Lacey: a crítica às 
abordagens descontextualizadas 
 
 De pronto, Lacey (2007, p. 50) argúi que a noção 
de investigação objetificante - mesmo que continue a 
produzir um enorme volume de conhecimentos em diversos 
campos de pesquisa, em razão de sua versatilidade e 
adaptabilidade – não exaure a atividade científica, como no 
caso da ciência determinada por interesses privados, por 
exemplo, as ciências biomédicas. Em especial, o 
distanciamento objetivo, alega Lacey, não é suficiente para 
dar conta do padrão de investigação nas ciências sociais, bem 
como para resguardar o pluralismo metodológico. Assim, o 
filósofo australiano propõe uma distinção bastante 
oportuna, a saber, entre distanciamento objetivo e separação 
objetiva (objective detaching). 
 Ora, Lacey (2007, p. 51) afirma que o 
distanciamento objetivo conjuga-se com a neutralização 
objetiva, porém o mesmo não vale para a separação objetiva. 
Dessa forma, “retiramos as coisas de seus ambientes ‘naturais’, os 
ambientes que compartilhamos com tais coisas em nossas 
vidas cotidianas, de modo que as colocamos em ambientes dentro 
dos quais os fatores causais humanos (intencionais) são inoperantes ou 
suspensos.” (LACEY, 2007, p. 51, grifos do autor, tradução 
nossa). Isso vale para o distanciamento objetivo, no qual nos 
afastamos do contexto de investigação, a fim de 
estabelecermos objetos de interesse para a pesquisa, porém 
sem nos colocarmos no escopo do assunto em questão. 
 Já a separação objetiva é adotada ao se observar os 
fenômenos no universo das práticas sociais cotidianas e na 
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experiência vivida, de forma que não são criados ambientes 
artificiais, tampouco se coloca o mundo em parênteses, visto 
que as interações humanas sempre estão a modificar a 
observação dos fenômenos. Então, se assume a separação 
objetiva para suspender por ora os julgamentos éticos e as reações 
emocionais, tal qual recomendava classicamente Max Weber 
(2011)15, a fim de distinguir a condição do cientista em 
relação à do político. Com efeito, Lacey esclarece seu 
conceito: “não estamos localizados fora dos espaços que 
estamos observando, mas deixamos de lado os nossos 
interesses no que está acontecendo, em favor da diferença 
entre o que é o caso e como gostaríamos que fosse.” (LACEY, 
2007, p. 52, grifos do autor, tradução nossa). 
 Ademais, o filósofo australiano ressalta que tal 
regra é típica dos bons cientistas sociais e dos ecologistas, 
mas isso não quer dizer que tais pesquisadores prescindam 
de categorias éticas, intencionais, emocionais e sociais nos 
relatos de observação. Isto é, do mesmo modo que as 
categorias teóricas, tais noções intencionais interferem na 
própria estrutura e no conteúdo dos relatos de observação. 
Não obstante isso, a intersubjetividade e o escrutínio crítico 
da comunidade científica regulam e disciplinam a separação 
objetiva (LACEY, 2007, p. 52). 
 Lacey (2007, p. 52) acrescenta que a separação 
objetiva pode demandar um treinamento especial, e até 
mesmo o cultivo de certas virtudes morais, uma vez que a 
observação de fenômenos sociais exige apreender as 
concepções valorativas e os tipos de intenções e significados 
sociais nas ações humanas, bem como entender a linguagem 
que os agentes sociais descrevem, planificam, explicam e 
justificam seus comportamentos.  
 Em síntese, a separação objetiva não 
necessariamente acompanha a neutralização objetiva. 

                                                            
15 WEBER, M. Ciência e Política: duas vocações. Tradução de Leonidas 
Hegenberg e Octany Silveira da Mota. São Paulo: Cultrix, 2011. 
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Notemos que essa ideia está de acordo com a tese weberiana, 
segundo a qual o pesquisador tenta conscientemente 
controlar e evitar juízos de valor na investigação social, ainda 
que nunca consiga chegar a uma objetividade absoluta e 
totalmente livre de valores (WEBER, 2001)16. 
 Exposto isso, segundo Lacey (2007, p. 56), a 
abordagem descontextualizada é a combinação de investigação 
objetificante com deslocamento objetivo com neutralização objetiva. 
Assim, tal abordagem tem sido amplamente aplicada na 
ciência moderna e na tecnociência contemporânea, em 
conjunção com forças socioeconômicas, para transformar o 
mundo que vivemos. Não obstante isso, a abordagem 
descontextualizada não é suficiente para investigar 
fenômenos importantes para a legitimação da 
implementação social e econômica em uma inovação 
tecnológica. Para tal, é preciso da separação objetiva, argumenta 
Lacey (2007, p. 55). Além disso, o conhecimento científico 
descontextualizado não fornece justificação para as suas 
aplicações, correndo o risco de estar somente a serviço de 
interesses privados, o que compromete a ideia de 
neutralidade, pois os resultados científicos serviriam apenas 
a certos grupos interessados – grandes corporações, por 
exemplo -, não mais a toda a humanidade. 
 Por fim, há o grave risco de essa abordagem 
desconsiderar – de forma ingênua ou cínica – a condução 
econômica, militar e política da ciência determinada por 
interesses privados. Ora, se não for considerado o princípio 
ético da precaução (LACEY, 2007, p. 57), que recomenda a 
prudência no emprego de inovações tecnocientíficas e a 
avaliação da legitimidade destas, então se corre o risco de a 
investigação científica perder a sua imparcialidade e a sua 
autonomia, por estar totalmente sujeita aos interesses 

                                                            
16 WEBER, M. Metodologia das Ciências Sociais: parte 1. Tradução de 
Augustin Wernet; introdução de Maurício Tragtenberg. São Paulo: 
Cortez, 2001. 
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mercadológicos e à busca de lucro e de vantagens 
econômicas e políticas, a qualquer custo sem considerar as 
implicações éticas. Algo típico no capitalismo, alega o 
filósofo australiano. 
 
5. Conclusão 
 

Concordamos com Lacey no seguinte ponto: a 
noção de entendimento, como objetivo da ciência, seria mais 
ampla e adequada para caracterizar a ciência, em comparação 
à objetificação, que seria um aspecto central, mas não 
exaustivo da atividade científica. Ademais, a concepção de 
ciência de van Fraassen é deficitária por não distinguir 
neutralidade de imparcialidade, de sorte que isso traz a 
seguinte consequência negativa: não reconhecer que há 
interesses particulares na ciência que devem ser identificados 
para se poder tomar uma distância crítica de tais. 

No mais, o filósofo canadense não articula sua ideia 
de objetivo da ciência no empirismo construtivo e estrutural 
– a busca pela adequação empírica e informatividade – com 
a noção de investigação objetificante: isso é um flanco 
teórico que não pode ser ignorado. Van Fraassen tampouco 
trata da investigação objetificante para as ciências sociais – o 
que é uma falta grave, por desconsiderar toda uma tradição 
de pesquisa científica. Por fim, a noção de separação 
objetiva, em Lacey, parece ser um acréscimo teórico válido e 
útil para a teoria social, ainda que careça da opinião de um 
cientista social para verificar se tal conceito tem valor 
cognitivo e metodológico em uma pesquisa social. 
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