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RESUMO 

 

Em The Structure of Empirical Knowledge, Laurence BonJour tenta provar a ineficiência de 

uma explicação fundacional, enquanto solução ao problema cético. A sua compreensão é que 

não existem crenças básicas no sentido próprio, ou seja, crenças capazes de ter alguma força 

justificadora que não seja advinda da coerência com outras crenças. Mostraremos que essa 

proposta não é alcançada por BonJour de forma satisfatória e que, em sua teoria, uma crença 

observacional não-inferencial seria mais plausível se fosse interpretada como sendo básica, 

nos termos de uma teoria fundacional fraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In The Structure of Empirical Knowledge Laurence Bonjour tries to prove the inefficiency of 

a foundational explanation as a solution to the skeptical problem. His view is that there are no 

basic beliefs in the proper sense, that is, beliefs capable of having some justificatory force 

other than the ones derived by the coherence with other beliefs. We will show that this 

proposal is not achieved satisfactorily by BonJour, and that a non inferential observational 

belief in his theory would be more plausible if it were interpreted as being basic in terms of a 

weak foundational theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Laurence BonJour, em seu livro The Structure of Empirical Knowledge, 
1
 fornece-

nos uma sofisticada teoria coerentista internalista de justificação, defendendo que apenas o 

coerentismo é capaz de prover uma explicação adequada para o conhecimento empírico. 

BonJour insiste na afirmação de que há um problema essencial com a ideia de existência das 

crenças básicas fundacionais e que a justificação de uma crença particular empírica se dá em 

razão de sua participação em um sistema que possui um alto grau de coerência. 
2
 No presente 

trabalho, fazemos um estudo crítico da sua visão coerentista de justificação e conhecimento, 

objetivando mostrar que ele não foi bem sucedido em desenvolver uma teoria coerentista 

plausível. Defendemos a tese de que em sua teoria a crença observacional não inferencial 

seria mais plausível se fosse interpretada como sendo básica, nos termos de uma teoria 

fundacional fraca. Isso significa que seu projeto coerentista pode ser mais plausivelmente lido 

como uma contribuição para a investigação de elementos coerenciais inerentes a essa forma 

de fundacionalismo. 

Queremos iniciar ilustrando brevemente a tese coerentista de BonJour a partir de 

uma dificuldade mais geral para o coerentismo: trata-se da necessidade atribuída às teorias 

coerentistas de fornecerem uma explicação adequada de observação. A rigor, essa exigência 

advém de uma objeção fundacionalista que sugere a existência de uma contradição nos termos 

da noção coerentista de observação. O coerentismo precisa explicar como um sistema recebe 

o input do mundo exterior sem que isso comprometa a ideia de uma justificação inferencial. 

Nesse caso, é preciso considerar as crenças causalmente geradas pelo mundo, as crenças 

observacionais. Assim, coerentistas como BonJour precisam encontrar uma noção de 

observação capaz de explicar como é possível conciliar o caráter de não inferencialidade das 

crenças observacionais com uma justificação estritamente derivativa.  

A alternativa de BonJour é sugerir que as crenças observacionais podem ser 

classificadas quanto a sua inferencialidade, a saber, elas podem ser classificadas quanto à sua 

origem e quanto à sua justificação. No primeiro sentido, quanto à origem, a crença 

observacional deve ser paradigmaticamente não inferencial. No segundo sentido, quanto à 

justificação, ela deve ser inferencial. É dentro desse contexto que BonJour  irá referir-se à 

existência de crenças cognitivamente espontâneas. É a espontaneidade cognitiva “que marca 

                                                           
1
 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge. 

2
 BonJour, ibid., p. 92-154. 
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uma crença como sendo putativamente observacional” 
3
 e, por isso, como muito 

provavelmente verdadeira. Logo, as crenças cognitivamente espontâneas seriam consequência 

da ação ou do efeito que o mundo exerce no sistema e afetariam o observador de forma 

involuntária, sem serem resultantes de qualquer tipo de inferência ou processo discursivo.
4
 Se, 

na consideração da inferencialidade das crenças observacionais, a distinção (quanto à origem 

e quanto à justificação) for respeitada, elas serão capazes de fornecer input ao sistema, mesmo 

se originando de modo não inferencial, uma vez que se justificam de modo coerencial. Em 

última instância, as crenças serão cognitivamente espontâneas se e somente se sua existência 

não resultar da inferência. 

As consequências de tal postulado vão além da sugestão dada por BonJour de que 

são os fundacionalistas que misturam
5
 os sentidos de como as crenças devem ser classificadas 

quanto à sua inferencialidade, o que faz surgir a objeção contra a noção de observação 

coerentista. Munido dessa noção de observação, BonJour parece conseguir minar as 

exigências fundacionalistas de que as crenças observacionais possuem algum atributo ϕ que 

lhes confere alguma autoridade inicial, descartando, consequentemente, a possibilidade de que 

elas, as crenças observacionais, possam ser compreendidas como crenças básicas. Sob essa 

perspectiva, dado o alcance epistêmico que os pressupostos implícitos em sua noção de 

observação coerentista têm, entendemos que essa noção possa ser tomada como a pedra 

angular de sua teoria.  

Trata-se aqui de um ponto importante, pois, para nós, os resultados alcançados por 

BonJour que se apoiam nessa noção de observação acabam reforçando ainda mais a tese de 

que as crenças observacionais têm relação imediata com o problema do input do mundo 

exterior. A despeito da profunda dialética envolvida na admissão estritamente fundacional de 

que as crenças observacionais possuem alguma autoridade inicial, ainda que falível, como 

mostraremos, consideramos a distinção entre inputs genuínos e falsos o maior problema para 

as teorias de coerência. O entendimento fundacionalista é que a função do input não é apenas 

fornecer informações sobre o mundo que as crenças pretendem descrever, porque apenas 

fornecer informações não habilita essa distinção entre inputs genuínos e falsos. O input deve 

prover alguma colaboração mínima que permita ao sistema ser capaz de aceitar ou rejeitar a 

                                                           
3
 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 117. 

4
 BonJour, ibid., p. 117-8. Ver posição semelhante em L. BonJour, “BonJour, A Dialética do Fundacionalismo e 

Coerentismo”. In: John Greco; Ernest Sosa (Org.). Compêndio de Epistemologia, p. 204. 
5
 A objeção fundacionalista nas palavras do próprio BonJour “repousa em uma conflação” (It rests on a 

conflation). BonJour, ibid., p. 112. 
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justificação da crença pela coerência.
6
 Essa afirmação carrega consigo o importante postulado 

de que a crença observacional possui algum atributo ϕ que pode estar relacionado à verdade, o 

que a torna básica.  

Em seu livro, BonJour insiste na afirmação de que crenças básicas não existem, de 

que a credibilidade necessária para a justificação de uma crença empírica pode ser alcançada 

apenas pela coerência do sistema de crenças. Um de nossos objetivos é mostrar que BonJour 

não foi bem sucedido nessa tentativa.  

Tais considerações preliminares esboçam a discussão elementar de nosso trabalho. É 

importante que se diga que essa e outras conclusões resultaram de uma abordagem que, de um 

ponto de vista sistemático, levou em conta que o livro de BonJour pode ser sumariamente 

divido em duas partes essenciais: uma primeira, que é crítica e que aborda e ataca as 

diferentes formas de fundacionalismo como resposta ao problema do regresso; e uma 

segunda, que é construtiva, em que é desenvolvida a concepção coerentista holística de 

justificação do filósofo. Optamos por respeitar tal divisão. Nos primeiros capítulos ‒ 2, 3 e 4 ‒ 

apresentamos, portanto, alguns dos problemas avaliados por ele, tentando iluminar pontos que 

consideramos importantes e controversos, mostrando que é possível refutar as objeções que 

BonJour explora contra o fundacionalismo. A partir do quinto capítulo, começamos a traçar os 

caminhos necessários para a nossa defesa expondo e analisando a teoria de BonJour de modo 

que possamos chegar munidos de material suficiente à conclusão.  

Seguindo essa estratégia, o capítulo a seguir explica as bases epistemológicas gerais 

do trabalho de BonJour, ao mesmo tempo que fornece um quadro geral dos fundamentos 

sobre os quais deve apoiar-se a discussão de nosso trabalho. Dessa maneira, visamos aclarar o 

entendimento do filósofo sobre a concepção tradicional do conhecimento empírico, da 

importância da noção de justificação epistêmica e da origem do problema das cadeias 

                                                           
6
 Esse entendimento abaliza-se no postulado fundacionalista, que concebe a ideia de que a coerência pode 

trabalhar em prol de crenças fundacionais com um grau mínimo de credibilidade. O postulado admite que a 

coerência trabalhe em prol da justificação de uma crença inicialmente crível. Nesse caso, a crença observacional 

é básica e se justifica, de algum modo, em si mesma. Não obstante, o contrário é impossível de ser assumido. 

Admitir qualquer característica fundacional de uma crença empírica em um sistema coerente culmina na possível 

derrota de um sistema coerente, que passaria de coerente para fundacional. Entendemos que sem a aceitação 

desse preceito, a tentativa de justificação com apelo apenas à coerência permanece sujeita às dificuldades e 

objeções que lhe são mais comuns, tais como: (i) a objeção dos sistemas coerentes alternativos (que mostra a 

possibilidade de existirem sistemas de crenças incompatíveis que são igualmente coerentes resultando em 

escolhas arbitrárias entre estes sistemas); e (ii) a objeção do input (qualquer sistema coerente que não recebe 

input do mundo exterior não pode constituir conhecimento empírico, pois mesmo as crenças verdadeiras não 

poderiam ser justificadas por terem sido resultado do acaso ou adivinhação). Há três razões elementares pelas 

quais acreditamos ser (ii) a objeção mais problemática ao coerentismo. A primeira é acreditarmos que o input 

parece endossar a existência de crenças básicas. A outra é que rejeitá-lo reforça a objeção (i) e, finalmente, por 

entendermos que o problema do input acaba conferindo às crenças observacionais uma importância vital em 

qualquer teoria de justificação coerentista.  
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estruturais de justificação. O principal objetivo do capítulo é fornecer a moldura sobre a qual 

BonJour deve começar desenhar sua argumentação. Não há uma análise substantiva da 

problemática a ser tratada, mas, ainda assim, entendemos que uma descrição inicial e mais 

específica da compreensão do filósofo sobre os temas citados pode auxiliar o leitor a 

compreender melhor as discussões ulteriores.  

No terceiro capítulo, analisamos as teorias fundacionalistas explorando, inicialmente, 

a existência de uma possível distinção, apontada por BonJour, entre as versões 

contemporâneas fundacionais fracas e as moderadas. Segundo o filósofo, elas divergem em 

razão do papel que a coerência exerce na justificação de cada um dos sistemas. Em teorias 

fundacionais moderadas, admite-se para a crença básica, um grau de justificação nela mesma 

inicialmente crível, que seja suficiente para sua própria justificação; em teorias fundacionais 

fracas, cabe à coerência elevar os graus de credibilidade inicial de uma crença básica, pois o 

grau de justificação delas não é suficiente para que sirvam de premissas justificáveis a outras 

crenças. Mostraremos que, apesar de esses aspectos terem certa relevância, eles não precisam 

ser tomados tão a cabo pelo fundacionalista, assim como faz BonJour. O fundacionalismo 

fraco e o moderado possuem um ponto em comum, o qual deve ser considerado o mais 

relevante para a justificação de uma crença empírica, que é o atributo ϕ que se postula que ela 

possui.  

Ao elucidarmos o entendimento de BonJour sobre essas versões, pretendemos 

mostrar o que se evidencia como o alvo principal para quem ambiciona atacar o 

fundacionalista: a  característica distintiva das crenças empíricas básicas. A abordagem é 

importante, porque indica que BonJour parece perder de vista a questão. O argumento 

antifundacionalista do filósofo é uma tentativa de refutar a existência de crenças empíricas 

básicas. Nele, BonJour sugere que não é o caráter de crença básica o que serve de razão para 

considerarmos uma crença observacional verdadeira. Mostraremos que sua refutação, a qual 

se fundamenta em um argumento antifundacionalista, não incide sobre o que deve ser a 

característica de uma crença empírica para que ela possa ser dita básica. A ideia é minimizar 

as caracterizações feitas, a fim de salientar o ponto essencial que deve estar em pauta quando 

se pretende refutar uma teoria fundacional.  

Ainda no capítulo 3, esboçamos aquela versão fundacional fraca que deverá servir de 

espelho para habilitar a compreensão da afirmação proposta na tese. Basicamente, a versão 
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não difere muito de versões já defendidas.
7
 Nela, aceitamos a falibilidade das crenças básicas, 

que precisam ser crenças perceptuais ordinárias sobre o mundo exterior. As crenças básicas 

devem ter ocorrência espontânea, sendo involuntárias e independentes de processos 

inferenciais. Admitiremos, ainda, formas de justificação dedutiva, abdutiva (pela melhor 

explicação) ou probabilística (indutiva).
 

Assumindo-as como crenças básicas falíveis, 

devemos aceitar a ideia de uma relação bidirecional entre crenças básicas e as não básicas; 

isto é, admitimos que, apesar de as crenças fundacionais servirem de fundamento epistêmico 

para as derivadas, elas também podem receber um suporte ou uma rejeição destas. 

Portanto, reconhecemos como provavelmente certa a ideia de que a coerência das 

crenças derivadas tem para a justificação um papel significativo, mas não decisivo. Em tese, 

nosso entendimento é que, se essas crenças forem coerentes, assumir-se-á que elas possam ter 

seu grau de justificação elevado (por algum atributo intrínseco ϕ que lhe é inerente), e que se 

elas não forem coerentes entre si, elas terão seu grau de justificação diminuído. Para que uma 

crença básica se torne mais fortemente justificada, também é preciso que ela seja coerente 

com as demais; do contrário, ela poderá tornar-se injustificada. Mas há um ponto importante: 

de algum modo a coerência deve receber força do papel fundacional do conjunto de crenças 

tidas como básicas. Tal entendimento é o resumo de um postulado mais geral que aceita que 

teorias fundacionais podem aceitar a coerência, mas nunca o contrário. 

Esse é também o capítulo em que uma parte mínima, diríamos, do problema sobre 

externalismo e internalismo será tratada. A discussão entre o externalismo e o internalismo 

possui contornos distintos, acentuados em teorias de justificação epistêmica. De modo geral, é 

possível asseverar que a diferença básica consiste no modo como se compreendem as 

exigências necessárias à justificação das crenças epistêmicas pela perspectiva de um sujeito S. 

Para o externalista, S possui a crença de que p, porque essa crença apresenta a condição (y) de 

ser causada pelo fato de p ser verdadeiro. Porém mais importante é que se (y) realmente se 

mantiver, um sujeito S conhecerá de fato p, independentemente de ser capaz de constatar, ou 

mesmo indicar a condição pela qual uma crença é verdadeira e, portanto, de indicar ou 

constatar (y). Logo, no externalismo, para que uma crença seja epistemicamente justificada, 

não é necessário assumir que o sujeito deva ter acesso cognitivo aos fatores justificatórios de 

sua crença. Para o internalista, contudo, o acesso cognitivo do sujeito é uma exigência 

necessária à justificação. Não basta a condição (y) de a crença ser causada pelo fato de p ser 

                                                           
7
 O nosso entendimento está em consonância com o de Audi. Ver Robert Audi, Epistemology a contemporary 

Introduction to the Theory of Knowledge, p. 204-05. Ver também C. F. Costa, Cartografias Conceituais, p. 75-7. 
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verdadeira, pois é preciso que o sujeito acredite em (y). É preciso acreditar que p é verdadeira 

para se constituir conhecimento, o que demanda acesso interno cognitivo por parte de S para 

que a crença de que p seja epistemicamente justificada.  

A distinção feita não é de todo precisa, mas pode ajudar ligeiramente a explicar a 

posição internalista de BonJour. Para ele, a exigência elementar para que uma crença possa 

ser considerada epistemicamente justificada demanda a aceitação de que a crença em questão 

seja racional no que diz respeito à busca cognitiva de verdade. O que, em outras palavras, 

demanda que o sujeito ao crer esteja consciente das razões que o levam a pensar que a crença 

é verdadeira. Estar de posse cognitiva é o que garante ainda, segundo BonJour, que aquele que 

crê (believer), seja considerado responsável epistemicamente ao aceitar tais crenças. Por esse 

aspecto, a responsabilidade epistêmica deve implicar racionalidade subjetiva. Esta visão 

estritamente internalista choca-se com propostas fundacionalistas externalistas, cuja posição, 

dito grosso modo, é a de que o sujeito S não precisa ter acesso cognitivo das razões que o 

levam a crer. O que justifica a existência de tais crenças é o conjunto de fatos apropriados 

externos à perspectiva ou à concepção da situação do próprio sujeito.  

A nossa abordagem, como asseveramos, deve ser bem mais modesta do que aquela 

que algum leitor familiarizado com a discussão poderia esperar. Há várias razões para tanto, a 

mais importante deve-se ao risco de transformar a tese em uma teia de temas e questões cuja 

densidade e dedicação exigidas poderia se perder em meio ao desejo de abraçarmos mais do 

que o próprio objetivo da tese demanda. Assim, limitaremos a discussão a alguns pontos que 

pensamos ser mais relevantes quando contrastados com a proposta internalista de BonJour. 

Avaliaremos a sugestão dada pelo filósofo de que a irresponsabilidade epistêmica, sob uma 

perspectiva internalista, demanda irracionalidade subjetiva. Inicialmente mostraremos que 

independentemente da perspectiva que se assuma, seja ela internalista ou externalista, um 

sujeito epistêmico pode ser considerado epistemicamente irresponsável sem que isso implique 

irracionalidade subjetiva. Em seguida, analisaremos o exemplo do clarividente confiável para 

sugerir que mesmo uma defesa do internalismo, tal qual feita pelo filósofo, não é capaz de 

tornar o externalismo indefensável.  

Muito embora se possa sentir a ausência de uma resposta mais substantiva de nossa 

parte em relação às dificuldades referentes à discussão internalismo versus externalismo, 

iremos mostrar, a partir de uma perspectiva mais geral, que o internalismo defendido por 

BonJour culmina em um tipo de regresso insolúvel. Para fundamentarmos essa ideia, devemos 
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seguir o argumento de P. K. Moser.
8
 Esta análise deve servir para mostrar, ainda, que o 

coerentismo mantido por BonJour pode não ser compatível com o tipo de internalismo 

robusto que ele defende. A hipótese assumida aqui é que o coerentismo aliado ao internalismo 

deve ser a principal motivação contra as teorias fundacionalistas. Frente a tal suposição, o 

resultado que será fornecido é que BonJour não pode abandonar a defesa do internalismo: 

mantê-lo culmina no regresso sugerido, e abandoná-lo deixa seu coerentismo sem a mola 

propulsora essencialmente necessária para uma defesa contra o fundacionalismo. 
9
 Toda esta 

defesa deve ser bem mais fundamentada quando apresentarmos, no quinto capítulo, a sua 

teoria.  

O mito do dado é o tema a ser tratado no quarto capítulo. Depois de refutarmos a 

crítica fundamental que BonJour faz ao fundacionalismo, devemos mostrar que sua análise 

sobre a doutrina do dado permite resgatar a tese fundacional a partir da hipótese de que 

mesmo um estado pré-cognitivo pode ter poder justificacional. BonJour espelha-se no 

argumento de Wilfrid Sellars.
10

 O dilema apontado por Sellars mostra, basicamente, que não é 

possível explicar como fatos não inferenciais, relativos às experiências sensoriais, podem 

fazer repousar o fundamento do conhecimento empírico, sem considerar que ter uma sensação 

envolve, ao mesmo tempo, uma forma de conhecimento não inferencial e a apreensão sensível 

de um conteúdo singular. Assim, por um lado, (i) a doutrina do dado oferece elementos para 

que se pense que aquilo que é dado à experiência não envolve qualquer crença, o que sugere 

que o conhecimento direto não será comprometido pela aplicação de conceitos ou 

pensamentos (proposições). Por outro, entretanto, (ii) a doutrina é desenvolvida para 

solucionar o problema do regresso justificacional, pretendendo assegurar fundamento para 

todo o resto de inferências justificáveis que inferimos do dado. 

Seguindo essa linha de raciocínio, BonJour tenta mostrar que a experiência do dado, 

se considerada pré-cognitiva, não proposicional, não-judicativa, não pode ter força 

justificacional. Ele avalia os argumentos de Moritz Schlick,
11

 Anthony Quinton 
12

 e C. I. 

Lewis, 
13

 a fim de mostrar que a doutrina do dado é, de fato, um mito. Nossa refutação vem 

logo após a análise de cada argumento. Como se trata de uma discussão demasiado densa, no 
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momento, não iremos delinear cada passo de nossa avaliação. O capítulo é importante, pois 

nele exploramos a ideia de que, a despeito da força do argumento contra o dado, ele não é 

suficiente para que se refute completamente o fundacionalismo. Essa conclusão deve, 

posteriormente, servir como reforço para a nossa tese. 

O quinto capítulo representará outra etapa de nosso trabalho. Nele, iniciamos a 

exposição sistemática da teoria coerentista internalista de BonJour, bem como uma análise 

crítica, a fim de demonstrarmos seus principais problemas. Portanto, esse é o capítulo em que 

a divisão de nosso trabalho se estabelece em respeito à própria divisão do texto do filósofo. 
14

 

Inicialmente, exporemos uma explicação sobre o coerentismo a fim de facilitar uma 

contextualização posterior da teoria de BonJour frente aos aspectos mais gerais dessa 

concepção. Nas seções seguintes, exporemos a explicação do filósofo sobre como deve ser a 

justificação de uma crença empírica, bem como as condições que caracterizam o seu conceito 

de coerência. 

De todos os tópicos a serem apresentados, o mais importante diz respeito à 

Pressuposição Doxástica (Doxastic Presumption),
15

 a qual tem um papel fundamental para o 

argumento justificatório de uma crença observacional. Como veremos, do ponto de vista da 

teoria da coerência a correção da apreensão geral do sistema de crenças pelo sujeito 

epistêmico, é central. Qualquer crença só poderá ser justificada sob o pressuposto de uma 

apreensão suficientemente correta do sistema de crenças, nessa apreensão consistindo a 

Pressuposição Doxástica que se caracteriza por ser, em alguma medida, falível, mas nunca 

completamente. O resultado apresentado por nós aponta para uma ineficiência na proposta de 

justificação das premissas do argumento justificatório de BonJour. Mostraremos por que a 

necessidade do apelo ao princípio da Pressuposição Doxástica é problemática. Se a exigência 

do apelo inexiste, fica-se sem a justificação das premissas, mas se ela é necessária, tem-se um 

possível regresso.  

No sexto capítulo, concluímos a exposição crítica da teoria de BonJour. Fazemos 

uma avaliação bastante genérica sobre a compreensão do filósofo acerca da verdade enquanto 

correspondência. Genérica, posto que uma avaliação abrangente de tais questões poderia 

conduzir-nos à elaboração de uma outra tese. Após essa exposição, apresentamos o argumento 

metajustificativo do filósofo. Trata-se mais de uma explicação do que propriamente de uma 

análise crítica, havendo, portanto, poucas intervenções de nossa parte. Entendemos que o 

                                                           
14

 Apesar de parecer pouco genuíno, não vimos forma melhor para lidar com um tema com raízes dialéticas são 

profundas.  
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posicionamento de BonJour explorado nesse capítulo não compromete nossa tese, pois versa 

sobre condições que devem estritamente ser sopesadas pela ótica das exigências demandadas 

por uma teoria de coerência como a sua. A abordagem dessas questões é necessária, contudo, 

para que completemos a exposição de sua teoria.  

BonJour defende uma teoria correspondencial mínima da verdade, postulando uma 

possível relação entre o realismo semântico e o metafísico. Dito rudemente, o realismo 

metafísico é a tese que diz que a realidade existe an sich 
16

 (há uma realidade independente). 

Já o realismo semântico é a tese de que nossas sentenças (ou crenças) descrevem essa 

realidade an sich em virtude de seu significado e conteúdo. Assim, ao assumir que existe uma 

realidade que seja independente do observador (an sich) e que seja descrita pelas sentenças ou 

crenças, como afirma o filósofo, uma teoria coerentista, em tese, poderia estabelecer uma 

relação com a realidade para garantir a verdade da observação. Para nós, há uma conclusão 

fundamental: não parece ser possível saber se de fato essa relação garante o isomorfismo 

esperado por BonJour. Para resolver esse problema, BonJour apela para a estabilidade de um 

sistema coerente que tem sua coerência aumentada ao longo do tempo (in the long run), 

sugerindo que a melhor explicação para essa forma de coerência seria que as proposições 

desse sistema são verdadeiras por corresponder à realidade. Iremos argumentar que não há 

como fazer isso dentro de um sistema coerentista. O resultado a ser alcançado deve indicar 

que a tentativa de BonJour acaba sendo frágil pelo fato de ela ser construída dentro de uma 

teoria da justificação coerentista, já que estas, geralmente, são complementares à teoria 

coerencial da verdade e mesmo se confundem com ela. 

No sétimo capítulo começaremos a preparar o terreno para a defesa da tese, que 

deverá ser concluída no capítulo seguinte. Utilizaremos, para isso, uma discussão referente à 

credibilidade inicial das crenças básicas, pela perspectiva do argumento de Michael Huemer.
17

 

Por intermédio do argumento desse filósofo, mostraremos que a credibilidade inicial de uma 

crença observacional é o que garante a verdade da crença. O argumento dele é importante, 

pois, ao mostrar que um grau de credibilidade mínimo é exigido para que a crença 

observacional tenha sua verdade garantida, acaba servindo de apoio àquilo que 

fundacionalistas fracos postulam: que crenças observacionais não inferenciais possuem uma 

credibilidade inicial. Munida desse resultado, demonstraremos que uma leitura fundacional 

fraca da teoria de BonJour se complementaria com muitas de suas análises, sendo capaz de 

torná-las mais plausíveis. Apenas para ilustrar: BonJour pretende preservar o importante papel 
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da observação para a justificação em um sistema coerente, tarefa que demanda o imperativo 

confronto com a objeção concernente ao que é considerado uma contradição existente nos 

termos da concepção coerentista de observação. 
18

 Essa contradição só existe, contudo, se 

houver oposição entre crenças observacionais com a característica de serem estritamente não- 

inferenciais e uma justificação coerencial, que deve ser inferencial, nunca direta ou imediata.  

Como asseveramos no início desse capítulo, a estratégia de BonJour para solucionar 

essa contradição é indicar que fundacionalistas misturam (conflate) 
19

 as duas formas distintas 

de se estabelecer quando uma crença é inferencialmente ou não inferencialmente justificada. 

Mais ainda: a objeção acerca da condição de observação coerentista parece ser problemática, 

dirá BonJour, porque negligencia a distinção entre dois sentidos cruciais para a interpretação 

de uma crença no tocante a sua (a) origem e a sua (b) justificação. O primeiro sentido (a), 

reitera ele, diz respeito a como a crença se origina no pensamento da pessoa – seja por um 

processo do raciocínio ou por inferência por outras crenças; e o sentido (b) a como a crença se 

justifica – seja em virtude de sua relação inferencial com outras crenças, ou de alguma outra 

forma.  

Para que crenças observacionais possam ser devidamente aceitas em uma teoria de 

coerência, BonJour sugere que, respeitando-se a distinção proposta no primeiro sentido (que 

informa se a crença se origina de forma inferencial ou não inferencial), a crença observacional 

deve ser paradigmaticamente não inferencial. No segundo sentido (da justificação inferencial 

ou não), a crença observacional deve ser inferencial. É nesse contexto que BonJour se refere à 

existência de crenças cognitivamente espontâneas. É a espontaneidade cognitiva, diz ele, “que 

marca uma crença como sendo putativamente observacional”. 
20 

Como tal, essa crença deve 

ser muito provavelmente verdadeira. O mundo exerce uma ação ou um efeito no sistema de 

crenças capaz de fazer surgirem essas crenças cognitivamente espontâneas, as quais afetariam 

o observador de forma involuntária, sem serem resultantes de nenhum tipo de inferência ou 

processo discursivo.
21

 Para nós, essa crença cognitivamente espontânea pode ser tomada 

como básica. Tal afirmação é fundamentada no importante argumento de Michael Huemer 
22

 ‒ 

o qual prova que é preciso que crenças observacionais de qualquer sistema de crenças (mesmo 

que talvez não todas) tenham alguma credibilidade inicial (1/n) ‒ e, também, pela soma dos 

resultados dos capítulos anteriores. 
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Tais conclusões nos permitem demonstrar, já no penúltimo capítulo, que a objeção 

fundacionalista contra a noção de observação coerentista é válida. Esse importante resultado, 

torna possível uma reinterpretação dialética da noção de observação coerentista e da posição 

que BonJour adota acerca dessa noção. Com isso, mostraremos que, em decorrência de uma 

lacuna explicativa deixada por BonJour em sua tentativa de demonstrar que uma crença 

observacional não é básica, sua teoria pode ser mais plausivelmente lida como uma 

contribuição para a investigação de elementos coerenciais a serem admitidos no 

fundacionalismo fraco.Como nesse capítulo, apresentaremos os resultados do que 

objetivamos na tese, no nono, que é também o último, forneceremos a conclusão. 

Finalmente, entendemos que as possíveis vantagens de nosso trabalho vinculam-se 

ao fato de BonJour ser uma boa fonte para mostrar as deficiências de uma teoria de coerência. 

Talvez fosse oportuno ressaltar, que o fato de BonJour ter abandonado atualmente sua defesa 

ao coerentismo não foi suficiente para rejeitarmos o estudo do complexo trabalho de análise 

conceitual levado a cabo em The Structure of Empirical Knowledge. Há uma série de razões 

que podemos apontar para fundamentar nossa decisão. Uma delas é nossa crença de que a 

análise minuciosa dessa sua primeira fase deve colaborar para a compreensão de seus projetos 

que tenham sido posteriores a ela. A outra, mais importante, diz respeito àquilo que nos 

propomos mostrar neste trabalho. Permanecemos convictas de que uma das formas de não se 

pôr a perder a epistemologia de BonJour em sua fase coerentista é demonstrando que talvez 

muito dela possa ser resgatado em termos fundacionais, pela demonstração de que, no final, 

uma rendição ao fundacionalismo fraco parece-nos perfeitamente plausível.  

Sentimos-nos à vontade para afirmar, ainda, que a teoria coerentista de BonJour é 

talvez a mais elaborada teoria coerencial da justificação epistêmica contemporaneamente 

disponível. Consiste, portanto, em uma rica fonte de reflexões, favorecendo a exploração e a 

defesa daquilo que entendemos ser, senão uma resposta satisfatória ao problema das cadeias 

estruturais de justificação, ao menos a apresentação de um insight filosófico que esperamos 

ser de algum interesse. O que se vai ler a seguir é uma apresentação sistemática bem como 

uma avaliação crítica daquilo que pudemos extrair do texto de BonJour. Não há qualquer 

presunção extremada em ter alcançado resultados decisivos e completos, posto que a 

exploração das questões geradas pelo pensamento do filósofo está longe de se esgotar nessas 

páginas.  

 

 

 



37 

 

3 O FUNDACIONALISMO  

E SUAS VERSÕES 

 

BonJour delimita a explicação sobre o fundacionalismo a partir de três perspectivas 

distintas: 
59

 (i) a que informa que as crenças básicas são adequadamente justificadas, 

indubitáveis, certas e infalíveis, referindo-se ao fundacionalismo forte;
 
(ii) a que informa que 

as crenças básicas não precisam incorporar os privilégios da versão forte, porque devem ser 

suficientes por elas mesmas para satisfazer uma condição de justificação adequada para o 

conhecimento, referindo-se ao fundacionalismo moderado; e a perspectiva segundo a qual (iii) 

a coerência é incorporada como forma de aumentar os graus de justificação de uma crença 

inicialmente crível, o que ele compreende como fundacionalismo fraco. É importante salientar 

que, para BonJour, ainda que as diferentes versões guardem em comum a tese de que existe 

um grau de justificação epistêmica não inferencial possuído pelas crenças básicas,
60

 a 

diferença existente entre elas deve ser explorada em termos de graus precisos de justificação 

epistêmica não inferencial que essas crenças básicas devem possuir.  

Como veremos, o filósofo tem interesse especial pela forma moderada de 

fundacionalismo, mas traça algum comentário sobre as demais. Sobre o clássico, por 

exemplo, ele chega a sugerir que uma das razões elementares que explicam por que sofreu as 

críticas mais severas, foi em decorrência de algum exagero filosófico nas suas exigências 

dialéticas. De fato, para o fundacionalismo clássico, por exemplo, basta que uma crença 

básica seja adequadamente justificada para que o problema do regresso possa ser respondido. 

Essa versão, que recebeu sua formulação extrema nas Meditações de Descartes, admite que as 

crenças justificadas indiretamente dependem totalmente das crenças básicas; isto é, toda a 

justificação das primeiras deriva das últimas. As crenças básicas não são apenas 

adequadamente justificadas, mas também infalíveis, corretas, indubitáveis ou incorrigíveis. 

Além disso, a relação entre as crenças básicas e as não básicas é assimétrica, isto é, as 

primeiras transferem justificação para as segundas, nunca o contrário.
  

Antes de continuarmos, vale notar que há duas principais distinções nas explicações 

acerca das características das crenças básicas no fundacionalismo clássico, que culminam em 

uma versão fundacional fenomenalista e em uma fundacional fisicalista. A primeira sugere 

que as crenças fundacionais são aquelas oferecidas pelos dados dos sentidos (sense data); já a 
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explicação fundacional fisicalista indica que as crenças básicas são sobre fatos empíricos 

externos imediatamente percebidos. 
61

 

A maior dificuldade do fundacionalismo clássico, portanto, seja sob a ótica 

fenomenalista, seja a fisicalista, é manter a tese de que as crenças básicas são infalíveis, 

(lembrando que essa é uma das condições segundo as quais elas serão ditas adequadamente 

justificadas). A intenção de ambas, respectivamente, é sugerir que não podemos enganar-nos 

quanto a nossos sentidos, quanto aos dados imediatos de nossa experiência, e que não 

podemos estar equivocados acerca da experiência imediata dos objetos físicos.
62

 Essa 

compreensão foi duramente criticada pelos defensores da tese de que, se as impressões 

sensíveis são infalíveis – uma dor de cabeça ou a impressão visual de que há um livro sobre a 

cama, por exemplo –, conflitam com a possibilidade de se apresentarem sob a forma de 

conceitos, uma vez que, falando rudemente, o conhecimento conceptualizado precisa estar 

sujeito ao erro. Por razões de economia essa discussão não nos deve ocupar, ainda que 

possamos, posteriormente, em alguma medida, retomá-la. O próprio BonJour não a explora de 

forma detalhada, o que nos permite deixá-la de lado.  

O que nos deve interessar agora é a caracterização que BonJour faz das teorias 

contemporâneas fundacionais (ii) e (iii), considerando o que dissemos no início deste capítulo, 

a saber, que, para o filósofo, a diferença existente entre elas deve ser explorada em termos de 

graus precisos de justificação epistêmica não inferencial que essas crenças básicas devem 

possuir. A importância dessa análise é que ela deve permitir vislumbrar melhor a crítica do 

filósofo ao fundacionalismo bem como trazer à luz o que entendemos ser o início de uma 
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interpretação equivocada que ele faz acerca daquilo que é preciso para postularmos a 

existência de crenças básicas empíricas.  

Inicialmente, e para ajudar a situar o leitor, é oportuno retomarmos o que entendemos 

ser uma definição da versão enfraquecida da teoria.
63

 A versão fraca do fundacionalismo 

postula que as crenças básicas devam ser crenças perceptuais ordinárias sobre o mundo 

exterior e que não estão imunes ao erro, ou seja, não são compreendidas como logicamente 

infalíveis. Elas devem, ainda, surgir espontaneamente, sendo independentes dos processos 

inferenciais e da vontade. Assim, diferentemente do fundacionalismo clássico ‒ que só 

aceitava uma justificação dedutiva, assume-se que a justificação se dê pela melhor explicação 

(abdutiva), ou que permita uma justificação em que as crenças básicas sejam probabilísticas 

(indutiva).
    

A falibilidade das crenças permite que se admita, ainda, uma relação bidirecional 

entre as crenças básicas e as demais, o que significa dizer que, apesar de as crenças básicas 

servirem de fundamento para as derivadas, elas podem receber um suporte ou rejeição destas 

últimas. Esse postulado permite assumir que a coerência das crenças derivadas tenha um 

papel significante na justificação, mas não um papel decisivo. Se essas crenças forem 

coerentes, assume-se que elas podem elevar os graus de justificação, ou diminuí-los, caso não 

exista coerência alguma entre elas. Para que uma crença básica se torne mais fortemente 

justificada, também é preciso que ela seja coerente com as demais; do contrário, ela pode 

tornar-se injustificada. Mas há um ponto importante: de algum modo, a coerência deve 

receber força do papel fundacional do conjunto de crenças tidas como básicas.  

No momento, essas condições são suficientes. Devemos retomá-las posteriormente ‒ 

se não todas, ao menos sua ideia fundamental. A seguir, avaliaremos o entendimento de 

BonJour sobre a versão fraca e a moderada fundacional. Com esta análise, queremos iniciar a 

nossa crítica buscando mostrar que o argumento de BonJour erra o alvo quando visa atacar o 

fundacionalismo.  
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3.1 FUNDACIONALISMO FRACO VERSUS MODERADO: AS CRENÇAS 

BÁSICAS SOB ATAQUE 
 

É preciso observar que a avaliação que BonJour faz sobre as versões do 

fundacionalismo divergem em razão da caracterização acerca do papel da coerência e da 

crença básica. Significa dizer que, dependendo dos graus precisos de justificação epistêmica 

não inferencial que estas crenças básicas possuam, a coerência deve assumir papéis 

diferenciados para a justificação em cada uma das versões. Por exemplo: para ele, a 

característica principal do fundacionalismo fraco é a admissão de que as crenças básicas não 

são por elas mesmas justificadas adequadamente de modo a servirem de premissas 

justificatórias, necessitando, portanto, da coerência para que a justificação ocorra de forma 

adequada. Na versão moderada, entretanto, o entendimento do filósofo é que, se uma crença 

for verdadeira, a justificação não inferencial possuída pelas crenças básicas será suficiente por 

ela mesma para satisfazer uma condição de justificação adequada para o conhecimento: “em 

virtude de sua completa independência justificatória de outras crenças empíricas, tais crenças 

básicas são eminentemente adequadas para a função fundacional”.
 64

 Em outras palavras, 

nessa versão postula-se a existência de algum grau de justificação mínima que seja não por 

coerência, que faz com que a justificação aconteça independentemente daquela última.  

A caracterização das versões, segundo BonJour, também pode ser explicada pela 

forma como cada versão responde ao problema do regresso. Enquanto o fundacionalismo 

moderado defende que o regresso termina quando as crenças básicas são alcançadas, o fraco 

determina que as crenças básicas não são justificadas adequadamente por elas mesmas para 

servirem de premissas justificatórias. Logo, somente por intermédio de um acordo ou troca 

entre as crenças básicas e a coerência, chega-se a uma justificação adequada e, assim, ao 

término do regresso. Esse pressuposto leva à admissão de algum apelo ao conceito de 

coerência, não da forma como o moderado postula, mas de maneira que a coerência pareça 

possuir um valor epistêmico mais elevado, já que ela deve ser necessária para a justificação. 
65

 

Pela compreensão do filósofo, então, a versão fundacional fraca atribui à coerência 

um valor epistêmico maior que a versão moderada, ao assumir que apenas por um apelo à 

coerência o regresso é interrompido. Assim, a diferença entre uma versão e outra residiria na 

forma como a coerência trabalha em prol das crenças básicas. Dado o alto grau de coerência 

entre as crenças derivadas, algumas crenças básicas poderiam ser abandonadas: 
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 “By virtue of their complete justificatory independence from other empirical beliefs, such basic beliefs are 

eminently suitable for a foundational role”. L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 26. 
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“BonJour, ibid., pp 28-9. 
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 [...] é uma visão que pode ser chamada de fundacionalismo fraco segundo a 

qual crenças básicas possuem um grau muito baixo de justificação 

epistêmica nelas mesmas, certo grau de justificação insuficiente para 

satisfazer por ele mesmo quer para satisfazer uma condição de justificação 

adequada para o conhecimento ou para qualificá-las como premissas 

aceitáveis para justificar outras crenças. Tais crenças são apenas 

“inicialmente críveis”, ao invés de completamente justificadas. 66 

 

Antes de tecermos qualquer comentário a respeito, queremos explorar o ponto em 

que BonJour afirma que a versão fraca foi inicialmente defendida por Bertrand Russell.
67

 A 

partir de uma breve retomada de alguns pontos importantes da epistemologia russelliana, 

podemos compreender melhor a afirmação de BonJour e sua caracterização acerca das 

versões. Em linhas gerais, para Russell, o conhecimento perceptivo se subdivide em 

conhecimento imediato e conhecimento intuitivo. O imediato (a) é aquele que nos fornece os 

dados empíricos; o intuitivo (a‟) é o conhecimento imediato de verdades. Esse tipo de 

conhecimento descreve verdades que Russell chama de verdades autoevidentes. O filósofo 

classifica o conhecimento a priori (b) como conhecimento derivado, conhecimento que, 

segundo ele, extrai inferências dos dados empíricos. Assim, tudo aquilo que pode ser inferido 

das verdades autoevidentes pela dedução deve caracterizar (b‟), o conhecimento derivado de 

verdades. A conjunção de (a) e (b), desses dois tipos de conhecimento, culminam em (a‟) e 

(b‟), caracteriza o conhecimento mais geral do mundo, um tipo de conhecimento que 

ultrapassa as experiências imediatas.  

O mais importante, porém, é que, segundo Russell, o conhecimento comum, nosso 

conhecimento cotidiano, iguala-se a “opiniões mais ou menos prováveis”. E o que poderá 

conferir maior probabilidade a elas é o fato de pertencerem a um sistema coerente, com 

acordo mútuo. Esse tipo de conhecimento (comum) será fundamentado na justificação “pela 

melhor explicação”. Assim, quanto maior a estabilidade e a coerência, maior deve ser a 

credibilidade de nossas opiniões. 
68

 Em última análise, o raciocínio indica que a conjunção 

dos conhecimentos aponta para um tipo de justificação que postula as experiências imediatas 

dos dados empíricos, como crenças básicas (das quais se extraem inferências), que terão sua 

verdade e sua probabilidade aumentada pela coerência e a estabilidade do sistema, que deve 

trabalhar em prol de graus muito baixos de justificação. Assim, em Russell, as crenças básicas 
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 “[...] is a view which may be called weak foundationalism, according to which basic beliefs posses only a very 

low degree of epistemic justification on their own, a degree of justification insufficient by itself either to satisfy 

the adequate-justification condition for knowledge or to qualify them as acceptable justifying premises for 

further beliefs. Such beliefs are only “initially credible”, rather than fully justified”. L. BonJour, The Structure of 

Empirical Knowledge, p. 28.  
67

 BonJour, ibid., p. 28. 
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 Bertrand Russell, Os Problemas da Filosofia parte II, cap. 11, p. 171-77; cap. 13, p. 195-00. 
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são sempre verdadeiras, mas a falta de coerência as impede de fundar novo conhecimento e 

ultrapassar o sujeito. Retomemos agora a definição de BonJour sobre o fundacionalismo 

fraco, na qual ele diz que “o grau de justificação é insuficiente para que sirvam de premissas 

justificáveis à outras crenças”. 69 
Isso é o que deve refletir o entendimento de Russell. No final, 

vemos que a coerência novamente é compreendida como tendo um papel relevante para a 

justificação em um sistema fundacional ‒ o que explica, de certo modo, porque BonJour vê a 

versão de Russell como sendo fundacional fraca.  

Nesse ponto, o filósofo fornece uma objeção ao fundacionalismo fraco. Como a 

versão fraca imputa à coerência um valor epistêmico proeminente, ela precisa fornecer uma 

explicação capaz de esclarecer a lógica subjacente que existe entre a coerência e as crenças 

básicas, dirá. Se, por um lado, a versão ameniza a objeção coerentista dos sistemas escolhidos 

arbitrariamente, por outro ela deve tornar clara qual a natureza do acordo que está em jogo 

entre as crenças básicas e a coerência. Veja-se:
  

 

Como pode a coerência, que não é ela mesma fonte de justificação 

independente em uma visão fundacionalista, justificar a rejeição de algumas 

crenças inicialmente críveis e reforçar a justificação de outras? O 

fundacionalismo fraco parece pressupor algum tipo de acordo (tradeoff) 

entre a conservação das crenças básicas e o aumento da coerência. Mas nem 

a percentagem precisa de permuta (precise exchange rate) para este acordo, 

nem a sua lógica subjacente está totalmente clara. 70  

 

Para BonJour, é preciso explicar como esse “acordo” entre os sistemas é capaz de 

preservar o status de uma crença básica, já que não fica claro quantos graus de coerência são 

necessários para que essa última possa começar a trabalhar em prol da justificação da crença 

fundacional,  nem como funciona o processo em que se estabelece uma possível relação entre 

dois sistemas distintos (o fundacional e o coerentista).  
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“
[...] a degree of justification insufficient by itself either to satisfy […] to qualify them as acceptable justifying 

premises for further beliefs”, L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 28. 
70

 “How can coherence, not itself an independent source of justification on a foundationalism view, justify the 

rejection of some initially credible beliefs and enhance the justification of others? Weak foundationalism seems 

to presuppose some kind of tradeoff between retention of basic beliefs and increased coherence, but neither the 

precise exchange rate for this tradeoff nor its underlying rationale are at all obvious.” Sobre essa passagem é 

necessário um esclarecimento acerca dos termos trade off e Exchange rate. O termo trade off é usualmente 

traduzido como “compensação” ou “compromisso”. Entretanto, optamos por traduzi-lo como “acordo”, por 

acreditarmos ser a palavra que mais se aproxima da ideia que está por trás do entendimento de BonJour. O 

mesmo foi feito com o termo exchange rate, que em sua tradução literal significa “taxa de câmbio”, e optamos 

pela tradução apresentada. Inserindo-os no contexto, é possível levantar questionamentos mais adequados àquilo 

que está em questão: quanto de acordo é possível admitir entre as crenças básicas e a coerência e, sendo 

existente, como funciona esse acordo? Que tipo de troca e qual a natureza dessa troca? Quais as exigências 

necessárias para que uma crença seja básica e possa com isso fazer com que a coerência trabalhe em seu favor?   

Ver BonJour ibid., p. 29. 
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A passagem serve ainda de base para que o filósofo apresente uma dúvida adicional, 

que se refere à necessidade de se postular a existência de crenças básicas em sistemas em que 

a coerência tem um papel epistêmico considerável no tocante à justificação. Uma vez que é 

possível assumir que a coerência pode elevar o status epistêmico de um conjunto de crenças 

básicas com graus insuficientes de justificação, o que poderia impedi-la de sozinha gerar 

justificação para um sistema coerente? 
71

 Tal questionamento esboça a rejeição de BonJour às 

crenças básicas. Como veremos mais à frente, rejeição que será reforçada diante da suposição 

de que as crenças básicas não possuem força judicativa.  

A dificuldade recentemente exposta leva BonJour a abandonar a ideia de fazer uma 

crítica direta ao fundacionalismo fraco, pois a “aplicação da discussão ao fundacionalismo 

fraco estará, em grande parte, implícita”. 
72

 Entretanto, veja-se que essa postura parece 

obscurecer os motivos pelos quais o filósofo caracteriza as versões. Ao abandonar as críticas à 

versão fraca, ele enfatiza a distinção (seu interesse é pela forma moderada), mas, ao afirmar 

que os problemas com o fundacionalismo fraco serão tratados tacitamente, ele acaba tornando 

a distinção sutil. O que acabamos de dizer aponta para a existência do aspecto em comum que 

qualquer forma de fundacionalismo, que, sabidamente, é a existência de uma crença empírica 

básica. 

De fato, tendo deixado de lado a versão fraca para concentrar sua crítica no 

fundacionalismo moderado, a primeira asseveração que BonJour faz é que existe algo em 

comum em todas formas de fundacionalismo, que é o conceito de crença empírica básica. 
73

 

Para ele, uma crença empírica com tal característica não pode existir, porque é impossível 

saber “de onde vem a justificação não inferencial desta crença?”. 
74

 O entendimento do 

filósofo é que as crenças fundacionais não possuem qualquer justificação adequada para se 

pensar que elas são verdadeiras ou estão próximas de o serem. E ele vai além, asseverando 

que se de fato esse raciocínio procede, então a única forma de se defender a existência das 

crenças fundacionais é simplesmente estipulando que elas existem.  

Dito rudemente, o argumento antifundacionalista de BonJour busca exatamente isto: 

provar que as crenças básicas empíricas não existem. Como vimos acima, para ele só é 

possível admitir o caráter básico de uma crença empírica se tivermos razões para pensar que 
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 Trata-se de uma avaliação também feita por Cleve. Ver John V. Cleve, “Why Coherence is not Enough: A 

Defense of Moderate Foundationalism”. In: Mathias Steup; Ernest Sosa (Ed.). Contemporary Debates In 

Epistemology, p. 169.  
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 “[…] leaving the application of the discussion to weak foundationalism largely implicit” L. BonJour, The 

Structure of Empirical Knowledge, p. 30. 
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  BonJour, ibid. p. 30. 
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  “Where does the noninferential justification for basic empirical beliefs come from?” BonJour, ibid. p. 30. 
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elas são verdadeiras. Para reforçar o que diz, ele recorre à exigência da justificação 

epistêmica, cuja função dentro do conceito de conhecimento deve, supostamente, conduzir à 

verdade. Vejamos: 

 
Argumentei que o papel fundamental ao qual a exigência da justificação 

epistêmica serve no raciocínio geral do conceito de conhecimento é o de 

meios para a verdade; [...]. Assim, se as crenças básicas devem fornecer uma 

fundamentação segura para o conhecimento empírico, se a inferência a partir 

delas deve ser a única base sobre as quais outras crenças empíricas são 

justificadas, então esta característica, seja ela qual for, em virtude da qual 

uma crença particular é qualificada como básica, deve também constituir 

uma boa razão para se pensar que a crença é verdadeira. 75  

 

Como para BonJour, a justificação possui uma aspecto direto com a verdade, uma 

teoria da justificação apenas fará sentido se puder indicar que existem razões para se pensar 

que os padrões de justificação que ela deve fornecer são condutores prováveis à verdade ‒ 

como vimos no capítulo anterior. Aqui, contudo, é possível perceber que há o acréscimo de 

outro entendimento, a saber, nossa capacidade de reconhecer o caráter “básico” de uma crença 

deve ser também uma razão para considerá-la verdadeira. Esse raciocínio implica a aceitação 

da ideia de que somente teremos boas razões para aceitar o fundacionalismo se tivermos boas 

razões para acreditar que as crenças básicas são muito provavelmente verdadeiras.  

Uma afirmação no mínimo razoável é a de que independentemente da versão 

fundacional que se defenda ‒ fraca, moderada ou forte ‒, para o fundacionalismo o ponto em 

comum entre as versões não deve ser apenas a existência de uma crença empírica básica, mas 

aquilo que a torna uma crença empírica básica. É importante que se diga, mesmo que 

grosseiramente, que, para o fundacionalismo, uma crença empírica básica é assim classificada 

por possuir um atributo ϕ que lhe é inerente. Veja-se que BonJour afirma que devemos ter 

boas razões para pensar que elas são verdadeiras, que a característica que uma crença básica 

possui deve servir como justificativa para fazer crer que ela mesma é um indicador de 

verdade. Logo, se o que torna a existência das crenças básicas relevante deve ser a razão que 

temos para pensar que elas são verdadeiras, então, para torná-las irrelevantes, devemos 

mostrar que tais razões não existem. Porém, perceba-se que a ideia contida aqui é que não 

devemos atacar o que torna uma crença empírica básica, seu caráter intrínseco, mas aquilo 
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 “I argued that the fundamental role which the requirement of epistemic justification serves in the overall 

rationale of the concept of knowledge is that of a means to truth; […] Thus if basic beliefs are to provide a secure 

foundation for empirical knowledge, if inference from them is to be the sole basis upon which other empirical 

beliefs are justified, then that feature, whatever it may be, by virtue of which a particular belief qualifies as basic 

must also constitute a good reason for thinking that the belief is true” L. BonJour, The Structure of Empirical 

Knowledge, pp 30-1. 
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que nos leva a crer que ela é básica, o que, por sua vez, contrasta com o que dissemos sobre 

como o fundacionalista compreende tal classificação.  

É preciso observar que a apresentação do argumento antifundacionalista de BonJour 

é um ponto extremamente importante em seu trabalho. BonJour precisa refutar a existência de 

crenças básicas para que seu sistema coerentista esteja salvaguardado das objeções que lhe 

são mais comuns, tais como a objeção do input. Provando que as crenças básicas não existem 

e que um sistema coerente pode receber informações externas do mundo, um sistema coerente 

seria, para o filósofo, a única alternativa viável restante como resposta ao problema do 

ceticismo. O ataque de BonJour, portanto, tem por fim mostrar que o sujeito epistêmico 

precisa acreditar com justificativa nas premissas para a justificação. Esta, que é uma 

prerrogativa de sua teoria, deve ser aplicada igualmente ao fundacionalismo. Segundo ele, se 

um sujeito S não tem uma justificativa para a crença básica, as outras crenças não podem ser 

justificadas. Mas se, ao contrário, ele tem, ela será parte da justificação para a crença, o que 

tornaria a crença não básica.  

O argumento antifundacionalista de BonJour, portanto, dita que para que uma crença 

(empírica) B seja básica, ela deve possuir uma característica ϕ que a distingue das demais 

crenças empíricas. Entretanto, ela só poderá ser básica se o sujeito epistêmico estiver 

justificado em acreditar que B possui a característica ϕ, mas também acreditar que crenças 

que possuem essa característica são muito provavelmente verdadeiras. O resultado é que B 

não poderá ser básica, uma vez que a sua justificação dependerá da crença de que B tem a 

característica ϕ e da crença de que crenças com a característica ϕ são muito provavelmente 

verdadeiras. Vejamos o esquema (E): 
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Se deixarmos ϕ representar uma função ou característica, seja ela qual for 

que distingue as crenças empíricas básicas de outras crenças empíricas, então 

em uma explicação fundacionalista aceitável uma crença empírica particular 

B poderia ser qualificada como básica apenas se as premissas do seguinte 

argumento justificatório fossem adequadamente justificadas: 

 

(I) B tem característica ϕ. 

(2) Crenças que possuem a característica ϕ são muito provavelmente 

verdadeiras. 

Logo, B é muito provavelmente verdadeira.76  

 

O esquema (E) mostra que cada crença empírica deve sua justificação a, pelo menos, 

duas premissas do argumento acima. Para uma crença empírica B ser coerente, aquele que crê 

deve ter outras duas crenças que, se tomadas conjuntamente, tornarão B muito provavelmente 

verdadeira.  

Há dois pontos iniciais considerados por BonJour. O primeiro diz respeito ao fato de 

a justificação ser feita em uma base puramente a priori. Dependendo da escolha particular de 

ϕ, ao menos, duas das premissas justificatórias poderão ser justificadas em uma base 

puramente a priori. Contudo, torna-se impossível que ambas sejam justificadas. B acaba 

sendo, por hipótese, uma crença empírica, de modo que fica difícil saber como uma crença 

dessa natureza poderia ser justificada a priori. A conclusão parcial de BonJour é de que “ao 

menos uma das duas premissas será uma crença empírica”. 
77

 

O segundo ponto refere-se ao acesso a essa justificação. Para que uma pessoa A seja 

epistemicamente responsável em sustentar uma crença B, esta pessoa A deve estar de posse 

cognitiva ou ter acesso à justificação para B. Se A não tiver este acesso à justificação então 

“ela não deve ter razões para pensar que a crença é muito provavelmente verdadeira”. 
78

 Posto 

de outra maneira, B será coerente com o background de crenças se e somente se a pessoa em 

questão tiver um argumento justificatório para B: 
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 “If we let ϕ represent the feature or characteristic , whatever it may be, which distinguishes basic empirical 

beliefs from other empirical beliefs, then in an acceptable foundationalism account a particular empirical belief 

B could qualify as basic only if the premises of the following justificatory argument were adequately justified: 

(I) B has feature ϕ; (2) Beliefs having feature ϕ are likely to be true; Therefore, B is highly likely to be true” L. 

BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 31. 
77

 “[…] at least one of the two premises of the appropriate justifying argument will itself be empirical” BonJour, 

ibid., p.31. 
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 BonJour, ibid., p.31. 
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[...] a fim de que B possa ser justificada [...] é necessário que a justificação 

das linhas acima não apenas exista no abstrato, mas também que um sujeito 

A esteja ele mesmo de posse cognitiva desta justificação, quer dizer, que ele 

acredite apropriadamente nas premissas de forma (I) e (2), e que estas 

crenças sejam justificadas para ele. [...] Mas se tudo isso estiver certo, nós 

chegamos ao perturbador resultado de que B, depois de tudo, não é básica 

desde que a sua justificação depende daquela que é ao menos outra crença 

empírica. 79  

 

Veja-se que “ter razões para se pensar que uma crença é muito provavelmente 

verdadeira” é, em si mesmo, uma crença. Assim, segundo BonJour, o argumento que deveria 

servir para demonstrar e garantir que B é uma crença básica promove o contrário. Se, para 

justificarmos a existência de uma crença básica dependemos do argumento representado pelo 

esquema (E), então ela não pode ser básica: a sua justificação dependerá da justificação das 

outras crenças representadas pelas premissas do argumento. A conclusão do filósofo é que 

crenças básicas não podem ser básicas, logo não existem. A seguir mostraremos por que esse 

argumento antifundacionalista não se sustenta. 

 

3.1.1 Estar justificado ao aceitar a crença de que p: problemas com a hipótese da 

inexistência de crenças básicas 

 

Quais os problemas com a interpretação antifundacionalista de BonJour? Ao que 

tudo indica, ele incorre em um problema sério ao apresentar o argumento antifundacionalista, 

que basicamente envolve uma confusão. Anteriormente vimos que, para ele, nossa capacidade 

de reconhecer o caráter básico de uma crença deve ser também a razão que temos para 

considerá-la verdadeira. 
80

 Assim, para um sujeito S estar justificado em aceitar uma crença 

particular B como sendo básica, ele deve estar justificado em acreditar que B possui a 

característica ϕ, e justificado em acreditar que crenças que possuem a característica ϕ são 

muito provavelmente verdadeiras. O argumento pode ser assim resumido: (1) uma crença 

empírica B será justificada para um sujeito S apenas se S estiver justificado em acreditar que 

(i) B tem a característica ϕ; e que (ii) crenças que possuem a característica ϕ são muito 

provavelmente verdadeiras.  

O problema é que (a) estar justificado em ter uma crença básica particular B é 

diferente de (b) estar justificado em aceitar uma crença particular B como sendo básica. 
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 “[…] in order for B to be justified […] it is necessary, not merely that a justification along the above lines exist 

in the abstract, but also that A himself be in a cognitive possession of that justification, that is, that he believe the 

appropriate premises of forms (I) and (2) and that these beliefs be justified for him. […] But if all this is correct, 

we get the disturbing result that B is not basic after all, since its justification depends on that of at least one other 

empirical belief” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 31. 
80

 Ver p. 43-4 de nosso trabalho. 



48 

 

BonJour parece ter confundido o que é exigido para uma crença ser básica com o que é 

exigido para um sujeito S estar justificado em acreditar que ela é básica.
81

 Se um sujeito S 

precisa estar justificado em aceitar uma crença particular como sendo básica, não é a 

justificação que está em pauta, mas a justificação de outra crença, a crença de que ela é 

básica. Logo, se o sujeito S acredita na primeira premissa do argumento, então parece que ele 

forma uma crença de ordem mais elevada. 

Sobre tais considerações, filósofos como Alvin Goldman apontaram para o que pode 

ser tido como uma confusão de nível no argumento de BonJour.
  82

  Goldman afirma que a 

frase “aceitar que B é básica” sugere muito fortemente que se trata de uma crença de segunda 

ordem, B‟, cujo conteúdo é “B é básica”.
 83

 Segundo Goldman, esse entendimento levou 

BonJour a crer que a questão principal sobre a possibilidade de crenças básicas era saber se, 

quando alguém possui uma crença justificada B‟ de segunda ordem, a sua crença B de 

primeira ordem é básica. Mas, se o raciocínio anterior está correto, a questão principal não 

deve ser essa, mas sim o que é “preciso para uma crença de primeira ordem ser básica?”.
84

 

Goldman conclui que BonJour não demonstra, pelo argumento antifundacionalista, que, para 

ser básica, a crença precise de algo além de possuir a característica ϕ, “onde talvez F deve ter 

a sua verdade associada”. 
85

  

A observação de Goldman é pertinente. Veja-se que o entendimento de BonJour 

parece advir da compreensão de que a qualidade de ser básica de uma crença não reside na 

crença mesma; parece advir do pensamento de que aquilo que é preciso para se dizer que uma 

crença é básica é a crença que temos nela, como já asseveramos. Porém, é preciso considerar 

que a característica da crença básica deve estar na própria crença, em seu caráter fundamental, 

em alguma característica intrínseca F possuída por ela e que a torna básica. Como bem diz 

Goldman, característica que pode muito bem estar associada à verdade. Havíamos dito que 

BonJour precisa refutar o que deve vir a ser a característica da crença, característica que a 

torna básica. Contudo, ao afirmar que conhecer o caráter básico deve ser também a razão para 

considerar a crença verdadeira, a refutação não incide sobre a característica da crença, mas 
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 Objeção semelhante poder ser encontrada em Mathias Steup, “BonJour‟s Anti-foundationalism”. In: J. W. 

Bender (Ed.). The Current State of the Coherence Theory, p. 191-2. 
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 Alston descreve de forma similar o problema. Conhecido como argumento de nível ascendente (level ascent 

argument), ele indica que a justificação de uma crença original depende da justificação da crença de nível mais 

elevado; a justificação não é imediata. W. P. Alston, “Foundationalism”. In:  Ernest Sosa e Jonathan Dancy 

(Eds.), A Companion to Epistemology, p. 147. Ver também A. I. Goldman, “BonJour‟s The Structure of 

Empirical Knowledge”.  In: J. W. Bender (Ed.). The Current State of the Coherence Theory, p. 109. Ver, ainda, 

Steup, ibid., p. 193. 
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 Goldman, ibid., p. 109. 
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  “[…] what is for the first-order belief to be basic” Goldman, ibid., p. 109. 
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  “[…] where perhaps F must be truth associated” Goldman, ibid., p. 109. 
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sobre a necessidade de estarmos justificados em acreditar que ela, sendo básica, deve ser 

verdadeira. Como resultado, vemos que, em determinados pontos de seu argumento, BonJour 

está preocupado com o que (b) informa, quando, na verdade, deveria se preocupar com o que 

(a) informa. 

Há outros problemas. Voltemos, momentaneamente, ao esquema (E). Esse esquema 

diz que nenhuma crença pode ser justificada, a menos que esteja acompanhada por outras 

crenças que sirvam de justificação para a verdade delas. E claro, essas justificações devem ser 

elas mesmas justificadas. Uma excelente demonstração dessa dificuldade é feita por Mathias 

Steup, 
86

 cuja objeção fornecida ao argumento de BonJour é quase evidente. Veja-se que as 

justificações para serem ditas justificadas pressupõem a justificação delas mesmas ou uma 

metajustificação. Esta metajustificação, por sua vez, pressupõe outra metajustificação, já que 

devemos valer-nos do mesmo princípio para justificá-las. 

Nesse sentido, existe a indicação de que parece ser impossível acreditar na premissa 

e na conclusão do argumento de BonJour, sem formar crenças sobre crenças. A premissa (I) 

mantém que para que uma crença B seja justificada, (I) deve ser justificado. Por sua vez, para 

que a crença B seja justificada, devemos formar uma metacrença e, consequentemente, uma 

cadeia de Mn de metajustificações satisfazendo assim o esquema representado em (E). 
87

  

Para entender claramente esta crítica é preciso rever alguns pontos essências do 

argumento de BonJour.  Como vimos anteriormente, para o filósofo, (1) uma crença empírica 

B será justificada para um sujeito S, apenas se S estiver justificado em acreditar que (i) B tem 

a característica ϕ, e (ii) crenças que possuem a característica ϕ são muito provavelmente 

verdadeiras. O que temos, então, é que (i) e (ii) implicam logicamente que B é muito 

provavelmente verdadeira. Mas se for assim, a formação das crenças (i) e (ii) indica uma 

caracterização ou avaliação do status de B. Segundo Steup, quando BonJour mantém que a 

justificação de níveis mais elevados, ou a metajustificação, é uma condição necessária para a 

justificação de primeiro nível, está afirmando que a avaliação epistêmica de B é um elemento 

necessário para sua justificação. O problema é que, para um sujeito S ter sua crença 

justificada, ele deve formar uma crença B‟, que é a crença (i). Mas essa crença B‟, sendo uma 

crença empírica, fica sujeita à mesma exigência da metajustificação, demandando que o 

sujeito S forme uma crença B‟‟ para que ela se torne justificada. De fato, perceba-se que o 

argumento de BonJour faz surgir a exigência de uma metajustificação  que, como vimos, gera 
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 Aquilo que Steup chamará “requirement of metajustification”. Ver M. Steup, “BonJour‟s Anti-

foundationalism” In: J. W. Bender, (Ed.). The Current State of the Coherence Theory, p. 193. Argumento 

semelhante pode ser visto em M. Steup An Introduction to Contemporary Epistemology, p. 147-8. 
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 Steup, ibid., p. 148. 
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um regresso ao infinito de níveis doxásticos e epistêmicos
 88

 o que faz com que tais níveis 

acabem, no final, se tornando uma condição necessária para a justificação empírica.   

O entendimento de BonJour, contudo, é o de que, ainda que essas crenças sejam 

justificadas pelo apelo a outras que servem de fundamento para a sua verdade, essas outras 

crenças não precisam ser metacrenças, quer dizer, as metacrenças não precisam de níveis mais 

altos de justificação. Para ele, a formação de metacrenças só acontece às crenças cuja 

justificação inferencial não pode ser fornecida. As premissas (I) e (2) do esquema (E) só serão 

condição necessária de justificação para as crenças fundacionais, o que implica aceitar que o 

esquema só exige uma metajustificação para crenças putativamente fundacionais e, sob esse 

aspecto então, o fundacionalismo não pode estar correto: 

 
Visto que se uma candidata à crença contingente não possui uma 

característica que satisfaça esse esquema, então, eu não tenho uma boa razão 

para pensar que ela é verdadeira – e, portanto, eu seria epistemicamente 

irresponsável, não devidamente cuidadoso no objetivo cognitivo de buscar a 

verdade, em aceitá-la. [...] O que importa, é claro, é que eu tenho algum tipo 

de razão para pensar que a metacrença com um conteúdo particular é muito 

provavelmente verdadeira. Tal razão não precisa ser concebida em termos 

explicitamente metadoxásticos [...]. 
89

  

 

É importante frisar que, para BonJour, tanto a justificação das crenças inferenciais 

quanto a das não inferenciais devem suportar razões justificatórias na forma de outras crenças. 

Como as crenças não inferenciais devem satisfazer o esquema (E), essas razões justificatórias 

acabam tomando a forma de metacrenças, mas não isso não deve acontecer com as crenças 

inferenciais, o que, em tese, acabaria por evitar o regresso de níveis mais altos de justificação. 

Porém, esse entendimento também parece ser problemático. Consideremos que a resposta de 

BonJour possa ser reduzida a apenas um postulado, a saber, “apenas o coerentismo pode 

isentar metacrenças justificatórias”. O problema aqui é que, frente à pressuposição de que o 

coerentismo pode isentar metacrenças justificatórias, é possível responder que o 

fundacionalismo pode, então, isentar crenças básicas, o que mostra que ficamos diante de uma 

isenção arbitrária da exigência da metajustificação. 
90
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 Ver M. Steup, “BonJour’s Anti-foundationalism”. In: J. W. Bender, (Ed.). The Current State of the Coherence 

Theory, p. 193. 
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 “Whereas if a candidate contingent belief possesses no feature satisfying this schema, then I have no good 

reason for thinking that it is true – and hence would be epistemically irresponsible, not properly attentive to the 

cognitive goal of finding the truth, in accepting it. […] What matters, of course, is that I have a reason for 

thinking that a metabeliefs with particular content is likely to be true. Such a reason need not be couched in an 

explicitly metadoxastic terms […]” L. BonJour, “Replies and Clarifications”, In: J. W. Bender, (Ed.). The 

Current State of the Coherence Theory, p. 276. 
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 Concordamos aqui com Steup. Ver M. Steup, “BonJour’s Anti-foundationalism”. In: J. W. Bender, (Ed.). The 

Current State of the Coherence Theory, p. 193. 
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Assumindo-se, por exemplo, que as crenças cognitivamente espontâneas não 

inferenciais do tipo “existe um livro azul sobre a mesa” satisfazem o esquema (E), o regresso 

gerado pelo argumento deve impedir sua justificação – lembrando que, de acordo com 

BonJour, o regresso se aplica apenas a esse tipo de crença. A consequência é que, enquanto 

crenças inferenciais podem ser justificadas, as não inferenciais, tais como a citada, não 

podem. Segundo Steup, com isso BonJour vai de encontro a um entendimento 

epistemológico, mais ou menos consensual, que diz que “quanto mais próxima for a conexão 

de uma crença à experiência perceptual, melhor o seu potencial para a justificação e quanto 

maior o número de inferências, mais distante da justificação, pior o seu potencial para esta 

última”.
 91

  

O argumento antifundacionalista apresenta outras dificuldades. BonJour, ao explorá-lo 

de forma detalhada, pretende mostrar que a conclusão desse argumento só poder ser rejeitada 

se uma ou mais premissas o forem. Vejamos o argumento com algumas modificações:
 
 

 

(I) Suponha-se que existam crenças básicas que são (a) epistemicamente justificadas (b) 

de modo não inferencial; 

 

(2) Para que uma crença seja (a), exige-se que deva haver alguma razão para explicar 

porque ela é muito provavelmente verdadeira; 

 

(3) Para que uma crença seja (a), a pessoa que crê deve estar de posse cognitiva desta 

razão; 

 

(4) O único modo para estar de posse cognitiva de tal razão é acreditar com justificação 

nas premissas para as quais se segue que a crença é muito provavelmente verdadeira; 

 

(5) As premissas de tal argumento justificado por uma crença empírica não podem ser 

inteiramente a priori; pelo menos uma premissa deve ser empírica; 

 

Logo, a justificação de uma suposição básica da crença empírica deve depender de 

uma justificação de pelo menos outra crença empírica, a qual contradiz (1); segue-se 

que não pode haver crenças empíricas básicas.
 92
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 “[…] the potential strength of an empirical belief‟s justification is a function of its proximity to perceptual 

experience”. M. Steup, An Introduction to Contemporary Epistemology, p. 149.  
92 “(I) Suppose that are basic empirical beliefs, that is, empirical beliefs (a) which are epistemically justified, and 

(b) whose justification does not depend on that of any further empirical beliefs. (2)  For a belief to be 

epistemically justified requires that there be for a reason why it is likely to be true. (3) For a belief to be 

epistemically justified of a particular person requires that this person be himself in cognitive possession of such a 

reason. (4) The only way to be in cognitive possession of such a reason is to believe with justification the 

premises form which it follows that the basic belief is likely to be true. (5)The premises of justifying argument 

for an empirical basic belief cannot be entirely a priori, at least one such premise must be empirical. Therefore, 

the justification of a supposed basic empirical belief must depend on the justification of at least one other 

empirical belief, contradicting (I); it follows that there can be no basic empirical beliefs.” L. BonJour, The 

Structure of Empirical Knowledge, p. 32.  
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A premissa (1) é a tese fundacional. A premissa (2) afirma que, se a crença é 

epistemicamente justificada, é preciso saber o que a torna verdadeira. A (3) informa que, se a 

pessoa está de posse cognitiva da razão, então, essa razão é autoevidente. Para BonJour, não 

há maneiras de se defender a rejeição da premissa (5) a qual informa que as crenças empíricas 

devem ter algum input, pois, do contrário, não poderiam ser empíricas. O que o 

fundacionalista deve fazer, dirá BonJour, é rejeitar ou a premissa (3) ou a premissa (4), para 

ser uma teoria defensável. 
93

  

Entretanto, veja-se que a crença básica não é propriamente epistemicamente 

justificada de modo não inferencial. A primeira premissa não informa que, por ser 

epistemicamente justificada de modo não inferencial, a crença básica tem alguma propriedade 

intrínseca que lhe é inerente. Essa propriedade é o que a torna autojustificada: ela tem sua 

razão em si mesma. Assim, ela não precisa de nada, além de possuir um atributo ϕ para ser 

básica. Se esse entendimento for preservado, a segunda premissa do argumento 

antifundacionalista passará a ser problemática. Ela, consequentemente, reflete que o alvo do 

argumento está equivocado. Não precisamos de razões para explicar por que uma crença 

básica é provavelmente verdadeira, uma vez que se postula que a crença básica possui uma 

razão em si mesma, como já asseveramos. Assim, não é preciso que essa premissa (2) seja 

alcançada. Logo, a premissa (3) torna-se desnecessária, passível de ser rejeitada.  

No esquema anterior (E), por exemplo, a afirmação de que B é básica e possui a 

propriedade F parece ser redundante, uma vez que a propriedade F deve estar contida em B, 

deve decorrer dela analiticamente. Nesse sentido, a propriedade F nada mais é do que a 

propriedade, ou o conjunto de propriedades, que são constitutivas do fato de B ser uma crença 

básica, o que a torna também autojustificada. E, novamente, tal entendimento alcança a 

terceira premissa do argumento, porque a justificação da crença não demanda a posse 

cognitiva desse tipo de razão.  

Nesse ponto, podemos retornar à avaliação feita sobre a forma como BonJour 

caracteriza as versões fraca e moderada, tentando responder à objeção feita contra o 

fundacionalismo fraco. Vimos que os motivos pelos quais BonJour abandona a ideia de 

criticar diretamente o fundacionalismo fraco justifica-se pelo entendimento de que: (1) a 

versão deveria fornecer uma explicação sobre a lógica subjacente que existe entre a coerência 

e as crenças básicas; e também (2) justificar porque é necessária a existência destas últimas 

em um sistema em que a coerência poderia, em tese, fazer, ela mesma, o papel da justificação. 
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A rigor, o fundacionalismo postula que a coerência sozinha não é capaz de conferir 

credibilidade ao sistema de crenças, pois essa hipótese inclui necessariamente o input do 

mundo exterior. Para a tese fundacionalista, essa credibilidade pode estar associada ao 

atributo ϕ de uma crença básica; pode ser ‒ por que não? ‒ um de seus atributos. Esse 

raciocínio conduz à hipótese de que a crença básica é a responsável última pela justificação, 

muito embora a coerência possa trabalhar para aumentar os graus de justificação de uma 

crença inicialmente crível.  

Assim, uma forma de fazer valer a objeção (2) é mostrando que as crenças básicas 

são, de fato, irrelevantes para a justificação, o que permite postular que elas não existem. Essa 

é a tentativa de BonJour com seu argumento antifundacionalista. Entretanto, como 

mostramos, o filósofo não acerta o alvo contra o fundacionalismo, pois não consegue refutar 

de forma eficaz a existência das crenças básicas. Em consequência, é possível afirmar que tais 

resultados enfraquecem a objeção (2), tornando-a provisoriamente respondida. Dizemos 

provisoriamente porque nem todos os pressupostos envolvidos naquilo que ela postula estão 

sendo considerados ‒, por exemplo, a pressuposição de a coerência ser capaz de sozinha 

fornecer credibilidade ao sistema de crenças. De qualquer maneira, não parece errado afirmar 

que os resultados obtidos por nossa análise acabam incidindo também sobre a objeção (1), 

que, sob esse aspecto, perde um pouco de relevância. Uma vez enfraquecida a hipótese sobre 

a inexistência das crenças básicas e já que se postula que elas são as responsáveis finais pela 

justificação, não parece haver razões para que se busque uma explicação sobre o tipo de 

acordo existente entre a coerência e a crença básica. Tais refutações nos parecem 

momentaneamente satisfatórias, logo, não vamos além.   

Até esse ponto, podemos extrair duas conclusões gerais. Primeiro, a que temos 

repetido desde o início: que BonJour erra o alvo ao atacar as crenças empíricas básicas com  

seu argumento antifundacionalista. Antes de tudo, ele deveria atacar o que deve ser a 

característica da crença para que ela possa ser dita básica. O resultado é que seu argumento 

acaba sendo menos convincente do que se espera. Depois, se quiséssemos aceitar o 

argumento, o regresso da metajustificação não poderia ser evitado, o que tornaria a 

justificação empírica impossível. Assim, para mostrar que o argumento antifundacionalista em 

questão é refutável em sua essência, acreditamos que não é preciso que se diga mais a respeito 

disso. 

Devemos seguir agora em direção a critica de BonJour ao externalismo. A despeito 

de sabermos tratar-se de uma avaliação modesta, pensamos ser possível mostrar que uma 
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defesa robusta do internalismo, tal como a que é feita pelo filósofo, não é capaz de tornar o 

externalismo indefensável. 

 

3.2 A CLARIVIDÊNCIA COMO PROCESSO CONFIÁVEL 

 

Uma forma de compreendermos as concepções internalistas e as externalistas é 

considerando que elas representam as discussões sobre o acesso às bases de justificação de 

uma crença. As questões fundamentais buscam saber se esse acesso deve ser interno à 

perspectiva cognitiva do sujeito empírico ou se os fatores de justificação são externos à sua 

perspectiva. Muito rudemente falando, portanto, o internalismo e o externalismo transitam 

entre dois polos distintos: aquele cujo ponto de vista (interno) de um sujeito S é considerado 

para a justificação (internalismo) e aquele cujo ponto de vista externo do sujeito é que vale 

para a justificação (externalismo).  

Uma formulação mais ampla acerca da justificação internalista permite dizer que o 

internalismo é a visão de que todos os fatores (razões e evidências) exigidos para a 

justificação de uma crença devem ser cognitivamente acessíveis ao sujeito e, portanto, 

internos a sua mente. 
94

 Filósofos como Richard Feldman, por exemplo, definem o 

internalismo como a posição em que se aceita que os fatos epistêmicos são determinados por 

coisas internas, que podem existir alguns fatores relevantes para o status epistêmico de uma 

crença que não sejam internos à perspectiva do sujeito epistêmico. 

Sobre o externalismo, é razoável dizer que ele nada mais é que a rejeição do 

internalismo. Ele compreende que a natureza da justificação não é apenas determinada por 

fatores internos, que o acesso à justificação nem sempre é possível, sustentando que alguns 

fatores de justificação devem ser externos à perspectiva cognitiva do sujeito. Não é necessário 

que nos ocupemos com tais definições; apenas com as possíveis consequências que os 

pressupostos mais elementares do externalismo acarretam para o argumento de BonJour. 

Basta que sopesemos apenas os princípios mais gerais citados acima, para que possamos 

também avaliar se os exemplos de BonJour fornecem razões suficientes para  rejeitarmos o 

externalismo completamente. 
95

 O próprio BonJour parece reconhecer que as exigências 
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 Filósofos como Richard Feldman, por exemplo, definem o internalismo como a posição em que se aceita que 

os fatos epistêmicos são determinados por coisas internas. Ver Richard Feldman, “Justification Is Internal”. In: 

M. Steup; E. Sosa (Eds.). Contemporary Debates in Epistemology, p. 270. 
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 A discordância de BonJour em relação ao externalismo não está apenas naquilo que é exigido para a 

fundamentação da crença. Tanto ele quanto Armstrong e Goldman consideram que uma crença é justificada se 

for sustentada de modo tal, que venha a ser muito provavelmente verdadeira. A diferença, em BonJour, é a ênfase 
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internalistas de sua teoria são excessivas, que as várias pressuposições a tornam irrealista e 

inaplicável a quase todos nós. Ainda assim, ele defende um internalismo robusto,
 
assumindo 

que o acesso cognitivo implica, por parte do sujeito epistêmico, um compromisso com a 

verdade, 
96

 vigor que se justifica, talvez, pela consciência do filósofo que seu argumento não 

deixa muita saída para o externalismo. 

BonJour é contra versões que procuram resolver o problema do regresso epistêmico 

pela ideia de que a justificação epistêmica de uma crença empírica é o resultado de uma 

relação adequada, geralmente construída como nomológica ou causal em caráter, entre o 

sujeito epistêmico e o mundo. 
97

 Ele irá avaliar D. M. Armstrong 
98

 e Alvin I. Goldman, 
99

 que 

são os representantes de uma das mais proeminentes versões do externalismo, o confiabilismo 

(realibilism).
100

 Segundo esta concepção, uma crença será justificada, ou será conhecimento, 

se existir uma ligação confiável com os fatos que a tornam verdadeira. De um modo geral, o 

confiabilismo sugere que uma crença pode ser justificada simplesmente porque o processo 

causal que conduz à justificação é confiável. Nesse sentido, o processo causal com 

confiabilidade cognitiva conduz a uma porcentagem alta de crenças verdadeiras, nas quais o 

grau de justificação dependerá do grau de confiabilidade. Se a crença que produz o processo 

de justificação for confiável, então é muito provável pressupor um alto grau de verdade para 

essa crença.  

Um dos problemas do externalismo confiável, segundo BonJour, é que ele acaba 

violando uma intuição fundamental referente à responsabilidade epistêmica e à racionalidade 

subjetiva, pois o compromisso epistêmico com a verdade demanda, necessariamente, essa 

racionalidade. 
101

 Para ele, o acesso cognitivo exigido do sujeito S às bases de sua justificação 

                                                                                                                                                                                     
dada a esta última afirmação. Tal ênfase ratifica o papel fundamental da busca cognitiva pela verdade em sua 

tese e reforça, igualmente, o caráter epistemicamente responsável que deve ser adotado pelo sujeito epistêmico 

ao justificar sua crença. 
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 O compromisso pode ser compreendido como um dever para se buscar a verdade para a justificação, o que ‒ 
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apontaria para o caráter deontológico de sua tese, incrementando a ideia da natureza internalista desta. Filósofos 

como Alston, por exemplo, chegaram a afirmar que BonJour parece estar mais comprometido com o 

internalismo do que com o coerentismo. Ver W. P. Alston, Beyond "Justification" Dimensions of Epistemic 

Evaluation, p. 237. 
97

 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 34. 
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 D. M. Armstrong, “The Thermometer-Model of Knowledge”. In: S. Bernecker; Fred Dretske (Ed.). 
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Knowledge, apud L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 35. 
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Epistemology an Anthology, p.333-47.  
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 L. BonJour, “Externalism/Internalism”. In: Jonathan Dancy; Ernest Sosa (Ed.). A Companion to 

Epistemology, p.132-36. 
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 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 45. 
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é o que o torna epistemicamente responsável por suas crenças. 
102

 Para mostrar que o 

confiabilismo falha nesse aspecto, BonJour apresenta um grupo de contraexemplos, que nada 

mais são do que variações do mesmo tema. Eles fazem partem da suposição de que há pessoas 

com poder de clarividência confiável, cujas variantes se dão em maior ou menor medida, no 

que diz respeito à informação que cada indivíduo tem sobre possuir ou não essa habilidade. 

Nas situações criadas pelo filósofo, clarividentes confiáveis acreditam que o Presidente dos 

Estados Unidos está em Nova York. Entretanto, as pessoas em questão não têm razões usuais 

para tal crença. Quer dizer, em cada caso a crença de que o Presidente está em Nova York 

resulta apenas do exercício do poder (confiável) da clarividência. A questão, principal é saber 

se um clarividente é completamente confiável.  

Como dissemos, não devemos explorar essa problemática detalhadamente. Faremos 

antes sim, uma análise do exemplo que consideramos o mais importante, para alertar que a 

questão da responsabilidade epistêmica, tal como posta por BonJour, não demanda,  

necessariamente, uma exigência radicalmente internalista para que se mantenha a crença. 

Vejamos o exemplo:  

 

Caso 4. Norman, sob certas condições usualmente obtidas, é um clarividente 

completamente confiável no que se refere a determinados assuntos. Ele não 

possui evidência ou qualquer tipo de razão contra ou a favor da possibilidade 

geral de tal poder cognitivo, ou contra ou a favor da tese de que ele o possui. 

Um dia Norman começa a acreditar que o presidente está na cidade de Nova 

York, apesar de não ter nenhuma evidência a favor ou contra essa crença. De 

fato, a crença é verdadeira e resulta do seu poder de clarividente sob 

circunstancias as quais são completamente confiáveis. 
103

  

 

Qual o problema apontado por BonJour? O caso de Norman deve mostrar que, apesar 

de ser clarividente, ele não parece possuir razões suficientes para ter certeza acerca da própria 

condição, portanto, daquilo que ela implica ou mesmo de sua possibilidade. Sob um ponto de 

vista epistêmico, dirá BonJour, Norman é irracional em acreditar naquilo em que acredita, 

mantendo uma crença que ele não tem razões para acreditar que é verdadeira e nem mesmo 
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 Veja-se que a leitura externalista que rejeita a tese de que o sujeito epistêmico deve ter acesso cognitivo aos 

fatores exigidos para a justificação, incidirá na tese de BonJour da seguinte forma: para que uma crença básica 

seja justificada, um sujeito S não precisa ter qualquer alcance cognitivo das razões que a tornam básica. L. 

BonJour, “Externalism/Internalism”. In: J. Dancy; E. Sosa (Eds.). A Companion to Epistemology, p.132-36. 
103

 “Case 4. Norman, under conditions which usually obtain, is a completely reliable clairvoyant with respect to 

certain kinds of subject matter. He possesses no evidence or reasons of any kind for or against the thesis that he 

possesses it. One day Norman comes to believe that the President is in New York City, though he has no 

evidence either for or against this belief is true, and results from his clairvoyant power under circumstances in 

which it is completely reliable” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge,  p. 41. 
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possui garantias de que tal poder é possível. 
104

 O ponto é: ou Norman acredita ou não 

acredita que é um clarividente confiável.  

Suponha-se que Norman acredite que possui esse poder e que isso contribua para a 

aceitação da crença sobre a localização do Presidente, no sentido de que, se ele negasse que o 

possui, poderia deixar de aceitar a crença. Para BonJour, desde que Norman não tem razões 

para pensar que a crença é verdadeira, ou que esse poder é possível, deixar de aceitar a crença 

seria igualmente irracional e irresponsável do ponto de vista epistêmico. Uma possível 

resposta, segundo BonJour, seria dizer que não é necessário que Norman saiba de seu poder. 

Mas, sob esse ponto de vista, ele não poderia saber, de modo algum, onde estaria o Presidente. 

Por que ele deveria, então, manter a crença? Para Norman acreditar que o Presidente está em 

Nova York e manter a crença, é necessário que ele saiba que é clarividente. Mas este é o 

ponto: ele não sabe. Logo, de qualquer maneira, a crença de Norman é injustificável. Ainda 

que o sujeito não tenha qualquer razão internamente acessível para pensar que a crença é 

verdadeira, sob o ponto de vista epistêmico ele será irresponsável e subjetivamente irracional 

se quiser manter a crença.  

O exemplo de Norman não só reforça a objeção ao externalismo como enfatiza a tese 

coerentista internalista de BonJour. O exemplo ainda fundamenta a defesa de que uma das 

condições necessárias à justificação de uma crença é que o indivíduo seja responsável ao 

sustentá-la, condição que deve demandar do sujeito epistêmico posse cognitiva da própria 

concepção subjetiva da situação ou algum tipo de acesso às razões que o levam a crer.
 105

 A 

alegação de BonJour é que, sob o ponto de vista da concepção pessoal e subjetiva da situação, 

Norman não tem fundamentos nem base subjetiva para aceitar essa crença. Assim sendo, ele 

também não está justificado em mantê-la. 
106

  BonJour conclui que a crença, sob a perspectiva 

pessoal de Norman, é justificada arbitrariamente:  
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 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 42. 
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 BonJour, ibid., p. 10, 23, 31. 
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 Vale lembrar novamente que, para BonJour, a aceitação da crença deve advir da percepção racional 

epistemicamente adequada do indivíduo em relação à sua crença o que, por sua vez, implicará ou garantirá a 

responsabilidade cognitiva epistêmica pretendida. Os exemplos, para ele, demonstram que o externalismo viola a 

racionalidade epistêmica, a racionalidade de um modo geral. Em outras palavras, sob o ponto de vista de uma 

justificação confiabilista externalista, Norman seria epistemicamente justificado.  
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Uma das razões pelas quais o externalismo é inicialmente plausível é que se 

as relações externas em questão forem obtidas genuinamente, então Norman 

não estará errado em aceitar a crença. [...] Mas como isso pode supostamente 

justificar a crença de Norman? Por sua perspectiva subjetiva é um acidente 

que a crença seja verdadeira. E a sugestão aqui é de que a racionalidade e a 

justificação da crença de Norman deveriam ser julgadas a partir da 

perspectiva de Norman [...]. 
107

 

 

A respeito disso, queremos fazer algumas considerações. Uma questão importante 

parece-nos, é saber se é possível que casos que envolvam uma relação de clarividência sejam 

confiáveis. Em um artigo, Goldman, 
108

 por exemplo, sugere que, no caso de Norman, a 

crença não será justificada, porque em nossa lista de vícios e virtudes epistêmicos crenças 

clarividentes não são justificadas. Em outras palavras, as crenças que resultam do poder de 

clarividência não podem ser tomadas como um método confiável de formação de crenças 

confiáveis. Essa resposta permite pensar que o contraexemplo não chega a ser uma ameaça 

real ao externalismo. É possível dizer que uma crença formada por esse método não será em si 

mesma “muito provavelmente verdadeira” de forma objetiva. Poderíamos, inclusive, 

considerar como exemplo a crença “hoje eu irei ganhar na loteria” que não é causada por 

nenhum fato relevante. Assim, a crença que é formada por um processo de clarividência não 

precisa ser considerada como sendo justificada arbitrariamente, como propõe BonJour; ela 

simplesmente passa a ser uma crença não justificada.  

Inicialmente poderíamos afirmar que o exemplo que BonJour utiliza parece ser 

convincente devido à noção do uso de clarividência, de percepção extrassensorial, que 

confunde nossas intuições. Podemos imaginar, contudo, casos sem clarividência, em que uma 

pessoa tem certeza de estar seguindo o caminho correto em algumas estradas no interior, ou 

em que responde a uma pergunta sobre história, sem que tenha a menor ideia de como 

justificar suas intuições. No entanto, ela viu esse caminho antes, ou teve aulas de história em 

sua infância sobre aquele lugar, embora não se recorde disso. Assim, mesmo que ela não se 

lembre da justificação, seria possível dizer que ela sabe, pois, afinal, ela acerta o caminho. 

Outro exemplo seria o de um cão que sabe que seu dono chegará para o jantar. Sabemos que 

ele sabe com base em seu comportamento (ele late, fica esperando junto à porta), mas, 

provavelmente, não temos a menor ideia de como justificar sua expectativa. Entretanto, é 
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 “One reason why externalism may seem initially plausible is that if the external relation in question genuinely 

obtains, then Norman will in fact not go wrong in accepting the belief. […] But how is this supposed to justify 

Norman‟s belief? From his subjective perspective, it is an accident that the belief is true. And the suggestion here 

is that the rationality or justifiability of Norman‟s belief, should be judged from Norman‟s own perspective […]” 

BonJour, ibid., p. 43. 
108

 A. I. Goldman, “Epistemic Folkways and Scientific Epistemology”, p. 271-85. 
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obvio que ele sabe, por razões indutivas. Logo, nos caso de Norman, parece que ele sabe, na 

medida em que é capaz de se comportar como sabendo.  

Deixemos tais considerações momentaneamente de lado para nos concentrarmos na 

questão da responsabilidade epistêmica e irracionalidade subjetiva. Ao preservar a ideia de 

que se trata de crenças justificadas arbitrariamente, como no caso de Norman, BonJour irá 

reiterar o argumento de que, se o sujeito epistêmico não tem domínio ou posse da própria 

concepção subjetiva da situação, então ele é epistemicamente irresponsável e, por 

conseguinte, existe irracionalidade subjetiva. Quer dizer, a crença do exemplo será justificada 

a despeito da irracionalidade subjetiva, e o sujeito será epistemicamente irresponsável em 

mantê-la. Sobre isso, uma possível resposta a seu contraexemplo (4) seria postular que a 

crença usada como exemplo é involuntária, o que diluiria o problema da irresponsabilidade 

epistêmica, pois crenças involuntárias estariam isentas desse tipo de imputabilidade.  

Essa solução indicaria que o sujeito epistêmico não precisaria estar de posse 

cognitiva da situação para que sua crença fosse epistemicamente justificada. Se as crenças 

justificadas arbitrariamente fossem tomadas como sendo involuntárias, não haveria motivos 

para se aplicar a ideia da irresponsabilidade epistêmica e invocar, desse modo, a possibilidade 

de irracionalidade subjetiva. Há outro exemplo de BonJour capaz de esclarecer. Nele, um 

sujeito S crê em sua clarividência, mas não tem razão alguma a favor ou contra a crença de 

que possui tal poder. 
109

 Um dia S passa a acreditar, sem razão aparente, que o Presidente está 

em Nova York. Ele manterá essa crença em razão da crença em seu poder de clarividência, a 

despeito de saber que há evidências cogentes a favor da crença de o Presidente estar, de fato, 

em Nova York. Tomemos essa situação como sendo (1). 

Considerando-se, nesse caso, a possibilidade de a crença ser involuntária, a 

justificação estaria epistemicamente garantida, sua crença não teria sido arbitrária e, por sua 

vez, S não poderia ser considerado epistemicamente irresponsável, não passaria pelo crivo da 

imputabilidade epistêmica. Casos de ilusão perceptual e desconfianças infundadas também 

serviriam como exemplo para assegurar que a não voluntariedade de uma crença poderia 

servir como resposta adequada a seus contraexemplos.  

Para BonJour, contudo,  mesmo que essas crenças pudessem ser compreendidas 

como involuntárias, elas não derrubariam o pressuposto de que a não justificação implica 

irracionalidade subjetiva − o que está evidente na situação (1) e se estende diretamente ao 

exemplo de Norman: 
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 Ver particularmente caso (I). L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 38. 
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Uma maneira pela qual alguém pode tentar tornar tal posição plausível é 

argumentar que a ideia de irresponsabilidade epistêmica que é a base do 

argumento intuitivo acima é simplesmente inaplicável às crenças do tipo em 

questão, ou ao menos, [...] porque tais crenças são essencialmente 

involuntárias em caráter. 
110

 
  

 Segundo BonJour, na medida em que é verdade que crenças desse tipo não são 

voluntárias, essas crenças são superficialmente involuntárias, 
111

 sendo equivocado empregá-

las como involuntárias no grau exigido aqui. Mesmo que o caráter involuntário de uma crença 

fosse suficiente para mostrar que mantê-la não implica ser irresponsável ou irracional, não 

seria suficiente para manter o status epistêmico fundacional, por conseguinte não deveriam 

“empregar tais crenças como premissas para a derivação de outras, como o fundacionalismo 

requer”.
112

 Entretanto, é difícil compreender por que a crença em questão não pode ser 

tomada como involuntária, uma vez que Norman não sabe que possui o dom da clarividência. 

Talvez devêssemos perguntar se o processo clarividente formador de crenças, cuja 

confiabilidade é questionável, é suficiente para informar de forma segura o grau de 

voluntariedade de uma crença. Além do mais, uma vez que a manutenção de uma crença deve 

depender de razões para crer, o fato de Norman não saber que é um clarividente confiável não 

implica que ele seja incapaz de encontrar alguma outra razão que o leve a manter a crença, 

porque nem sempre as razões que encontramos para crer dizem respeito à forma como a 

crença foi formada.  

Para BonJour, entretanto, o externalismo precisa  conseguir explicar (a), porque a 

crença de S não é justificada, explicação que não implique irracionalidade subjetiva e, logo, 

não se estenda ao exemplo de Norman. É certo que, no final, o que BonJour pretende mostrar 

é que apenas o internalismo ‒ leia-se o acesso do sujeito S às razões que o levam a manter 

uma crença ‒ é o que garante a responsabilidade epistêmica bem como a justificação 

adequada. 
113
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 “One way in which one may try to make such a position plausible is to argue that the idea of epistemic 

irresponsibility that is the basis of the intuitive argument above is simply inapplicable to beliefs of the sort in 

question, or at least […] because such beliefs are essentially involuntary in character” L. BonJour, The Structure 

of Empirical Knowledge p. 46. 
111

 BonJour, ibid., p. 46. 
112

 “[…] it is not reasonable to employ such beliefs as premises for the derivation of other beliefs in the way the 

foundationalism requires” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 46.  
113

 Filósofos como Ayer, Chisholm, Feldman e Firth também comungam a ideia de que a justificação epistêmica 

possui um componente deontológico. Em Chisholm, por exemplo, o dever epistêmico fundamental de cada 

agente é fazer o melhor possível para crer em verdades e não crer em falsidades. Ver R. Chisholm, Theory of 

Knowledge, p. 14. Ver também R. Feldman, “Epistemic Obligation”. In: John Tomberlin (Ed.). Philosophycal 

Perspective 2. Ver, ainda, M. Steup, “A Defense of Internalism”. In: S. Bernecker (Ed.). Reading Epistemology, 

p. 60-75. Um importante estudo sobre conceitos éticos e epistêmicos pode ser lido em Robert Firth, “Are 

Epistemic Concepts Reducible to Ethical Concepts?”. In: A. I. Goldman e J. Kim, (Ed.). Values and Morals, p. 

215-30. 
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Queremos explorar essa questão a partir de compreensões que indicam que é possível 

termos uma noção de justificação epistêmica sem nos comprometermos com uma concepção 

deontológica ou internalista.
  114

 Parece-nos que esse tipo de entendimento é capaz de 

amenizar a objeção de BonJour à questão da irresponsabilidade epistêmica e talvez lançar 

alguma luz sobre problema da irracionalidade subjetiva. Se esta é consequência da falta de 

acesso do sujeito à própria concepção subjetiva, o que o tornaria irresponsável 

epistemicamente, então podemos questionar qual força o postulado da irracionalidade 

subjetiva possui diante da possibilidade de a crença ser justificada mesmo que ele seja 

considerado epistemicamente irresponsável, por fatores (considerando-se uma concepção de 

justificação sem apelo deontológico, ou de caráter completamente internalista). 

Como vimos, o argumento de BonJour explora a natureza da justificação epistêmica, 

informando que uma crença p será epistemicamente justificada se e somente se a pessoa S for 

epistemicamente responsável em justificá-la, considerando-se aqui que a responsabilidade 

epistêmica é uma questão de fatores essencialmente internos à perspectiva de S (como 

promove o internalismo). 
115

 E é sob essa ótica que BonJour aponta a dificuldade para o 

externalismo: a de que fundacionalistas confiabilistas externalistas poderiam responder a seus 

contraexemplos afirmando que o apelo ao caráter involuntário de uma crença garantiria a 

justificação, a despeito de invocar a irracionalidade subjetiva, o que, segundo ele, não é 

possível.  

Se um dos problemas do externalismo apontado por BonJour reside no fato de que as 

crenças justificadas arbitrariamente implicam irresponsabilidade epistêmica e sugerem 

irracionalidade subjetiva, e se, de fato, assumi-las como sendo involuntárias não sana essa 

dificuldade, será apenas por uma visão internalista que o sujeito epistêmico poderá ser 

considerado responsável epistemicamente? Queremos considerar a posição que sustenta que a 

questão da responsabilidade epistêmica não é um privilégio estritamente internalista, para 
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 Nem todos os epistemólogos aceitam a ideia de obrigação epistêmica e, mesmo que esta seja reconhecida, 

isso faz surgir em questões adicionais sobre a relação existente entre o alcance do sujeito epistêmico acerca de 

suas obrigações epistêmicas e o suporte justificatório para a crença. Alston, por exemplo, entende que há no 

mínimo duas razões para sustentarmos a afirmação de que a justificação não precisa apelar à deontologia. 

Primeiro, dirá, como nossas crenças não estão sob nosso controle voluntário, as crenças justificadas não devem 

satisfazer deveres epistêmicos. Em segundo lugar, a justificação deontológica não é condutora à verdade (truth-

conducive). W. P. Alston, Epistemic Justification, ensaios 4 e 5. Ver também M. Steup, “A Defense of 

Internalism”. In: S. Bernecker (Ed.). Reading Epistemology, p.60-75. Para uma posição contrária a Alston ver R. 

Feldman, “Epistemic Obligation”. In: J. Tomberlin (Ed.).  Philosophycal Perspective 2. Ver, ainda, James Pryor, 

“Highlights of Recent Epistemology”. In: British J. of Philosophy and Science, vol. 52, p.109-11. 
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 Para um aprofundamento maior desta posição ver Carl Ginet,  Knowledge, Perception, and Memory. R. M. 

Chisholm, Theory of Knowledge. Hilary Kornblith, “The Psychological Turn”. In: Australian Journal of 

Philosophy, vol. 60, p.283-53. M. Steup, “A Defense of Internalism”. In: S. Bernecker (Ed.). Reading 

Epistemology, p. 60-75. 
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mostrar que a responsabilidade epistêmica não implica irracionalidade subjetiva. 
116

 

Escolhemos para isso a seguinte formulação proposta por John Greco, que expomos com 

pequenas modificações:  

 
1. Uma crença p será epistemicamente justificada para S, sse S ao acreditar 

em p for epistemicamente responsável. 

 

2. A responsabilidade epistêmica é exclusivamente uma questão de fatores 

internos à perspectiva do sujeito S. 

 

    Logo, 

3. A justificação epistêmica é exclusivamente uma questão de fatores 

internos à perspectiva de S. 117 

 

Consideremos a verdade da primeira premissa, de que a justificação epistêmica é 

uma questão de responsabilidade epistêmica. A formulação demonstra que a segunda premissa 

é falsa, pois não é verdade aquilo que ela postula. A negação da segunda premissa é 

viabilizada, porque é possível admitir que o comportamento anterior de uma pessoa S também 

tem papel decisivo quando censuramos epistemicamente S por manter uma crença. Greco 

lembra que a noção de responsabilidade está muito próxima das noções de mérito e de culpa. 

Ele sugere que, assim como julgamentos referentes à responsabilidade moral equivalem à 

possibilidade de a pessoa S ser moralmente censurável acerca de seus atos (“a pessoa é 

culpada, ou não?”), julgamentos sobre a responsabilidade epistêmica equivalem à 

possibilidade de a pessoa ser epistemicamente censurável por manter uma crença p (“a pessoa 

é epistemicamente inocente?”).  Segundo Greco ainda, se as razões de S em acreditar que p, 

são o resultado de uma negligência anterior, então S não é agora inocente em acreditar que b 

118
. S pode ser considerado epistemicamente irresponsável em acreditar que p, por fatores 

externos à sua perspectiva. Vejamos o exemplo que o filósofo utiliza para ilustrar a falsidade 

da segunda premissa: 
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 Greco, “Is Justification Internal, Justification is not Internal”. In: M. Steup; E. Sosa (Ed.). Contemporary 

Debates in Epistemology, p. 257-70. 
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 “1. A belief b is epistemically justified for a person S just in case S‟s believing b is epistemically responsible. 

2. Epistemic responsibility is entirely a matter of factors that are internal to S‟s perspective. Therefore, 3. 

epistemic justification is entirely a matter of factors that are internal to S‟s perspective. (1, 2)” Greco, ibid., 

p.260-1. 
118

 Greco, ibid., p. 261. 



63 

 

Maria acredita que Dean Martin é italiano. Ela acredita nisso porque parece 

se lembrar claramente que este é o caso, e atualmente ela não tem razão 

alguma para duvidar de sua crença. Mas suponha também que Maria chegou 

primeiro a esta crença descuidada e irresponsavelmente (apesar de 

atualmente ela ter se esquecido disso). Há muitos anos atrás, ela formou a 

sua crença com base no testemunho da sua mãe, que acreditava que todos os 

bons cantores são italianos. Naquela época, Maria sabia que sua mãe era 

uma fonte não confiável nesses assuntos, e ela compreendeu que não era 

racional aceitar o testemunho de sua mãe. 
119

  

 
O exemplo pretende demonstrar que Maria hoje não é inocente em acreditar que 

Dean Martin é italiano. Além disso, o comportamento negligente anterior é algo que 

determina a responsabilidade presente, mesmo que a negligência não seja interna à 

perspectiva de S. Em outras palavras, aquilo que conta para que uma crença implique 

responsabilidade epistêmica depende, em parte, de como ela foi formada. Em suma, para 

Greco a responsabilidade epistêmica tem a ver com o aspecto etiológico da crença, o que o 

habilita a informar que a responsabilidade epistêmica não é inteiramente uma questão de 

fatores internalistas: 
120

  

 
A negligência anterior também figura dentro da etiologia de uma crença, e é 

um fator para determinar se uma crença é epistemicamente responsável. E, 

claro, a etiologia refere-se a fatores que são externos à perspectiva do crente. 

Colocando-se tudo junto, nós podemos concluir que a responsabilidade 

epistêmica não é inteiramente uma questão de fatores internos à perspectiva 

de S. 
121

  

 

Voltemos agora à posição de BonJour, o qual considera que as crenças justificadas 

arbitrariamente implicam irresponsabilidade epistêmica, o que sugere irracionalidade 

subjetiva: “crenças que devem constituir conhecimento devem ser epistemicamente [...] 

justificadas [...] o que significa que a aceitação da crença deve ser epistemicamente racional, 

isto é, não deve ser epistemicamente irresponsável”. 
122

 Se retomarmos o que BonJour 
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 “Maria believes that Dean Martin is Italian. She believes this because she seems to remember clearly that it is 

so, and she presently has no reason for doubting her belief. But suppose also that Maria first came to this belief 

carelessly and irresponsibly (although she has now forgotten this). Many years ago, she formed her belief on the 

basis of testimony from her mother, who believes that all good singers are Italian. At the time Maria knew that 

her mother, was an unreliable source in these matters, and she realized that it was not rational to accept her 

mother‟s testimony” Greco, ibid., p. 261.  
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 Para uma posição contrária a de Greco, ver R. Feldman, “Justification Is Internal”. In: M. Steup; E. Sosa 

(Ed.). Contemporary Debates in Epistemology, p. 270-84. 
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 “Prior negligence also figures into the etiology of a belief, and is a factor in determining whether a belief is 

epistemically responsible. And of course, the etiology of a belief concerns factors that are external to the 

believer‟s perspective. Putting all this together, we may conclude that epistemic responsibility is not entirely a 

matter of factors that are internal to S‟s perspective”. J. Greco, “Is Justification Internal, Justification is not 

Internal”. In: Mathias Steup Ernest e Sosa (Ed.). Contemporary Debates in Epistemology, p. 262. 
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 L. BonJour, “Externalist Theories of Empirical Knowledge”. In: S. Bernecker; F. Dretske (Ed.). Knowledge, 

Readings in Contemporary Epistemology, p.178. 
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considera uma dificuldade para o externalismo confiabilista, veremos que o argumento de 

Greco fornece suporte para sugerir que, desvinculando-se a ideia de que a responsabilidade 

epistêmica é essencialmente um fator internalista, desvincula-se também a de que uma 

explicação acerca da proposta externalista de que crenças justificadas arbitrariamente implica, 

necessariamente, irracionalidade subjetiva.  

Parece-nos que a ideia de que fatores externos à perspectiva do sujeito podem 

determinar se ele é ou não responsável epistemicamente fragiliza, ao menos em parte, o 

postulado sobre a irracionalidade subjetiva como sendo consequência da ausência de acesso à 

concepção subjetiva. O sujeito S poderia ser considerado epistemicamente irresponsável ao 

manter uma crença p, como no exemplo fornecido por Greco, sendo racional. A compreensão 

que Maria possui de que não está sendo racional ao aceitar o testemunho de sua mãe, 

obviamente, não mostra que Maria está sendo irracional subjetivamente, mas que ela é, antes 

sim, consciente de suas escolhas epistêmicas, que está sendo capaz de optar por manter a 

crença, e pode, conforme for o caso, ser considerada responsável ou irresponsável 

epistemicamente. Entretanto, as razões para isso, são externas a ela. O exemplo apresentado 

por Greco mostra que, sejam as razões internas, sejam as externas, isso não parece interferir 

na tomada de decisão sobre manter ou não a crença.  

Uma vez que é possível admitir que fatores externos determinam se alguém é ou não 

responsável em manter sua crença e, por conseguinte, admitir que a irracionalidade subjetiva 

não precisa, necessariamente, ser consequência da irresponsabilidade epistêmica, parece 

razoável reconsiderarmos que a sugestão de BonJour de que se o sujeito S não tem acesso à 

sua concepção subjetiva é irresponsável epistemicamente e subjetivamente irracional, pelo 

menos no caso de S. Talvez assim pudéssemos, inclusive, sustentar a ideia de que as crenças 

justificadas arbitrariamente poderiam ser consideradas como possuindo caráter involuntário, 

poderiam ser aceitas dentro de uma teoria externalista confiabilista, uma vez que sua 

justificação estaria garantida. Tal raciocínio permitiria ao externalista confiabilista afirmar que 

crenças, cujo caráter é involuntário, são justificadas, contrariamente ao que sugere BonJour.  

Reconhecemos, contudo, que essa resposta não incide sobre o exemplo (4) de forma 

satisfatória, pois Norman continuaria sendo considerado irracional se tentasse manter a 

crença, independentemente da questão da responsabilidade epistêmica discutida. Entretanto, 

se levarmos em consideração que a falta de conhecimento de Norman sobre seu poder não é 

condição necessária para a suposição de que ele é incapaz de encontrar outras razões para 

manter a crença, no final veremos que a discussão favorece, em certa medida, uma explicação 

externalista, ou, pelo menos, que existe alguma luz para o externalismo dentro do exemplo 
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proposto. Norman poderia ter o hábito de deixar o rádio da sala ligado enquanto toma banho. 

Digamos que a notícia sobre o Presidente tenha sido dada, mas Norman não a tenha escutado. 

Esse fato pode não ter colaborado para a formação de sua crença por seu poder de 

clarividência, mas o de ele ter o hábito de deixar o rádio sempre ligado e de saber que existia 

a possibilidade de a notícia ter sido dada poderia servir de justificação para ele pensar que a 

crença sobre o Presidente vinha de alguma informação fornecida pelo rádio, fazendo com que 

a mantivesse, já que ele mesmo não sabia ser clarividente.  

 É certo que tais afirmações levam a questões mais complexas, questões que, como 

asseveramos anteriormente, não nos sentimos aptos a abordar. Por exemplo: é evidente que o 

que dissemos não elimina um apelo ao internalismo. De qualquer maneira, arriscaríamos a 

afirmar que a ideia, no final, habilita em alguma medida a existência de algum apelo 

externalista. Se não isso, ao menos, nos conduz à hipótese de que Norman poderia manter a 

crença sem que fosse preciso saber quais, exatamente, eram a razões que o levou a crer, ou 

mesmo, que fosse necessário exprimir essas razões em uma linguagem. Melhor seria dizer que 

o caso de Norman não parece sedimentar suficientemente a defesa de BonJour de que o 

externalismo não é aceitável.
123

 Porém, apesar de acreditarmos que nossas afirmações podem 

conter algum insight filosófico, reconhecemos que elas não devem servir como uma resposta 

satisfatória à questão. Devemos admitir que o exemplo de Norman parece eficiente para uma 

proposta radicalmente internalista como a de BonJour.  

Por outro lado, se nos distanciarmos um pouco dos detalhes e das questões 

específicas envolvidas na discussão externalismo versus internalismo, fazendo uma espécie de 

sobrevoo analítico sobre o que foi visto até este ponto, veremos que há uma questão relevante 

a ser explorada: é preciso saber se, de fato, a proposta radicalmente internalista de BonJour é 

congruente com o tipo de coerentismo defendido por ele. Nesse ponto, nosso entendimento se 

coaduna com o do filósofo P. K. Moser o qual afirma que a combinação entre o coerentismo e 

o internalismo de BonJour culmina em um dilema fatal.
 124

 Não é difícil de entender por que 

essa ideia é defensável. 

Veja-se que o coerentismo de BonJour preserva uma noção coerentista mais geral − 

que diz que a fonte de toda justificação deve-se ao sistema coerente de crenças −, ao manter 

que a justificação de uma crença empírica particular só é possível se essa justificação se der 

pela coerência com outras crenças do conjunto completo do sistema. 
125

 Já o tipo de 
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internalismo defendido por BonJour tem como pressuposto elementar a ideia de que o sujeito 

epistêmico esteja de posse cognitiva da própria concepção subjetiva da situação. Como 

veremos no quarto capítulo, esse entendimento se justifica, em grande parte, por BonJour 

entender que o acesso cognitivo epistêmico, esse que fornece razões para se crer, deve possuir 

conteúdo proposicional, deve ser judicativo, deve, em ultima instância, envolver o julgamento 

de que algo é o caso. Apenas dessa forma, segundo ele, esse acesso pode servir de base para a 

justificação. Assim, uma crença empírica P apenas será justificada se um sujeito epistêmico 

possuir o tipo de acesso cognitivo que fornece razões para ele crer que sua crença de que P é 

muito provavelmente verdadeira. 
126

  

Todo esse entendimento é também visto no argumento antifundacionalista de 

BonJour em que ele afirma que a justificação de uma crença empírica B só pode ocorrer 

admitindo-se que essa crença possui a propriedade ϕ, o que exige que o sujeito epistêmico 

acredite com justificação que B possui essa propriedade. O internalismo de BonJour, portanto, 

é necessário não apenas para fazer jus a seu coerentismo, mas também porque pode ser uma 

ameaça importante contra o fundacionalismo. 
127

  

Contudo, assim se chega à primeira dificuldade: assumir essa forma robusta de 

internalismo gera um tipo de regresso insolúvel. Para que o tipo de acesso cognitivo exigido 

para a justificação de uma crença seja satisfeito, outra crença deve ser alcançada. Sigamos 

parte do que mostra Moser. 
128

 Digamos que o acesso cognitivo de um sujeito epistêmico a 

uma crença justificada de que P, em um conjunto de crenças coerentes B1, B2, B3,... B n, seja 

outra crença A1, em que P é coerente com o sistema. A única forma de a crença A1 fornecer a 

posse cognitiva necessária ao sujeito epistêmico para a justificação do argumento de que P é 

sendo ela mesma justificada. 
129

 Mas, se for assim, deve haver um argumento justificatório 

para A1, isto é, outra crença A2, que assim como A1, deve ser justificada para fornecer a posse 

cognitiva necessária à justificação desta última. Esse raciocínio, por sua vez, implica uma 

crença A3, cuja exigência explica-se nos mesmos moldes das anteriores, chegando-se a uma 

série de justificações que aponta para um regresso insolúvel. Vejamos o esquema fornecido 

por Moser com algumas modificações:   
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A1: O conjunto de crenças do sujeito epistêmico é B, e P é coerente com B. 

A2: O conjunto de crenças do sujeito epistêmico é B e A1 é coerente com B. 

A3: O conjunto de crenças do sujeito epistêmico é B e A2 é coerente com B. 
130

 

 

Como bem frisa Moser, os membros dessa série envolvem uma repetição crescente 

de níveis de coerência a qual demanda “um grau de sofisticação conceitual que vai além das 

exigências de uma simples justificação não repetitiva”. 
131

 Esse raciocínio nos leva de volta à 

afirmação anterior de que o internalismo defendido por BonJour não é congruente com sua 

teoria de coerência ou, como diz adequadamente Moser, culmina em um dilema fatal. Ao ter 

que assumir o internalismo, BonJour acaba enfrentando o tipo de regresso visto acima. Por 

outro lado, rejeitá-lo significa perder a motivação essencial contra o fundacionalismo, 

motivação implícita na ideia daquilo que é necessário para a justificação e que é muito bem 

representada em seu argumento antifundacionalista. Esse problema não é desconsiderado por 

BonJour.  No capítulo 5, veremos que ele tenta solucionar essa dificuldade afirmando que a 

crença que possibilita o acesso cognitivo ao sistema coerente total de crenças não precisa ela 

mesma de justificação. A correção aproximada dessas crenças ‒ as quais BonJour irá chamar 

de metacrenças ‒ deve ser uma pressuposição para a justificação coerentista. 
132

 Contudo, 

mostraremos que essa solução também é problemática, pois mesmo uma pressuposição não 

parece estar isenta da necessidade de ser justificada.  

Terminamos este capítulo com alguns resultados importantes. É possível, a partir 

deste ponto, afirmar que BonJour faz uma interpretação confusa acerca do que deve ser 

preciso para se dizer que uma crença é básica. Essa interpretação o conduziu ao argumento 

antifundacionalista, que, como vimos, é passível de ser refutado. Outra conclusão essencial 

foi a de que sua posição internalista, quando analisada conjuntamente com os pressupostos 

coerentistas é problemática pelas razões recém-expostas. De posse de tais resultados, devemos 

avaliar os fundamentos que levaram BonJour a construir seu argumento antifundacionalista. 

Como vimos, ele acredita que uma crença empírica deve constituir uma razão para pensarmos 

que é verdadeira, só assim, ela poderia ter seu status fundacional garantido. Esse 

entendimento se deve, em grande parte, ao fato de, para o filósofo, fundacionalistas falharem 

ao tentar fundamentar as proposições básicas na experiência. Para BonJour, cuja compreensão 
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se aproxima da de Wilfrid Sellars 
133

 (1912 – 1989),  é preciso que a experiência do dado seja 

cognitiva, judicativa e proposicional para que tenha força justificacional. 
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4  O PROBLEMA COM A FUNDAMENTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

BÁSICAS 
 

Grande parte da crítica de BonJour ao fundacionalismo espelha-se no argumento do 

mito do dado de Wilfrid Sellars. Ao considerar que o fundacionalismo baseara-se num mito 

(myth of the given), Sellars rejeitou a hipótese de que a percepção ou apreensão sensível fosse 

capaz de fornecer alguma justificação. Essa última afirmação espelha a tese da Doutrina do 

dado. Em geral, a compreensão é de que a base do conhecimento de alguém consiste, ao 

menos em parte, do que tem sido chamado de “sensações”, “fenômenos”, “qualias”,
 134

 

entidades fenomenais chamadas de “dado”. A doutrina postula que as crenças básicas ganham 

a sua justificação pela referência, não a outras crenças, mas aos estados de coisas (states of 

affairs) do mundo que são “diretamente apreendidos” ou “intuídos”, às experiências 

imediatas.  

O que o argumento Sellarsiano mostra é que não há como explicar como fatos não 

inferenciais, aqueles relativos às experiências sensoriais, podem fazer repousar o fundamento 

do conhecimento empírico sem considerar que ter uma sensação envolve, ao mesmo tempo, 

uma forma de conhecimento não inferencial e a apreensão sensível de um conteúdo singular. 

Quer dizer: se as proposições abrangidas na justificação envolverem uma cognição, elas 

perdem o seu status fundacional; mas se a proposição não for cognoscível, ela não habilita 

conhecimento algum. 

O entendimento de Sellars aponta para a hipótese de que a realidade dada 

diretamente deve culminar em um dilema. Por um lado (i) a doutrina do dado oferece 

elementos para que se pense que aquilo que é dado à experiência não envolve qualquer 

crença, o que sugere que o conhecimento direto e imediato não será comprometido pela 

aplicação de conceitos ou pensamentos (proposições). Por outro, entretanto, (ii) a doutrina é 

desenvolvida para solucionar o problema do regresso justificacional, pretendendo assegurar 

fundamento para todo o resto de inferências justificáveis que inferimos do dado. Para que algo 

inteligível possa ser inferido do dado, deve-se assumir que ele é proposicional, o que implica 

que é o tipo de coisa que é verdadeira ou falsa, e como só é possível gerar um valor de 

verdade pela aplicação de conceitos ou pensamentos, não há como garantir dessa forma (i), 

estabelecendo-se um confronto entre (i) e (ii). 
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Em outras palavras, o problema lançado por Sellars ao dado parte da seguinte 

dicotomia: ou (1) assume-se que a experiência sensorial precisa possuir caráter proposicional 

para que, em sendo justificada, possa justificar, ou (2) a experiência sensorial não possui 

caráter proposicional, logo, não precisa de justificação. A dificuldade com (1) é que para que 

se saiba que a proposição é verdadeira, é necessário recorrer à justificação por outras crenças, 

o que é, claramente, contrário à ideia de justificação não conceitual. Já se (2) for o caso, isto é, 

se a experiência sensorial não possuir caráter proposicional, ela acaba não sendo capaz de 

servir de razão para se pensar que qualquer proposição acerca dessa experiência é verdadeira.  

O que surge de forma enfática e aproxima o entendimento de BonJour ao de Sellars 

em relação ao mito do dado é a defesa da ideia de que fundacionalistas falham na tentativa de 

fundamentar as proposições básicas na experiência imediata. BonJour entende que se a 

experiência do dado for considerada pré-cognitiva, não-judicativa, não-proposicional, ela não 

pode ter força justificacional. Logo, apenas aquilo que é linguístico ou que tem caráter 

proposicional, aquilo que é verdadeiro e pode ser falso, é que pode justificar, é que tem força 

justificacional. Para demonstrar e ratificar esse entendimento, BonJour inicia delineando o 

que a doutrina do dado postula, a partir de uma interpretação da mesma dentro do argumento 

do regresso. Essa interpretação pode ser representada pelo seguinte esquema:  

 

Experiência imediata   →    Crença             →              Crença  

Intuição do dado                  básica         (justifica)        não-básica                 
 

 

Veja-se que a experiência imediata precisa conferir justificação à crença básica sem que 

ela mesma requeira justificação. Essa experiência imediata é do próprio fato que torna a 

crença verdadeira, e esse fato ou estado de coisas, é o dado. Essa experiência consiste em um 

confronto imediato, direto, intuitivo com o fato. Para BonJour, fundacionalistas enfrentam um 

problema ao tentarem fundamentar as proposições básicas na experiência imediata: 
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[...] a doutrina do dado [...] não se sustenta que a mera existência de algum 

estado de coisas objetivo apropriado seja suficiente para a justificação. Ao 

contrário, como a formulação inicial deixa claro, o estado de coisas objetivo 

deve ser experienciado ou apreendido de algum modo especial pelo crente, e 

é esta experiência ou apreensão, e não o próprio estado objetivo de coisas 

objetivo, que constitui a fonte primeira de justificação. Qual então, a 

natureza de tal experiência ou apreensão? 135  
 

A questão principal colocada por BonJour é sobre a natureza da apreensão e da 

experiência, sobre a apreensão do conteúdo experiencial, em que é preciso saber qual a 

natureza desse conteúdo. As crenças são formuladas em termos conceptuais e proposicionais 

(S tem a crença de que P), e as experiências sensíveis são não-conceptuais e não- 

proposicionais. A objeção ataca, basicamente, a ideia de que a experiência sensível pode 

justificar alguma crença. Uma vez que ela, a experiência, não possui caráter proposicional, 

que não é o tipo de coisa que pode ser dita verdadeira ou falsa, ela não pode ter força 

justificacional. 

Uma forma de tornarmos clara a fundamentação dessa crítica é apelarmos a alguma 

experiência sensorial imediata que estamos normalmente acostumados. Pensemos no 

conteúdo de alguma experiência sensível − quando vemos, por exemplo, uma faca − tentando 

estabelecer alguma relação com as classificações e conceitos que se constrói acerca do objeto 

com o conteúdo sensível que se tem ao vê-lo. Quando dizemos que o conteúdo de uma 

experiência sensível não é proposicional, que ele é não-conceptual, isso quer dizer que as 

nossas impressões sensíveis não podem se apresentar sob a forma de conceito. Podemos 

construir uma série de proposições e julgamentos conceituais acerca daquilo que 

experienciamos, mas o conteúdo sensorial da experiência não é conceptual e proposicional 

dessa mesma forma. 

Uma vez que um dos objetivos da doutrina do dado é solucionar o problema do 

regresso epistêmico, BonJour irá reforçar a sugestão de que a mesma é um mito. O seu 

entendimento é de que para que um estado cognitivo possua as características assertivas ou de 

conteúdo representacional, esse estado deve ser uma crença ou, ao menos, ser suficientemente 

como uma crença, crença esta que, por sua vez, necessita de justificação. Se for assim, porém, 

não é possível encontrar nenhuma condição que habilite a justificação destas crenças sem que 

elas mesmas necessitem de justificação.  
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BonJour considera pelo menos três argumentos de versões fundacionalistas que 

apelam à doutrina e que envolvem duas reivindicações comuns entre eles: (a) que a apreensão 

dos dados é infalível ou certa; (b) que apenas os estados mentais e sensoriais é que podem ser 

dados. 
136

 Em última análise, a sua crítica deve se voltar para a ausência de uma explicação 

satisfatória para uma possível relação entre a experiência (de conteúdo não-proposicional) e a 

crença (cujo conteúdo deve ser proposicional). 

Nos tópicos que se seguem expomos a sua leitura e crítica sobre Moritz Schlick, 
137

 

Anthony Quinton 
138

 e C. I. Lewis, 
139

 respectivamente. Devido ao seu grande volume, não 

apresentaremos uma descrição completa desses argumentos. Devemos antes nos concentrar 

naquilo que entendemos ser fundamental à nossa discussão. O nosso posicionamento crítico é 

subsequente à apresentação dos mesmos. 

Iniciamos, portanto, delineando o entendimento de BonJour acerca da discussão 

Neurath-Schlick-Hempel.  

 

4.1 SCHLICK E AS CONSTATAÇÕES (KONSTATIERUNGEN) ENQUANTO 

ENUNCIADOS BÁSICOS  
 

Como afirmamos, para BonJour, a dificuldade enfrentada pelos fundacionalistas é a 

de explicar como os julgamentos básicos empíricos se tornam verdadeiros pela experiência, 

mesmo tendo um caráter não proposicional. Uma das alternativas oferecida por 

fundacionalistas é a de explicar como os julgamentos básicos têm sentido. A controversa 

discussão surgida entre Otto Neurath 
140

 de um lado, e Moritz Schlick e C. G. Hempel 
141

 de 

outro, acerca da existência de afirmações de classes fundacionais incorrigíveis, é o ponto de 

partida para BonJour reforçar a dificuldade com a doutrina do dado. É inviável, dentro da 

proposta do nosso trabalho, expor a argumentação completa desta discussão. Optamos, 

portanto, em explorar apenas os seus pontos centrais. 

A controvérsia entre Schlick e Neurath surge a partir da defesa alternativa de um 

sistema coerentista por Neurath. Ele considera que sentenças empíricas podem ser verdadeiras 

e justificáveis, assumindo-se que possuem um acordo mútuo dentro do contexto do sistema 
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científico, que a justificação para a verdade deve ser um acordo mútuo das crenças nesse tipo 

de sistema. Para ele, tal sistema é compreendido por enunciados de protocolo ou enunciados 

protocolares, que se assemelham aos enunciados observacionais no seu conteúdo, mas que 

não podem ser compreendidos como tendo qualquer relação especial com o mundo ou com a 

experiência. Mais especificamente, os enunciados protocolares devem ser vistos como 

hipóteses empíricas, com status lógico semelhante aos demais enunciados.
142

 Assim, Neurath 

considera que conceitos como os de mundo ou de experiência são ininteligivelmente 

metafísicos, e que, embora o sistema inclua enunciados protocolares, eles não passam de 

hipóteses empíricas.   

A posição de Schlick é de que o acordo mútuo das sentenças empíricas dentro do 

contexto científico é insuficiente, pois ele permitiria tornar verdadeiras as crenças de um 

número ilimitado de sistemas incompatíveis entre si, incluindo contos de fadas, fatos de 

ficção, etc. O que Schlick está afirmando, espelha uma das principais objeções ao 

coerentismo, a saber, que não há como garantir que apenas o acordo mútuo (coerência) 

exigido dentro do sistema exclua a possibilidade de que crenças ficcionais sejam consideradas 

verdadeiras. Para o fundacionalismo de um modo geral, mas, mais especificamente, para 

versões fundacionalistas que recorrem ao argumento do dado como as de Schlick, a mera 

coerência não serve como critério para a verdade empírica, posto que ela não envolve 

sentenças que expressam fatos de observação imediata.
143

  

Esse raciocínio é embasado na ideia de que uma teoria da coerência que pretenda 

servir como critério de verdade, não é capaz de garantir a verdade que pretende, porque 

permite que crenças arbitrárias sejam consideradas verdadeiras (já que o cerne de sistemas 

coerentes repousa na compatibilidade dos seus enunciados e não nos fatos de observação 

imediata).
144

 Em Neurath, por exemplo, essa compatibilidade parece estar pressuposta na 

afirmação inicial de que o critério para que as sentenças empíricas possam ser verdadeiras e 

justificáveis se encontra na sua adequação ou acordo mútuo dentro do sistema. Mas para 

Schlick, postular a semelhança entre os enunciados protocolares e empíricos, sugerindo que 

os primeiros podem ser escolhidos por conveniência, não fornece garantias de que a escolha 

não será arbitrária. 

Segundo Schlick ainda – que chama os enunciados básicos de constatações 

(Konstatierungen) – as constatações diferem dos enunciados protocolares sugeridos por  
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Neurath, por serem formuladas usando pronomes demonstrativos tais como, “aqui”, “agora”, 

“isto”. Elas são ocorrências que, enquanto tais, não podem ser falsas, mas são semelhantes às 

proposições analíticas, cuja verdade depende do sentido de suas partes.
145

 O sentido da 

constatação depende do apontar para o fato, pelo ato verificador, o que significa que, ao 

apreender o seu significado, apreendemos a sua verdade. Schlick concebe os julgamentos a 

priori como sendo analíticos: verdadeiros em virtude do seu significado. As sentenças 

empíricas básicas, que não são analíticas, assemelham-se às sentenças analíticas, e somente 

será possível compreendê-las se reconhecermos que são verdadeiras. Ele sugere que é preciso 

reconhecer que a linguagem baseia-se em dois tipos de regras constitutivas do significado, 

que podem ser assim postas: 

 
(i) Definições discursivas que articulam palavras a palavras e, assim, às verdades 

gerais analíticas; 

 

(ii) Definições ostensivas que articulam certas palavras a certas coisas observáveis. 

 

Sem a regra (ii), dirá Schlick, a linguagem carece de conteúdo empírico. Para ele, os 

julgamentos observacionais são aqueles que envolvem termos demonstrativos ou 

indexicadores, que denotam algum item presente na consciência; e a compreensão de um 

termo indexicador em uma situação particular de uso deve enfocar um item relevante. Neste 

ponto há uma parte essencial: os termos observáveis podem ser compreendidos 

fenomenologicamente, isto é, aplicados a como as coisas podem ser experienciadas pelo 

indivíduo. Quer dizer: quando expressamos um pensamento do tipo “isto é branco”, não é 

preciso que este pensamento exprima algo material, mas apenas que a “brancura”, ou a ideia 

de brancura, esteja presente na experiência. 

Schlick também defende que para compreendermos um termo predicável é preciso 

que se tenha aprendido quais coisas são apropriadamente chamadas de branco em virtude de 

como elas se parecem. Assim, segundo ele, julgamentos falsos seriam o resultado de uma 

focalização errônea de um item, sendo essa a indicação de que um termo indexicador não foi 

compreendido. Indicaria, ainda, o uso equivocado da regra para “branco”, o que, por sua vez, 

apontaria para a incompreensão de um componente predicável. Por fim, para Schlick, o apelo 

ao bom senso é fundamental, pois com atenção e evitando-se uma focalização errônea não há 

como se julgar falsamente. Um erro, nesse sentido, seria verbal e não factual: 

 

                                                           
145

 M. Schlick, “The Foundation of Knowledge”. (1959), apud Michael Williams “Doing without Immediate 

Justification”. In: M. Steup; E. Sosa (Ed.) Contemporary Debates in Epistemology, p. 210-1. 
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Em outras palavras: Eu posso entender o significado de uma constatação 

(Konstatierungen) apenas e quando compará-la aos fatos, trazendo à tona 

assim o processo necessário para a verificação de todos os enunciados 

sintéticos[...] Eu alcanço o seu significado ao mesmo tempo em que alcanço 

a sua verdade. 146  
 

Em última instância, Schlick sugere que é preciso verificar frases do tipo “Essa 

catedral tem duas torres” comparando-a ao fato, isto é, comparando-a aquilo que se vê, pois as 

coisas são como são.  

A posição de Schlick foi criticada por C. G. Hempel em um famoso artigo. 
147

 Nele, a 

ideia elementar defendida é de que uma comparação entre enunciados e a realidade não pode 

ser feita, pois os primeiros só podem ser comparados entre si. O que parece haver de mais 

importante na posição de Hempel, como forma de renuncia ao que propõe Schlick, é a 

afirmação de que a única maneira de conseguirmos justificação para a crença de um 

enunciado é comparando-o a coisas que estão em relação lógica com eles, a saber, outros 

enunciados. Quer dizer, enunciados só podem ser comparados a enunciados. 
148

 Logo, para 

Hempel, não é possível que se adquira justificação para a crença nas proposições nos moldes 

propostos por Schlick. 

Voltemos agora para BonJour. Segundo ele, esse entendimento fornece suporte 

fundamental para que o problema do dado se configure. Vejamos. De acordo com Hempel, a 

comparação sugerida por Schlick entre a frase “Essa catedral tem duas torres” e a realidade 

deriva da experiência de contar as torres, cujo resultado deve ter a forma de uma segunda 

proposição do tipo “vejo agora duas torres”. 
149

 O ponto crucial é que a última forma, “vejo 

agora duas torres”, também é ela própria uma proposição com a qual a primeira é comparada. 

É fácil imaginar que para garantir a verdade dessa segunda proposição precisemos recorrer a 

uma terceira e assim por diante, caindo em um regresso ao infinito. BonJour resume esse 

raciocínio dizendo que a alternativa proposta por Schlick apenas suscitaria a questão de como 

a nova proposição é justificada; e se para justificá-la outra comparação com os fatos fosse 

necessária, esses mesmos fatos deveriam ser alcançados pela experiência, o que repetiria o 

problema: teríamos de justificar uma segunda proposição por apelo a uma terceira proposição, 

em uma sucessão infinita de comparação com os fatos. 
150
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Certamente, para BonJour, o quadro é suficiente para se afirmar que uma teoria que 

apela à doutrina do dado, como a de Schlick, só será capaz de responder ao problema do 

regresso se a exigência de um novo julgamento ou a necessidade de justificar outra 

proposição não existir. Segundo ele, uma solução do problema do regresso pela doutrina do 

dado ocorrerá “apenas se for possível construir a experiência imediata através da qual o 

conteúdo dado é apropriado de modo a não envolver a aceitação de outra proposição, [...] 

enquanto retém a capacidade de tal experiência justificar a crença básica”. 
151

 

Há, no entanto, considerações que podem ser feitas sobre a validade do argumento 

acima referido. Não é certo que a proposição “Essa catedral tem duas torres” seja tornada 

verdadeira pela verdade da proposição “Vejo agora duas torres”, resultante de se contar as 

torres, isto é, que a última proposição seja mais básica do que a primeira. Podemos contar as 

torres usando o pronome demonstrativo „essa‟ que aparece na primeira frase. Ao que parece 

“Vejo agora duas torres” apenas discrimina melhor o conteúdo que normalmente já está 

presente na primeira proposição, adicionando que a observação está sendo feita no presente e 

pelo sentido da visão. Mas isso já está usualmente implícito quando dizemos “Essa catedral 

tem duas torres”, inclusive o fato de termos distinguido duas torres e não um outro número 

qualquer de torres. Assim, o que fazemos não parece ser comprovar uma proposição básica 

por outra mais básica, mas simplesmente discriminar linguisticamente o conteúdo implícito de 

uma mesma proposição básica. Se for assim, porém, nenhum regresso precisa ocorrer. 

 

4.2 QUINTON: O DADO ENQUANTO CRENÇA INTUITIVA 

 

Consideremos agora a análise que BonJour faz da versão do fundacionalismo 

sugerida por Quinton. Essa análise é essencialmente uma repetição da crítica ao 

fundacionalismo que apela à doutrina do dado. Para BonJour, apesar de mais bem elaborada, a 

versão de Quinton  também não soluciona o problema de que intuições ou apreensões diretas 

que não são cognitivas são incapazes de fornecer justificação. 

O apelo de Quinton ao argumento do regresso epistêmico tem por objetivo defender 

a existência de crenças intuitivas cuja credibilidade não depende de outras. Para Quinton, 

existe um tipo rudimentar de consciência direta do mundo em que é preciso uma noção que 
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capture esse conteúdo, tal como uma intuição ou apreensão de um estado de coisas externo.
152

 

A partir daí, Quinton defende a ideia de que crenças intuitivas são aquelas que não precisam 

de justificação para si. Para ele, as crenças básicas dizem respeito aos estados de coisas (states 

of affair) ordinárias perceptíveis e não precisam ser certas, tampouco infalíveis. Quinton irá 

chamar a expressão linguística de uma crença intuitiva de “afirmação básica” (basic 

statements). Logo, as crenças intuitivas não precisam ser necessariamente autoevidentes e não 

dependem em sua justificação de outras crenças, tendo-se como exigência única que aquilo 

que as justifica não seja outra crença. 
153

  

Atendendo a tais caracterizações, as crenças serão, então, ditas intuitivas no sentido 

lógico da intuição; distintas, portanto, daquelas cujo sentido é epistemologicamente menos 

significante.
154

 Assim, a afirmação “esta mesa é branca” deve ser compreendida como sendo 

uma declaração básica, expressando uma crença básica ou intuitiva, e aquilo que irá justificar 

tais crenças é a ocorrência da experiência ou a consciência de alguma situação observável.
155

  

Quinton separa as crenças logicamente intuitivas das psicologicamente intuitivas. 

Uma crença psicologicamente intuitiva será assim caracterizada quando for aceita pelo 

indivíduo sem que, para isso, dependa do suporte de outras crenças. A intuição psicológica, 

que Quinton chama de intuição vernacular ‒ que é a habilidade de formar crenças sob certas 

circunstâncias em que a evidência comum exigida para essas últimas não está disponível ‒ 

não é totalmente independente da fonte de justificação. 
156

  

As crenças logicamente intuitivas (afirmações básicas) diferem das psicologicamente 

intuitivas e são justificadas mesmo sem nenhum apelo a qualquer outra crença, 
157

 mas são de 

alguma forma justificáveis e, portanto, aptas para servirem como fundação para o 

conhecimento. Em outras palavras: as crenças intuitivas são como as analíticas, logicamente 

justificadas, e o conteúdo das mesmas não pode ser expresso proposicionalmente (não é 

propriamente cognitivo).  

Novamente BonJour tenta recorrer ao entendimento de que as crenças precisam ser 

cognitivas, possuírem conteúdo proposicional para serem justificadas. BonJour afirma que 

Quinton não deixa muito claro como essas afirmações básicas (basic statements) podem ser 

elas mesmas justificadas, a despeito da sugestão existente de que o sujeito deve estar 
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diretamente consciente acerca do estado de coisas ou da situação observável.
 158

 Essa 

afirmação, dirá BonJour, não fornece uma explicação adequada sobre qual a natureza 

epistemológica dessa consciência direta, ainda que esteja claro que ela deva ser algum estado 

cognitivo.
159

 Além disso, BonJour questiona por que as crenças logicamente intuitivas são 

justificadas, enquanto as suas “primas”, 
160

 as crenças psicologicamente intuitivas, não?  

Há explicações para essa possibilidade, que segundo Quinton possui, claramente, 

apelos fundacionais. Primeiro é preciso apelarmos à ideia de que a justificação é experiencial 

antes de proposicional. Em segundo lugar, é preciso apelar à noção da definição ostensiva. 

Estabelecendo uma distinção entre o tipo de evidência que pode ser expresso por uma 

afirmação daquele que não, Quinton dirá que o primeiro tipo, o que pode ser expresso, deve 

ser proposicional; ele será “uma crença a partir da qual a afirmação inicial pode ser inferida 

com certeza ou probabilidade”, 
161

 enquanto que o tipo de evidência que não pode ser 

expresso por uma afirmação, deve ser experiencial, isto é, será a ocorrência da experiência de 

alguma situação observável. 
162

  

Segundo Quinton, a postulação de sentenças ostensivas é uma melhoria da versão 

tradicional do princípio empirista em que se reconhece a primazia das sentenças sobre as 

palavras. Seria uma espécie de argumento análogo do regresso que admite a existência de 

sentenças básicas do tipo ostensivas e não intuitivas, que são inseridas no discurso, ou 

definidas em termos de qualquer outra forma de sentença.
163

 Explicando melhor, se levarmos 

em conta uma interpretação ampla dos termos, pode-se dizer que a experiência é algo não 

verbal com relação ao que as sentenças ostensivas estão correlacionadas quando dotadas de 

significado. 
164

 Quinton postula, portanto, a existência de uma classe de sentenças cujo 

significado é introduzido no discurso, não pela sua correlação com outras sentenças, mas com 

o mundo fora da linguagem. Afirmando que, para se conhecer o significado de uma palavra, é 

preciso, antes de tudo, conhecer o significado das sentenças em que elas ocorrem. Estas, que 

são as chamadas sentenças ostensivas, serão logicamente anteriores às palavras. 
165
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O significado de um enunciado ostensivo é dado por regras que determinam as suas 

condições de verdade, as últimas sendo extralinguísticas. Uma crença logicamente intuitiva 

não só é dada pelos estados mentais e sensoriais, mas também por objetos materiais públicos. 

Assim, a crença de que existe um livro em cima da mesa será logicamente intuitiva e 

justificada pela evidência experiencial. Assim, Quinton mantém que não são apenas os 

estados mentais e sensoriais privados que podem ser dados, mas também o tipo de situação 

observacional como no exemplo “eu tenho a crença de que há um livro sobre a mesa”, o que 

em um contexto apropriado deve ser uma crença logicamente justificada pela evidência 

experiencial.  

BonJour sugere, contudo, que a dificuldade com o argumento de Quinton é que é 

possível se pensar que há nele três elementos distintos: (i) a crença logicamente intuitiva de 

que existe um livro em cima da mesa; (ii) o estado de coisas público, a presença de 

determinado objeto em cima de determinada mesa; (iii) e a consciência direta – aquilo que 

BonJour irá chamar de intuição do estado de coisas externo. 
166

 E, novamente, a questão 

levantada pelo filósofo se refere à natureza e ao status epistêmico desse último elemento que 

deve, supostamente, ser fonte de justificação. O que BonJour questiona é: (a) que tipo de 

estado a intuição deve ser, e (b) como uma intuição específica pode servir para justificar uma 

crença logicamente intuitiva de que existe um livro sobre a mesa? 

Veja-se que, segundo Quinton, o conteúdo da consciência direta não pode ser 

expresso enquanto enunciado. Ele argumenta que se a natureza da intuição se confirma por 

essa tese, então, a resposta para a última questão (b) está em assumir que ambas, a consciência 

direta e a crença logicamente intuitiva, possuem o mesmo conteúdo cognitivo. Porém, observa 

BonJour, essa possibilidade não responde a (b), porque não explica como a intuição que 

envolve a tese cognitiva de que há um livro sobre a mesa, que envolve a consciência direta 

que, supostamente, é a fonte de justificação, não necessita, ela mesma, de justificação. 

Para o filósofo, contudo, esse problema não pode ser solucionado, mesmo que se 

assuma que a intuição é justificada por referência ao elemento (iii) do argumento de Quinton. 

A consciência direta, dirá, não pode ser justificada pelo estado de coisas público, sob pena de 

a tese de Quinton cair no externalismo, porque o estado de coisas não pode ele mesmo 

fornecer justificação. 
167

 Antes de tudo, o sujeito epistêmico deverá ter acesso cognitivo a esse 

estado de coisas através de algum tipo de apreensão. Mas se assim o for, outra intuição ou 
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apreensão do estado de coisas será necessária para justificar a primeira intuição. Vejamos 

BonJour: 

Por isso é difícil ver como um e o mesmo estado cognitivo pode ser tanto a 

apreensão cognitiva original do estado de coisas contingentes em questão e 

ao mesmo tempo uma justificação daquela apreensão, uma razão para se 

pensar que aquele estado apreendido existe genuinamente. 168  

 

Consideremos, novamente, o exemplo da crença de que há um livro vermelho sobre a 

mesa. Essa crença, em um contexto apropriado, deve ser uma crença intuitiva justificada 

experiencialmente. Mas, segundo BonJour, o problema é que a natureza epistêmica da 

consciência direta é questionável. Digamos que a consciência seja cognitiva, mas mais 

primitiva que uma crença. Se for assim, se a consciência for independentemente crível, ela 

pode justificar a crença por ter o mesmo conteúdo cognitivo que a última. A pergunta que o 

filósofo faz é: por que a consciência, então, não demanda justificação? Ela não poderá ser 

justificada pelo fato de o livro estar sobre a mesa, pois o observador deve tê-la apreendido 

primeiro, o que demandará outra apreensão para justificar a anterior. 
169

 

Para BonJour, Quinton poderia responder informando que a intuição não envolve 

mais do que a tese proposicional, ou a afirmação de que existe um livro sobre a mesa e que, 

portanto, ela não é um estado cognitivo, o que bastaria à necessidade de justificação. 

Entretanto, esse raciocínio, segundo BonJour, apesar de aparentemente evitar a necessidade de 

justificação da intuição, não explicaria como ela pode justificar a crença logicamente 

intuitiva. BonJour compreende que apenas o que possui conteúdo assertivo é que pode ter 

função justificadora e que, portanto, fica inexplicado como a intuição poderia se voltar para 

justificar uma crença logicamente intuitiva original:  
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Se a pessoa não possui alcance cognitivo de que o estado de coisas externo é 

de qualquer tipo particular em virtude de ter tal intuição, como então a 

intuição dará a ela a razão, ou qualquer coisa que se pareça com alguma 

razão, para pensar que a crença é verdadeira, pensar que existe de fato um 

livro vermelho sobre a mesa? [...] Na ausência de qualquer tipo de apreensão 

ou realização de que algo é o caso que poderia indicar de algum modo a 

verdade da crença original, é mais difícil ver de onde supostamente vem 

qualquer tipo de justificação epistêmica para aquela crença. 170   

 

BonJour complementa, ainda, que a dificuldade com a explicação de Quinton é sobre 

a relação que parece se estabelecer entre uma teoria de correspondência da verdade e a sua 

teoria de crenças logicamente intuitivas. Dificuldade redundante da sugestão de que a verdade 

de enunciados básicos determina-se pela sua relação com os fatos – já que, para Quinton, deve 

haver declarações básicas intuitivas, cuja verdade é determinada de forma direta pela sua 

correspondência com o fato. 
171

 

Segundo BonJour, mesmo que esta explicação esteja correta, ainda assim, ela não 

nos habilita saber se as nossas crenças são, de fato, verdadeiras, uma vez que não existe 

perspectiva fora do sistema de crenças que nos permita inferir qualquer correspondência. Para 

BonJour, Quinton, aparentemente, supõe que a intuição da consciência direta fornece tal 

perspectiva, a partir da qual podemos em alguns casos apreender as crenças e a realidade e 

julgar se elas correspondem ou não.
172

 Segundo BonJour ainda, Quinton supõe que a questão 

da justificação não surge para apreensões feitas a partir desta perspectiva, mas não fornece, 

porém, nenhuma explicação real de como, ou porque isso é assim. E claro, para BonJour, tal 

explicação não pode ser dada. Ela reflete o problema fundamental do dado, visto até aqui. 

 

4.2.1 Reitera-se o problema com o dado 

 

BonJour entende que a explicação sobre como os enunciados básicos, ou como as 

crenças logicamente intuitivas são justificadas, não responde à questão sobre qual o 

significado das sentenças ostensivas e qual a sua correlação com o mundo fora da linguagem. 

Quinton dirá que são as regras de linguagem que constituem os significados de uma sentença 

e que estabelecem as suas condições de verdade, as quais são formuladas linguisticamente 
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para quase todas as sentenças. Portanto, as regras de linguagem estabelecem a correlação 

entre as sentenças que devem ser explicadas e as outras que devem ser compreendidas 

anteriormente. Entretanto, como bem avalia BonJour, para as sentenças ostensivas as 

condições de verdade envolvidas nessa correlação são extralinguísticas. No caso da sentença 

ostensiva “há um livro vermelho sobre a mesa”, é a sua correlação com outros casos de livros 

sobre a mesa o que estabelece o seu significado. Nesse sentido, as condições de verdade de 

uma sentença básica e sua correlação com as condições de verdade “envolve não apenas a 

sentença e a realidade extralinguística, mas também algum tipo de consciência ou experiência 

da realidade externa”. 
173

  

Para o filósofo, esse raciocínio permite pressupor um vínculo estreito entre as 

crenças ostensivas e as crenças logicamente intuitivas, o que pode levar a suspeitar que o tipo 

de processo consciente que envolve as definições ostensivas é o mesmo que envolve a 

consciência intuitiva que surge na explicação das crenças logicamente intuitivas. O problema, 

dirá BonJour, é que não fica claro se essas duas explicações são compatíveis. Em seu 

entendimento, para que a explicação das crenças ostensivas possa se estender às crenças 

logicamente intuitivas, elas precisam ser linguisticamente formuladas, o que não é o caso.  

No final, a crítica de BonJour a Quinton parece ser uma repetição da discussão entre 

Schlick e Hempel vista anteriormente. Ela pode ser traduzida da seguinte forma: para 

fornecerem justificação, as intuições (ou apreensões diretas ou consciências diretas) devem 

ser assumidamente construídas como cognitivas, mas nesse caso elas também precisarão de 

justificação; por outro lado, se as intuições forem construídas como não cognitivas e pré-

judicativas, elas serão incapazes de conferir justificação.  

Uma vez que a crítica fundamenta-se em pressupostos semelhantes, poderíamos 

perguntar por que a resposta de Schlick, por exemplo, não satisfaz BonJour? Por que, 

simplesmente, não podemos apelar ao senso comum, assumindo, digamos, que a crença 

básica se baseia na experiência de um dado que é pré-cognitivo? Certamente que a discussão 

não termina aqui. A análise que BonJour fornece sobre a versão de Lewis é capaz de 

fundamentar ainda mais a sua rejeição ao dado. BonJour apresenta uma síntese retirada de 

dois de seus livros, Mind and the World Order e An Analysis of Knowledge and Valuation.
 174

 

Não vamos explorar detalhadamente a versão de Lewis, mas vale citar os pontos mais básicos. 
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Para Lewis, por exemplo, o dado não possui, ele mesmo, uma estrutura conceitual e nem é um 

objeto possível do conhecimento. Como ele assume que todo o conhecimento é conceitual, o 

caráter fenomenal da experiência apenas recebe a sua função como um sinal que advém da 

sua interpretação conceptual, isto é, da importância para a experiência e ação futuras. 

Segundo Lewis, a interpretação espontânea que temos da experiência – pela forma de 

conceitos que possuem importância objetiva para a experiência futura – constitui um tipo de 

diagnóstico de aparência. Entretanto, essa interpretação só será possível se pudermos 

reconhecer o conteúdo sensorial nas classificações do mesmo, através de conteúdos 

qualitativamente similares (qualia). 
175

 

Logo, para ele, a verdade empírica depende não só do suporte comum das crenças, 

mas, em seu fundamento, “naquilo que o sentido diretamente encontra”, ou seja, no dado 

(given), que é a qualidade sensorial, os qualia, ao qual poderiam se adicionar estados não 

sensórios como crenças, desejos, emoções. Para Lewis, o dado exerce a função de estabelecer 

o significado da crença, porque contém o mundo atual entre os vários mundos possíveis, onde 

tais crenças acabam por ser compatíveis com o nosso conhecimento. Como aponta BonJour: 

 
[...] as crenças empíricas são justificadas pelo apelo à experiência do dado e 

é esta experiência que finalmente constitui toda a fundação do conhecimento 

empírico. De acordo com ele, tal conhecimento consiste essencialmente da 

interpretação do dado, que no final das contas significa inferência a partir 

daquilo que é dado atualmente para aquilo que será ou deverá ser dado no 

futuro [...]. 
176

 

 

É importante salientar que Lewis, em ambos os argumentos, concentra-se na defesa 

de que o dado envolve situações de percepção sensorial. Mais especificamente em Mind And 

The World Order, refere-se enfaticamente às qualidades sensórias particulares, os qualia, 

como vimos. Além disso, a interpretação de Lewis acerca dos qualia em Mind And The World 

Order é de que esses são caracteristicamente incapazes de serem compreendidos pela 

linguagem, são inefáveis, diferentes, portanto, das propriedades objetivas dos objetos físicos. 

Quer dizer, os qualia são incapazes de ser, enquanto tais, captados pela linguagem ou pelo 

pensamento. Ainda que a tese da inefabilidade seja abandona no primeiro texto, em seu 

trabalho posterior An Analysis of Knowledge and Valuation, Lewis dirá que a caracterização 

dos qualia é dada por um uso particular da linguagem ‒ o que ele chamará de linguagem 
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 C. I. Lewis, Mind and the World Order, p. 121. 
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  “[...] basic empirical beliefs are justified by appeal to given experience, and it is this experience which finally 

constitutes the foundation of empirical knowledge. According to him, such knowledge consists essentially of 

intepretation of the given to what will or might be given in the future […]”L. BonJour, The Structure of 

Empirical Knowledge, p. 73.  
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expressiva 
177

 ‒, pois é difícil imaginar que coisas inefáveis possam ter algum papel 

epistêmico.  

O que supostamente resultará na descrição da aparência do dado, então, parte da tese 

de que enunciados expressivos empregam locuções como “parece como se”, “aparenta que”, 

que possuem força para cancelar as conotações normais objetivas do resto dos enunciados. 

Essas locuções limitam-se à descrição do conteúdo da apresentação mesma, 
178

 sendo 

responsáveis por produzir o dado, que deve ser imune a qualquer possibilidade de erro. Logo, 

a linguagem que identifica os qualia é a linguagem expressiva, que significa aparências. E o 

conteúdo da apresentação, o dado, ou melhor, a apreensão do dado, é imune a qualquer erro!   

A leitura que BonJour faz acerca da ênfase em Mind And The World Order sobre tais 

qualidades − que são o conteúdo ou objeto do dado − é de que ela acaba por dificultar a 

compreensão acerca de outros estados mentais não sensoriais, tais como crenças, desejos e 

emoções. Em que medida esses últimos se excluem do dado? Já em An Analysis of Knowledge 

and Valuation, permanece, para o filósofo, a dúvida sobre qual função epistemológica o 

conteúdo dado deve exercer. Assim, ele sustenta a tese de que, para qualquer tipo de situação 

em que a justificação é exigida, devemos considerar as estruturas e os elementos envolvidos. 

O mínimo nesse sentido, dirá, é que se pressuponha a existência de crenças básicas que devem 

ser justificadas, o que o leva a traçar o caminho para a objeção semelhante àquela vista em 

Schlick e Quinton: é a apreensão do dado cognitiva (judicativa) ou não? Se a resposta é 

afirmativa, essa apreensão fornece justificação para a crença básica; mas, ao mesmo tempo, 

(envolvendo asserção) ela, claramente, demanda justificação. Por outro lado, se a resposta é 

negativa, então a apreensão não demanda justificação, pois não envolve asserção, mas ao 

mesmo tempo não parece ser capaz de prover qualquer espécie de justificação para as crenças 

básicas: 
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 C. I. Lewis, An Analysis of Knowledge and Valuation, p. 179. 
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A partir desse ponto, a objeção fundamental é exatamente paralela à 

discutida anteriormente em Quinton. A questão básica refere-se à natureza da 

apreensão do dado: ela é cognitiva ou não-cognitiva, enunciativa ou não 

enunciativa? Se a apreensão do dado é cognitiva ou enunciativa, então mais 

uma vez é fácil de ver como ela pode, se epistemologicamente aceitável, 

oferecer uma justificação para a crença básica em questão, enquanto é ao 

mesmo tempo difícil ou impossível de ver porque ela mesma não requer 

justificação a fim de ser, então, aceitável. 
179

 

 

Diante dessa questão, BonJour aponta, novamente, para a fragilidade do dado. Ele 

sugere um raciocínio inverso para mostrar que, mesmo que a apreensão do dado não seja 

cognitiva ou pelo enunciado, ainda não existirá a necessidade de justificá-la, posto que ela não 

envolverá nada além de declarações ou teses. Por conseguinte, ela também não poderá servir 

para justificar epistemicamente uma crença básica.  

BonJour irá considerar duas réplicas lewisianas à objeção acima. A primeira começa 

com a observação de que a objeção depende da distinção entre apreensão e conteúdo. Em 

Quinton, nota ele, como o estado de coisas é algo exterior no mundo, o conteúdo deve 

certamente ser distinguido de sua apreensão. Mas em Lewis, não: aqui o estado de coisas 

apreendido não é algo externo (um livro vermelho), e sim, a presença de um elemento na 

experiência particular da pessoa ‒ um dado interno (algo vermelho na experiência).  Segundo 

BonJour, não há uma distinção genuína entre a apreensão e o estado da experiência. Quer 

dizer, a distinção não fica clara, mesmo que ambos sejam falados em contextos diferentes − a 

apreensão do dado aplicada a um contexto e o conteúdo do dado, a outro − como pretendem 

alguns seguidores da teoria de Lewis. Essa resposta, nota BonJour, não prospera já que 

podemos nos perguntar se a apreensão é cognitiva ou não, judicativa ou não. Se a apreensão é 

cognitiva, considerando que ela deve representar o que apreende, ela precisa ser ao menos 

logicamente distinta do que apreende. E muito embora possa ser sugerido que a apreensão 

seja não cognitiva, não é claro o que isso seja, nem, então, como ela se distingue do dado. 

Mas se admitirmos que a apreensão é não-cognitiva, então, ela não pode prover justificação e 

o dilema retorna. 
180

 

A segunda resposta lewisiana seria sugerir que a apreensão do dado nem é 

estritamente cognitiva, nem não cognitiva: ela é um estado quase cognitivo que parece uma 
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 “At this point, the fundamental objection exactly parallels that raised in the earlier discussion of Quinton. The 

basic question concerns the nature of apprehension of the given: is it cognitive or noncognitive, judgmental or 

nonjudgmental? […] If the apprehension of the given is cognitive or judgmental, then it is once again easy to see 

how can it, if epistemically acceptable, provide a justification for the basic belief in question, while at the same 

time difficult or impossible to see why it does not itself require justification in order to be thus acceptable” L. 

BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 74-5. 
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 Bonjour, ibid., p. 77. 
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crença em sua capacidade de fornecer justificação, enquanto difere de uma crença em não 

exigir justificação para ela mesma. Segundo BonJour, essa seria, contudo, uma solução ad hoc 

que, assim posta, parece irremediavelmente artificial. 
181

 Para o filósofo, basta que se postule 

um termo final no regresso, que seja suficientemente parecido com o termo anterior a 

satisfazer com respeito ao penúltimo termo. Além disso, por mais rudimentar que seja esse 

estado cognitivo, ele ainda assim envolve representação. Daí a questão passa a ser a de se 

saber se ele se justifica ou não. 
182

  

A ideia básica do dado, diz BonJour, é distinguir dois aspectos dos estados 

cognitivos, a capacidade de justificar outros estados cognitivos e a própria necessidade de 

justificação e encontrar, então, estados cognitivos que têm o primeiro aspecto, mas não o 

segundo; esse seria o caso da apreensão do dado. Para ele, essa tentativa não deve prosperar, 

pois sempre que um estado mental confere justificação, passa a necessitar também de 

justificação, o que reforça a objeção a essas versões. Vejamos: 

 
Mas agora podemos ver claramente que qualquer tentativa é 

fundamentalmente mal dirigida e infrutífera. Fica claro pela reflexão que a 

característica de um estado cognitivo é uma e a mesma nomeadamente, seu 

conteúdo assertivo ou, ao menos, representacional, a qual ambos habilitam 

conferir justificação a outros estados e ainda criar a necessidade para ele 

mesmo ser justificado – tornando, desse modo, impossível em princípio 

separar estes dois aspectos. 183  
 

BonJour concluirá que o máximo que se pode esperar sobre a natureza de um estado 

cognitivo, como o postulado nas versões apresentadas, é que ele seja um tipo extremamente 

rudimentar e primitivo que deve ser anterior, não somente à linguagem, mas à possibilidade 

de predicá-lo ou conceptualizá-lo e que, assim sendo, tal estado não envolve nada além do que 

um julgamento, ou tese de que algo é caso. Assim, o filósofo sustentará que as versões 

fundacionalistas que apelam à doutrina do dado colapsam ao tentar resolver o problema do 

regresso epistêmico, por não conseguirem fornecer uma explicação adequada sobre a 

justificação das crenças básicas, bem como, sobre o conteúdo distinto das experiências 

sensíveis. 
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 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge p. 77. 
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 “But we can now see plainly that any such attempt is fundamentally misguided and intrinsically hopeless. For 

it is clear on reflection that it is one and the same feature of a cognitive state, namely, its assertive or at least 

representational content, which both enables it to confer justification on other states and also creates the need for 

it to be itself justified – thus making it impossible in principle to separate these two aspects” Bonjour, ibid., p. 

78. 
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4.3 CONCLUSÃO 

 

O que nos diz a avaliação de BonJour acerca da doutrina do dado? Como vimos 

anteriormente, para BonJour, apenas aquilo que é linguístico ou que possui caráter 

proposicional – aquilo que é possível de ser verdadeiro ou falso − é que tem força 

justificadora: 

 
Não importa quanto esse estado seja pré-conceptual ou pré-predicativo desde 

que ele envolva qualquer coisa como a representação, a questão da 

justificação ainda pode ser legitimamente levantada: existe alguma razão 

para pensar que a representação em questão é precisa e correta? E sem uma 

resposta positiva a esta questão, a capacidade de tal estado de conferir 

justificação epistêmica é decisivamente minada. 
184

  

 

Devemos perguntar, novamente, por que é preciso aceitar (i) que uma apreensão 

intuitiva do dado que seja não cognitiva e não representacional e, portanto, que não precise ser 

por isso justificada, carece de poder justificacional? Por que a apreensão não cognitiva não 

pode ser considerada neutra com relação ao seu pretenso poder justificador? Se for assim, se 

ela for considera em si mesma, poder-se-ia pensar que ela tanto pode prover, quanto não 

prover justificação alguma. Mas, entre um e outro, o melhor seria apelar ao argumento da 

melhor explicação admitindo a tese de que a apreensão intuitiva provê justificação.  

Esse raciocínio nos leva a crer que o argumento básico de BonJour, repetido 

insistentemente, não parece ser convincente contra o fundacionalismo. Poderíamos rejeitar (i), 

assumindo que a crença básica é justificada por uma apreensão direta do dado e que, mesmo 

assim, a apreensão direta do dado tem força justificadora sem precisar de justificação. Para 

tanto, suponha-se que a crença básica seja “Isso é vermelho” („Isso‟ designando qualia). 

Nesse caso, a justificação dessa crença seria dada pela apreensão direta do dado, que não 

demanda mais justificação. Nesse sentido, poderíamos até dizer que a crença básica justifica a 

si mesma pela apreensão direta do dado que faz parte de sua compreensão. Além do mais, não 

parece que é preciso aceitar que apenas aquilo que possui conteúdo assertivo e que é cognitivo 

é capaz de contribuir para a verdade de uma crença. 

Contra o argumento de BonJour, poderíamos, simplesmente, negar que apenas razões 

para se pensar que uma crença é muito provavelmente verdadeira consiste em outras crenças 
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 “For no matter how pre-conceptual or prepredicative such a state may be, so long as it involves anything like 

a representation, the question of justification can still legitimately be raised: is there any reason to think that the 

representation in question is accurate or correct? And without a positive answer to this question, the capacity of 

such a state to confer epistemic justification is decisively undermined” L. BonJour, The Structure of Empirical 

Knowledge, p. 78. 
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justificadas daquele que crê; e, como veremos posteriormente, o próprio argumento de 

BonJour fornece motivos para se pensar que não é assim. Certamente, essa resposta poderia 

não satisfizer BonJour, já que, para ele, a apreensão precisa ter algo de representativo e, por 

isso, deve demandar justificação. Não obstante, o filósofo apenas parece sustentá-la porque 

percebe que se algo é uma apreensão do dado, é representacional, e aquilo que é 

representacional pode representar corretamente ou não e que, como tal, necessita de uma 

garantia de sua correção que só pode ser dada por alguma forma de justificação.  

No entanto, esta hipótese, de que a experiência fundamentadora da crença básica só 

tem poder justificador se ela mesma for concebida como cognitiva e demandando justificação 

é controversa. Como dito anteriormente, é possível admitir que a crença básica tem poder 

justificador e, mesmo assim, não precisa ser justificada (se admitíssemos que ela depende de 

uma experiência pré-cognitiva e não-representacional). 

No momento, podemos retornar ao fundacionalismo com a afirmação de que (i) nada 

prova que o dado, mesmo sendo pré-cognitivo, não possui poder justificador. O argumento de 

Hempel contra Schlick, que mantém que apenas proposições justificam proposições, poderia 

ser utilizado para rejeitar o que dizemos. Tal afirmação, porém, não parece ser suficiente, pois 

pode perfeitamente ser vista como gratuita. 

Finalmente, outra questão ainda pode ser apresentada: BonJour não pode demonstrar 

que a experiência pré-cognitiva não tem poder justificacional; mas o fundacionalista não pode 

demonstrar que ela tem esse poder. A gratuidade vem, pois, de ambos os lados. Contudo, 

parece que o fundacionalista pode ainda demonstrar que a experiência pré-cognitiva existe ao 

conceptualizá-la a posteriori, fora do contexto da experiência observacional. Parece que é 

sempre possível, em um contexto no qual se reflete sobre a observação realizada, considerar o 

que, na experiência observacional, teria sido a experiência pré-conceptual e considerar que 

papel essa experiência poderia ter desempenhado na verificação da crença básica. Nesse caso, 

o que antes se afigurava como dado, agora se afigura como conteúdo de uma crença não-

básica, podendo inclusive ser identificado como falso. Parece, pois, que seria possível 

encontrar razões para justificar o recurso à experiência pré-cognitiva na situação 

observacional geradora de uma crença básica. 

Chegamos assim, a um ponto praticamente divisor do trabalho de BonJour. A 

primeira parte se consistiu na tentativa de demonstrar a inviabilidade de uma defesa do 

fundacionalismo. Não há, segundo  BonJour, como garantir a alegação fundacionalista de que 

crenças empíricas básicas são genuinamente justificadas sem que essa justificação também 
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dependa de outras crenças que precisem, igualmente, ser justificadas. 
185

 Mas entendemos que 

essa afirmação pode ser refutada, levando-se em conta a argumentação fornecida.  

Tendo neutralizado, ou, pelo menos, enfraquecido o ataque que BonJour faz ao 

fundacionalismo por apelo ao mito do dado, queremos agora passar ao exame crítico da 

contribuição positiva de BonJour ao coerentismo.  
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5 O COERENTISMO  

DE BONJOUR 

 

Antes de passarmos para a avaliação crítica do coerentismo de BonJour, talvez seja 

necessário expormos brevemente os aspectos mais gerais do coerentismo. O coerentismo é 

compreendido como sendo uma alternativa não cética ao fundacionalismo, sugerindo que o 

problema do regresso epistêmico pode ser resolvido, assumindo-se que, antes de se dar 

infinitamente, ele acontece de forma circular, voltando a justificação empírica à crença de que 

P. Algumas definições tradicionais informam que toda justificação depende de um sistema  de 

crenças com o qual a crença justificada é coerente. Enquanto fundacionalistas postulam a 

existência de crenças fundacionais, sob pena de a justificação se dar ad infinitum, coerentistas 

entendem que, sem as crenças básicas, o regresso epistêmico volta eventualmente em círculo 

ao seu lugar de origem. Assim, a única coisa capaz de justificar uma crença é outra crença, em 

que a justificação epistêmica para uma crença de que P, consiste no modo pelo qual P é 

coerente com as outras crenças do sistema.  

A ideia que fundamenta as teses coerentistas é de uma teia de crenças simétricas, em 

que as justificações inferenciais ocorrem na forma de um sistema, e as crenças coerentes entre 

si são o ponto fundamental para a constituição do conhecimento. Desse modo, postula-se que 

a consistência é condição para a coerência. Um conjunto consistente de crenças é aquele em 

que é possível que todas as crenças que pertençam a ele, sejam verdadeiras. Assim, duas ou 

mais crenças de um sistema serão coerentes entre si, se forem consistentes entre si. Se o 

conjunto de crenças de nosso sistema for {p, q, r, s}, e se for possível que p & q & & r & s 

seja o caso, ele será consistente. Suponha-se que duas pessoas acreditam em um grande 

número de proposições (p, q, r, etc.), sem que haja qualquer conflito lógico entre as suas 

crenças, sendo possível, então, que sejam verdadeiras. Digamos que uma das pessoas forme a 

crença de que p é falso, adicionando essa crença a seu sistema, que passará, então, a ter duas 

crenças contraditórias de que p e ~ p, nas quais ambas não podem ser verdadeiras. Agora o 

sistema será inconsistente, o que o torna menos coerente. 
186

  

O argumento de que a consistência é condição mínima para a coerência reforça a tese 

de que um conjunto de crenças será mais bem unificado levando-se em conta a relação interna 
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  Obviamente, há outros exemplos de inconsistência. Uma pessoa pode ter um número grande de proposições e 

não conseguir perceber que elas implicam a negação de outra que ela acredita. Apesar de, nesse caso, a 

inconsistência não ser tão evidente, o sistema, ainda assim, será inconsistente. De qualquer maneira, a ideia é de 

que a inconsistência prejudica a coerência.    
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daquilo que compõe seu sistema. Como irá lembrar BonJour, 
187

 a coerência só é possível 

quando a conjunção das crenças for consistente, quando tivermos uma razão positiva para 

pensar que as crenças são verdadeiras.  

As dificuldades gerais para o coerentismo são conhecidas. Uma delas diz respeito a 

garantir a coerência em um sistema de crenças quando se assume que aquilo que oferece 

suporte à crença que precisa ser justificada, é o próprio sistema de crenças. Ora, isso torna 

possível existirem sistemas de crenças coerentes mutuamente incompatíveis, mas que são 

igualmente coerentes. Essa questão engloba ainda o próprio conceito de coerência, imputando 

às teorias a necessidade de fornecerem bases para uma avaliação comparativa dos graus 

relativos possuídos por sistemas de crenças diferentes e, talvez, conflitantes. Delimitando 

essas dificuldades temos que: (i) sistemas diferentes podem ser consistentes entre si, mas isso 

não permite escolher entre um e outro; (ii) a consistência é insuficiente, já que crenças como 

“hoje é terça-feira”, “Picasso foi um grande pintor”, são consistentes entre si, mas uma não 

aumenta a coerência da outra. 

Duas formas de coerentismo se destacam. Uma delas compreende a cadeia 

epistêmica linearmente. Um exemplo desse tipo de cadeia é alguém acreditar que irá vencer 

uma corrida e justificar essa crença porque treinou muito, e essa última crença se justificar 

pela crença de que isso o torna um vencedor em potencial e, por essa razão, a pessoa em 

questão acreditar que irá vencer. Para essa forma de coerentismo, não importa quando a 

crença P é justificada, conquanto que ela possa voltar para uma ou mais crenças particulares e 

essas últimas devam a sua justificação a outras mais distantes – sempre lembrando que a 

justificação volta em círculo ao seu lugar de origem. A dificuldade aparentemente óbvia com 

essa forma de coerentismo é a circularidade da justificação, pois, no final, dificilmente ela 

permite que se justifique coisa alguma. 

A segunda forma de coerentismo é o coerentismo holístico, veemente defendido por 

Bernard Bosanquet 
188

 e retomado por BonJour. A ideia é de que a justificação das crenças se 

deve à justificação da crença mesma com o tema ou assunto do sistema de crenças como um 

todo. Enquanto as crenças que compõem um dado sistema são logicamente interconectadas de 

várias formas, essas conexões não são, elas mesmas, relações de justificação. No coerentismo 
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 BonJour ainda na sua fase coerentista. Ver L. BonJour, Epistemology, Classic Problems and Contemporary 

Responses, p. 203. 
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 Bosanquet sustentou que as crenças serão epistemologicamente justificadas se receberem suporte simétrico e 

recíproco de todo o sistema, o que lembra a ideia de um jogo de palavras cruzadas. As relações de apoio mútuo é 

que deve tornar o próprio sistema a unidade primária de justificação. Bernard Bosanquet, Implication and Linear 

Inference (1920) apud L. BonJour, “A Dialética do Fundacionalismo e Coerentismo”. In: J. Greco; E. Sosa (Ed.). 

Compêndio de Epistemologia, p. 201. 
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holístico, diz-se que a densidade dessas interconexões é que contribui para a coerência do 

sistema. A justificação que depende da coerência é uma propriedade de todo o sistema e, nesse 

sentido, o grupo ou sistema de crenças é fonte primária de justificação. Assim, as crenças que 

compõem o sistema são justificadas derivativamente por uma multiplicidade de inferências, o 

que lembra um jogo de palavras cruzadas, onde, a partir de várias direções, todas as letras e 

palavras fornecem suporte. Em suma: o status epistêmico de uma crença é dado pelo suporte 

simétrico e recíproco fornecido pela teia de crenças que constituem o sistema. 

 Para melhor compreender, suponha-se novamente que P1 é uma crença justificada. 

Para a tese coerentista holística, P1 é justificada por ser um membro de um sistema de crenças 

que é coerente com o todo. Essa ideia parece favorecer essa forma de coerentismo no que diz 

respeito à circularidade viciosa que é vista na forma linear. Uma crença final não estará 

psicologicamente baseada em qualquer outra, como se estivesse inferencialmente 

fundamentada em outra. Essa crença será psicologicamente fundacional, mas epistemicamente 

dependente de um sistema de crenças que a sustenta.  

Coerentistas como BonJour sugerem também que um sistema coerente de crenças é 

capaz de fornecer suporte (a) indutivo das crenças entre si (relação inferencial), (b) dedutivo 

ou (c) abdutivo (inferência para a melhor explicação). Suponha-se que nosso sistema seja 

formado pelas crenças A, B, C e D. Suponha-se ainda que A ofereça suporte indutivo forte 

para D; que B e C também ofereçam suporte indutivo forte para D. Parece, assim, que dada a 

crença D, obtida por indução de A e B, podemos inferir que C provavelmente é o caso. Desse 

modo, postula-se que as crenças oferecem suporte indutivo mútuo, o que permite afirmar que 

elas são coerentes entre si. Ou seja, a coerência entre as crenças é um suporte inferencial 

mútuo entre elas, que pode ser dos tipos (a), (b) ou (c).  

Tendo feito essas considerações elementares, passemos à tese de BonJour. 

 

5.1COERENTISMO INTERNALISTA: POR UMA JUSTIFICAÇÃO 

HOLÍSTICA LINEAR 
 

BonJour visa solucionar a mais comum das objeções ao coerentismo: a circularidade 

do seu raciocínio. Ele recorre assim ao entendimento de Bosanquet, 
189

 segundo o qual, a ideia 

de circularidade envolvida na justificação de uma crença se funda no equívoco de pensar que 

a justificação deva ser assimétrica e linear. Para BonJour, em uma teoria de coerência a 

justificação deve ser não-linear e holística por natureza, isto é, possuir um caráter 
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essencialmente holístico (as crenças devem encontrar a justificação por serem 

inferencialmente relacionadas com as demais), na qual a coerência será compreendida como a 

propriedade do sistema que é responsável pela justificação. O mais importante é que, segundo 

ele, o problema do regresso epistêmico só pode ser solucionado por teorias de coerência se 

elas rejeitarem a ideia inicial de que a justificação é circular, mas também repudiarem a ideia 

de que a justificação é linear: “tal posição deve repudiar uma concepção linear na sua 

totalidade”. 
190

  

Perceba-se que o ponto central aqui é o papel da inferência para um tipo de 

justificação que se pretende coerencial sem qualquer apelo ao externalismo – tendo como 

pano de fundo, portanto, um conceito de coerência que deve levar em consideração o alcance 

(grasp) que o sujeito epistêmico tem do seu sistema de crenças. É preciso, portanto, clarificar 

qual é a função da inferência na justificação holística e a sua importância. Ora, se é necessário 

rejeitar-se a circularidade existente na justificação e, também, a ideia de que a justificação é 

linear, como, afinal, essa justificação deve ser?  

Para responder, BonJour propõe uma distinção entre dois níveis distintos de 

justificação: o nível local (local level), que se refere à justificação de uma única crença 

empírica; e o nível global (global level), que diz respeito à justificação completa do sistema. 

O primeiro, diz respeito à justificação das crenças particulares ou de um conjunto pequeno de 

crenças dentro de um contexto de um sistema de crenças em que a justificação completa do 

mesmo é, mais ou menos, considerada. Nesse nível, a justificação recebe uma relação de 

suporte aparentemente linear, que “parece ser linear”: 
191

 

 
A questão epistêmica em uma ocasião particular geralmente será apenas a 

justificação de uma única crença empírica ou de um conjunto pequeno de 

tais crenças, dentro do contexto de um sistema cognitivo cuja justificação 

completa é (mais ou menos) tida como certa; nós podemos chamar isto de 

nível de justificação local. 
192

  

 

E ainda: 

 

 

                                                           
190

 “[…] such a position must repudiate the linear conception of justification in its entirety”. Nesse sentido, a 

coerência para BonJour deverá implicar a ideia de que um sistema coerente de crenças deve ser um conjunto 

autoexplicativo; que dentro do conjunto total de crenças deve haver alguma explicação para a verdade de cada 

crença tomada individualmente. Ver L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 90.  
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 “The epistemic issue in a particular occasion will usually be merely the justification of a single empirical 

belief, or small set of such beliefs, within the context of a cognitive system whose overall justification is (more 

or less) taken for granted; we may call this the local level of justification” BonJour, ibid.,  p. 91. 
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Uma dada crença a ser justificada mostra-se justificada ao citar outra crença-

premissa a partir da qual ela segue corretamente através de algum padrão de 

inferência aceitável. Tais crenças-premissas podem ser elas mesmas 

desafiadas, é claro, com a justificação sendo oferecida a elas nos mesmos 

moldes. [...] Alguém alcança rapidamente estas crenças-premissas que são 

dialeticamente aceitáveis naquele contexto particular e que, portanto, podem 

trabalhar mais ou menos como as crenças básicas fundacionalistas. 193  

 

BonJour manterá que a justificação de uma determinada crença deverá ocorrer no 

contexto de um sistema estabelecido de crenças, vendo-se se a crença justificandum é 

derivada do sistema. Ele admite que seja possível eventualmente justificarmos uma crença de 

forma linear, na base de outras crenças. Por essa razão ele sustentará que, no nível local, a 

justificação pode acontecer de forma, mais ou menos, semelhante a do fundacionalismo. 

Contudo, se aqui a justificação parece ser linear, é porque nesse nível opera-se, 

essencialmente, dentro de uma estrutura contextualista. O entendimento é de que aceitamos 

alguns aspectos do sistema subjacente e, então, usamos essas crenças contextualmente básicas 

para justificar outras crenças. Assim, nesse nível, a justificação é capaz de gerar coerência, 

mas é também capaz de trabalhar de forma linear.  

Como ao nível local a justificação completa do sistema supostamente não está em 

questão, pois ele trata apenas da justificação de uma crença particular ou conjunto muito 

pequeno de crenças, BonJour sustenta que o perigo de um regresso ao infinito é evitado. 

Perceba-se que esse perigo parece diluir-se frente à suposição de que as crenças-premissas ‒ 

chamadas por BonJour de crenças contextualmente básicas ‒ são alcançadas dentro de um 

contexto particular, como mostra a passagem anterior, fazendo com que a crença particular 

encontre, nesse contexto específico, os fundamentos necessários à justificação.   

Uma clara explicação sobre o nível local de justificação é fornecida por Timothy 

Day,
 194

 o qual sugere que podemos pensá-lo como uma parte que pode ser acessada, um 

subconjunto do sistema completamente coerente de crenças, supondo que essa parcela que 

pode ser só uma crença, seja coerente com o sistema inteiro. Quando, por exemplo, queremos 

justificar uma crença nem sempre é necessário acessar nosso sistema doxástico completo, mas 

apenas uma parcela dele. Para compreendermos, é preciso ver que a intenção de BonJour é 

sugerir que se a crença justificandum for coerente com essa parte acessada, torna-se possível 
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 “A given justificandum belief is shown to be justified by citing other premise-belief from which it correctly 
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 Timothy Day, “Circularity, Non-Linear Justification and Holistic Coherentism”. In: J. W. Bender, (Ed.). The 

Current State of the Coherence Theory, p. 136.  
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indicar, por meio da transitividade das relações de coerência, que ela é coerente com todo o 

sistema. Quer dizer, que não podemos justificar tudo incondicionalmente e de uma só vez. 

Para justificarmos alguma coisa, devemos assumir ou, ao menos, presumir algo a mais.  

Assim, o nível local não explica como se dá a justificação completa do sistema, 

como esta justificação entra no sistema. Essa questão diz respeito ao nível global. 
195

 Quando, 

por exemplo, perguntamos sobre questões acerca de uma justificação não derivativa, devemos 

usar uma abordagem não-linear. Assim, nesse nível, a relação entre as crenças particulares 

deve ser compreendida como sendo de apoio mútuo, como sendo essencialmente holística, 

uma vez que diz respeito à justificação completa do sistema. Não há uma dependência linear 

ou uma relação final de prioridade epistêmica entre os seus membros. As crenças 

componentes do sistema serão relacionadas de tal forma, que cada uma pode ser justificada 

nos termos de outras, e a direção pela qual o argumento se move, está sob o escrutínio num 

contexto particular.
 
 
196

 Dessa forma, para BonJour, no nível global a questão da coerência e 

da justificação é algo crucial, ainda que a coerência e a justificação sejam consideradas apenas 

dois dos cinco elementos fundamentais que o filósofo toma como sendo relevantes para uma 

teoria de coerência.  

É necessário, então, avaliar esses elementos, um a um, de modo a esclarecer o papel 

dos mesmos em sua teoria. Inicialmente, o filósofo explica em que medida uma justificação 

holística é capaz de garantir a coerência de um sistema de crenças. Segundo ele, a justificação 

de uma crença empírica particular deverá envolver quatro etapas ou fases argumentativas para 

ser completa. Deve-se postular a existência de uma conexão de cada etapa (uma com a outra), 

cada qual dependendo da que lhe precede:  

 

1) a inferência (inferability) daquela crença particular a partir de outras 

crenças particulares e relações adicionais entre elas e as crenças empíricas 

particulares. 

2) a coerência de todo o sistema de crenças empíricas. 

3) a justificação de todo o sistema de crenças empíricas. 

4) a justificação da crença particular em questão, em virtude de ser um 

membro do sistema. 
197

  

 

Essas condições mostram que, para que a justificação de uma crença particular 

aconteça, a crença justificandum: é coerente com outras crenças particulares do sistema de 
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 “(I) The inferability of that particular belief from other particular beliefs and further relations among 

particular empirical beliefs. (2) The coherence of the overall system of empirical beliefs. (3) The justification of 
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membership in the system” BonJour, ibid., p. 92. 
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crenças; o sistema de crenças é completamente coerente; e a coerência completa do sistema de 

crenças não é suficiente para justificá-la, pois o sujeito deve estar justificado em acreditar que 

o sistema é coerente. Poderíamos dizer que essa última condição espelha a tese elementar do 

coerentismo de BonJour. Como vimos, ele defende que o sujeito epistêmico deve ter acesso à 

justificação coerencial de suas crenças do sistema, do contrário, não terá razões para pensar 

que a crença justificandum deve ser muito provavelmente verdadeira. Em suma, o acesso à 

justificação implica outras crenças justificadas, no sentido de que a crença justificandum deva 

ser muito provavelmente verdadeira.  

BonJour considera as transições entre os passos (1) e (2) e entre os passos (2) e (3) as 

mais problemáticas, e as transições entre os passos (3) e (4) as menos críticas. Vejamos 

primeiramente os possíveis problemas existentes entre as etapas (2) e (3). Elas pertencem ao 

sistema cognitivo e são cruciais por dois motivos: porque se referem ao problema do regresso 

epistêmico, e também porque dizem respeito à conexão entre a coerência e a justificação 

epistêmica. Isso significa dizer que se os passos (2) e (3) forem negligenciados, um processo 

de justificação linear torna-se possível. Em outras palavras, o salto de (1) para (4) implica 

negar uma possível justificação derivativa, o que culmina no tipo de inferência que o filósofo 

rejeita enquanto resposta ao problema do regresso epistêmico. Por outro lado, quando a 

transição dessas etapas (2 e 3) for respeitada, é preciso saber por que um sistema coerente de 

crenças é justificado em um sentido epistêmico;
 198

 saber se somente a coerência é suficiente 

para garantir a justificação de todo o sistema de crenças ou de uma crença empírica particular.  

A resposta pressuposta nessa transição, contudo, parece ser a de que uma crença 

empírica particular será justificada se e somente se pertencer a um sistema suficientemente 

coerente de crenças (como veremos mais à frente, deverá ser justificada também por um apelo 

à Pressuposição Doxástica). Essa hipótese é aparentemente reforçada pelas etapas seguintes, 

as das fases (3) e (4), aquelas que BonJour considera menos problemáticas, menos críticas, 

pois “depende das relações inferenciais que se obtêm entre a crença a ser justificada e as 

outras crenças do sistema”. 
199

  

Por fim, a transição entre os passos (1) e (2), segundo o filósofo, é problemática, pois 

envolve o conceito de coerência. Certamente, que BonJour sabe da importância e da 

necessidade de se ter um conceito de coerência em uma teoria como a sua. O mais 
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other beliefs of the system” BonJour, ibid., p. 92. 
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interessante é vê-lo afirmar que essa tarefa pode ser abandonada em função da “obscuridade 

do próprio conceito central de coerência”. 
200

  

Trata-se de uma resposta claramente evasiva (ele mesmo irá assumir que é assim); 

contudo, não menos importante, merecendo alguma atenção de nossa parte. Veja-se que, 

segundo o filósofo, o conceito de coerência deve ser tão fundamental para as teorias que a 

concebem em seus sistemas, tais como o fundacionalismo fraco, quanto o é para teorias de 

coerência. 
201

 Quer dizer, para ele, o conceito é igualmente indispensável para as teorias 

pretensamente não céticas. Esse entendimento, o leva a afirmar que a ausência de uma 

explicação adequada de coerência não pesa mais contra teorias de coerência, do que deve 

pesar contra sistemas rivais.  

Essa declaração, apesar de conter alguma verdade – pois, de fato, a coerência tem um 

papel importante em alguns sistemas fundacionais – parece ser injusta. Desde que o 

fundacionalismo fraco admite a existência de algum atributo ϕ (prime facie) para as crenças 

particulares empíricas, e desde que se postula que uma crença básica é, portanto, a 

responsável final pela justificação, como mostramos no capítulo 3, parece-nos que exigir uma 

explicação sobre o conceito de coerência no mesmo nível exigido em uma teoria de coerência, 

apenas desvia-nos do cerne da questão. A questão fundamental é saber se somente a coerência 

entre as crenças de um sistema é capaz de fornecer justificação a uma crença empírica 

particular. Entendemos que aquilo que deve ser principalmente considerado sobre a questão 

da justificação em um sistema coerente de crenças, afinal, é o grau de coerência do sistema 

inteiro, e não o tipo de relação de inferência que se estabelece entre a crença justificandum e 

as outras crenças particulares. Esse raciocínio é o que nos permite questionar, por exemplo, o 

quanto de coerência entre as crenças do sistema é necessário para que essa justificação seja 

alcançada. 

Questões dessa natureza encontram respaldo em outra afirmação, feita mais à frente, 

pelo próprio BonJour, a de que “o conceito de coerência está vinculado à ideia de 

justificação”.
 202

 Veja-se que ela acaba reforçando o entendimento do quão fundamental deve 

ser para uma teoria de coerência, tal como a do filósofo, possuir um conceito de coerência que 

seja capaz de esclarecer tais questões. O problema vai além. Digamos que a coerência pode 

ser compreendida da forma como ele a esboça no esquema. Perceba-se que tais descrições, ou 
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melhor dizendo, tais condições, não parecem fornecer razões para se pensar que um sistema 

de crenças coerentes é tal, que deva conter membros que são epistemicamente justificados.  

A despeito da relevância dessas questões, BonJour não fornece um conceito 

detalhado de coerência.
203

 O que ele faz, antes sim, é esboçar uma definição na qual 

disponibiliza as condições que irão caracterizar esse conceito em sua teoria. Infelizmente, essa 

alternativa apenas mostra que, ao estabelecer as condições para que se tenha um conceito de 

coerência, ele está somente informando o que é preciso para que um sistema de crenças seja 

coerente. 
204

 Assim, o filósofo fica nos devendo essa explicação. Muito embora não devamos 

retomar essa questão, a análise dessas condições deve reforçar o que dissemos. 

Vejamos quais são as condições: 

 
1) Um conjunto de crenças é coerente apenas se for logicamente consistente. 

2) Um conjunto de crenças é coerente em proporção aos seus graus de 

consistência probabilística. 

3) A coerência de um sistema de crenças aumenta pela presença de conexões 

inferenciais entre as crenças que o compõem e aumenta em proporção ao 

número e concentração de tais conexões. 

4) A coerência de um sistema de crenças diminui na medida em que é 

dividido em subsistemas de crenças que são relativamente desconexas entre 

si por relações inferenciais. 

5) A coerência de um sistema de crenças é reduzida em proporção à presença 

de anomalias inexplicáveis no conteúdo acreditado do sistema.
205

  

 

A primeira condição está fundamentada no entendimento de BonJour de que a 

coerência não pode ser equiparada, simplesmente, à mera consistência lógica.
206

 Como a 

coerência depende não apenas da ausência de conflito, mas também de conexões positivas, 
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 Talvez uma das partes mais frustrantes da epistemologia coerentista de BonJour se deva à ausência de um 

conceito de coerência detalhado. A explicação bem elaborada de como deve ser a justificação de uma crença 
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possível distinção entre a coerência estática e dinâmica, contrasta com esta ausência.  
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 Em um trabalho posterior onde BonJour avalia a própria teoria coerentista, ele tenta mais uma vez esclarecer 
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Greco; E. Sosa (Org.). Compêndio de Epistemologia, p.202. Ver também L. BonJour, The Structure of Empirical 
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 “(I) A system of beliefs is coherent only if it is logically consistent. (2) A system of beliefs is coherent in 

proportion to its degree of probabilistic consistency. (3) The coherence of a system of beliefs is increased by the 

presence of inferential connections between its component beliefs and increased in proportion to the number and 

strength of such connections. (4) The coherence of a system of belief is diminished to the extent to which it is 

divided into subsystem of beliefs which are relatively unconnected to each other by inferential connections. (5) 

The coherence of a system of beliefs is decreased in proportion to the presence of unexplained anomalies in the 

believed content of the system” BonJour, ibid., p. 95-9. 
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 “a serious [...] mistake in discussing coherence, usually committed by critics [...] is to assume that coherence 

means nothing more that logical consistency” BonJour, ibid., p. 95. 
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tais como relações inferenciais e explanatórias a consistência lógica não é suficiente para a 

coerência. Assim, uma vez que a consistência é uma exigência para a coerência, e a 

inconsistência é um tipo grave de incoerência; ele considera a possibilidade provável de que 

existam sistemas de crenças perfeitamente consistentes, com quase nenhuma grau apreciável 

de coerência.  

O filósofo enfatiza, ainda, que uma possível distinção entre a consistência lógica e a 

probabilística existe, porque é quase impossível se evitar a inconsistência probabilística; e, em 

segundo lugar, a consistência probabilística é uma questão de graus que depende do número 

de conflitos contidos no sistema e do grau de improbabilidade envolvido em cada caso. Além 

do que o tipo de conexão exigida deve ser de relações inferenciais: qualquer tipo de relação de 

conteúdo que permitirá a uma crença ou a um conjunto de crenças servir como premissa de 

um argumento justificatório para outras crenças, na qual cada crença individual pode ser 

envolvida em muitas relações inferenciais diferentes. Assim, a coerência de um sistema de 

crenças dependerá, não apenas da consistência lógica de um sistema cognitivo, mas também 

deverá contar por seu grau de consistência probabilística, da concentração das suas conexões 

inferenciais internas, do quanto o sistema estará isento de anomalias inexplicáveis:  

 
A presença de tais anomalias prejudica a coerência do sistema de uma forma 

que não pode ser explicada meramente apelando para o fato de que a crença 

em um fato ou evento anômalo tem menos conexões inferenciais com o resto 

do sistema, caso uma explicação estivesse disponível. [...] O significado 

distinto de tais anomalias reside sobretudo no fato de que elas minam a 

alegação dos princípios básicos pretensamente explicativos de serem 

genuinamente básicos e, portanto, ameaçam a coerência global do sistema de 

crenças da forma mais séria. 
207

  

 

Para BonJour, as anomalias são responsáveis por enfraquecer o sistema coerente de 

crenças por serem, segundo ele, eventos ou fatos envolvendo algum tipo de padrão repetitivo. 

Uma ou mais crenças do sistema recebem essas anomalias que não podem ser explicadas pelo 

apelo a outras crenças no sistema, por isso não sendo necessário que estejam presentes.  

Por fim, a ideia elementar é de que a coerência está vinculada com uma explanação e 

unificação sistemática, de que devemos pressupor que se um alto grau de coerência for 

alcançado pode haver “mudanças conceituais significativas”. Se retomarmos as condições da 

sua definição de coerência, veremos que o conceito atrela-se à ideia de justificação mesma, no 
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 “The presence of such anomalies detracts from the coherence of the system to an extent which cannot be an 

accounted for merely by appeal to the fact that the belief in an anomalous fact or event has fewer inferential 

connections to the rest of the system than would be the case if an explanation were available. […] The distinctive 

significance of anomalies lies rather in the fact that they undermine the claim of the allegedly basic explanatory 

principles to be genuinely basic, and thus threaten the overall coherence of the system in a much more serious 

way” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 99. 
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sentido de que qualquer tipo de relação de inferência é capaz de produzir algum grau de 

justificação. Por esse aspecto, BonJour mantém que a coerência é elevada independentemente 

da força explicativa que a relação entre as crenças possui. Nesse sentido, a justificação não 

apenas diz respeito às relações entre as crenças do sujeito, mas demanda a exigência de que 

ela (a justificação de uma crença) recaia sobre premissas possuídas pelo próprio sujeito.  

Um rápido resumo do argumento de BonJour pode ser feito até aqui. Expondo-se 

genericamente temos que: a crença S de que P é justificada apenas se for inferida de um 

sistema de crenças justificado; o sistema de crenças será justificado apenas se for coerente; e, 

finalmente, a coerência do conjunto de crenças será determinada (a) pelo grau de 

sistematização dedutiva do conjunto; (b) pelo grau positivo de relevância probabilística do 

conjunto; (c) pelo grau de extensão em que estará livre de anomalias e fatos que não podem 

ser explicados; (d) pelo grau em que seus membros mantêm relações de inferência entre eles; 

(e) pelo grau pelo qual o conjunto consiste de subsistemas isolados de crenças não conectadas 

inferencialmente.  

Vejamos a seguir qual é, para BonJour, o terceiro elemento necessário a uma teoria de 

coerência: a Pressuposição Doxástica (Doxastic Presumption). 
208

 

 

5.1.1 A Pressuposição Doxástica  

 

A Pressuposição Doxástica é “a pressuposição referente ao alcance que o sujeito tem 

do próprio sistema de crenças”. 
209

 Em outras palavras, é a suposição de que o sujeito 

epistêmico é capaz de ter acesso ao seu sistema de crenças como um todo, de maneira a poder 

checar se uma dada crença qualquer é coerente com esse sistema ou não. Assim, a 

pressuposição é importante, pois sem ela o sujeito é incapaz de checar a coerência de suas 

crenças particulares. Por esse aspecto, o seu papel é garantir, pelo alcance que o sujeito tem 

do próprio sistema de crenças, a justificação de um sistema coerente. É comum em teorias de 

coerência a exigência de que o sujeito epistêmico deva ter uma representação ou apreensão 

adequada do sistema de crenças, um alcance (grasp) ao sistema coerente de crenças. Em 

BonJour, especificamente, esse alcance é uma condição necessária para que o conjunto de 

crenças seja justificado. Assim, para que S esteja justificado em acreditar que P, ele deve ter 

um alcance do seu conjunto de crenças e da coerência do mesmo, em que a crença de que P é 

um membro desse conjunto. Em outras palavras, para ter crenças justificadas, o sujeito 
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epistêmico deve ter acesso ao fato de que o sistema é coerente, o que significa que ele deve ter 

crenças acerca da coerência do seu sistema (e também do sistema). 

Esse acesso à coerência, isto é, o alcance que o sujeito S deve ter sobre o sistema de 

crenças, deve ser compreendido no argumento de BonJour como uma forma de crença, uma 

metacrença 
210

 (ou um conjunto de metacrenças) que, portanto, irá “especificar o conteúdo 

desse sistema”.
211

 Logo, é necessário que o sujeito epistêmico tenha o alcance (grasp) do 

conjunto do conteúdo e da coerência do seu conjunto de crenças para que esse seja justificado. 

Assim, só será possível assumir que as metacrenças que constituem o sistema de crenças são 

corretas ,por intermédio desse alcance, que será garantido pela Pressuposição Doxástica: 

 
[..] tais metacrenças devem ser presumidamente corretas até mesmo para que 

o processo de justificação comece. E isto é o que a Pressuposição Doxástica 

diz. Assim, a Pressuposição Doxástica não opera, estritamente falando, 

totalmente de maneira normal no sistema cognitivo. Antes sim, ela 

simplesmente descreve ou formula, a partir de fora, alguma coisa que 

inevitavelmente eu faço: eu assumo que as crenças constituintes de todo o 

meu sistema de crenças são, muito provavelmente, corretas. 
212

  

 

Segundo o filósofo, a Pressuposição Doxástica em sua essência indica que, em uma 

teoria de coerência, toda justificação empírica deva ser compreendida como relativizada, ou 

condicionada à pressuposição de que a representação do sistema de crenças pessoal está 

aproximadamente correta. No entanto, apenas aproximadamente correta, “porque a questão de 

saber se eu tenho alguma crença particular, ou um conjunto relativamente pequeno de crenças, 

contrárias àquelas que pertencem a todos os sistemas de crenças pode ser estabelecida em um 

sistema coerente”. 
213

 Se P for a exigência empírica cuja justificação está em questão, então 

uma teoria coerentista de justificação deve conseguir mostrar que, se essa pressuposição for 

correta, então P é muito provavelmente verdadeira. Logo, o princípio deve servir para indicar 

a correção das metacrenças.  

Porém, há ao menos um problema inicial a ser enfrentado, que é o problema da 

circularidade. Veja-se que, apesar de as metacrenças terem presumivelmente a sua presença 

                                                           
210

 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 102. 
211
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BonJour ibid., p.104. 



102 

 

no sistema de crenças (e presumivelmente a sua correção) garantida pela Pressuposição 

Doxástica, elas não podem ser justificadas em virtude de sua coerência com o resto do sistema 

de crenças, pois, em uma visão coerentista, justificá-las com um apelo à coerência envolveria 

uma petição de princípio, ou o apelo seria, claramente, circular. 
214

 Uma vez que a justificação 

deve ser alcançada pela coerência, essa justificação culminaria, fatalmente, na exigência 

viciosa de outras metacrenças para a fundamentação das primeiras. 
215

 Para delimitarmos o 

problema, considere-se que, para BonJour, o sujeito epistêmico deve ter o alcance cognitivo 

do sistema total de crenças e da sua coerência. Essa deve ser antecedente à justificação de 

uma crença particular no sistema, mas esse alcance não pode ser justificado por um apelo à 

coerência, pois se torna circular.  
216

 As consequências são claras: a sua teoria, cujo 

internalismo depende da coerência, pode colapsar.  

A fim de contornar essa dificuldade, BonJour fornece uma caracterização negativa da 

Pressuposição Doxástica sugerindo que a metacrença ou o alcance que o sujeito epistêmico 

tem do sistema de crenças e de sua coerência, deve ser entendido como uma das condições 

para fazer surgir a questão da justificação e, nesse sentido, como algo necessário à 

justificação. Assim, a metacrença não pode funcionar como uma premissa, mas como hipótese 

injustificada, como uma prática epistêmica ou cognitiva, que deve servir como a 

caracterização de algo, 
217

 pois, do contrário, seriam necessárias outras premissas cuja 

justificação culminaria no mesmo problema anterior. 
218

 A Pressuposição Doxástica surge, 

dessa maneira, como forma de solucionar um possível círculo vicioso quando se falar em 

metacrenças.  

A Pressuposição Doxástica deve ser vista como uma exigência de acessibilidade, 

necessária à posição internalista de BonJour, da qual o sujeito epistêmico deve ter um 

entendimento adequado de todo o seu sistema de crenças. Tal entendimento, que no final 

demanda acesso cognitivo ao fato de o sistema ser coerente, dependerá da própria 

Pressuposição Doxástica, em que a metacrença seria um produto da introspecção. Em outras 

palavras, ainda que não seja possível justificar a representação do sistema de crenças 

(garantida pela Pressuposição Doxástica), ao menos será possível argumentar que essa 

pressuposição é aproximadamente correta e que, na dependência disso, as crenças sustentadas 

são justificadas, sendo muito provável que sejam verdadeiras. 
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5.1.2 A noção de observação e a coerência 

 

A maior parte das explicações fundacionalistas de justificação das crenças 

observacionais ‒ as do tipo “eu vejo um livro vermelho na minha frente” ‒ sugere que elas são 

justificadas de forma não inferencial. Tais crenças são de tal modo importantes para a 

justificação, que demandam uma explicação específica da noção de observação. Entretanto, 

essa exigência acaba sendo um problema para os coerentistas. As crenças observacionais 

possuem a característica de serem essencialmente não inferenciais, pois surgem direta e 

imediatamente. Como a justificação que apela à noção de coerência é, fundamentalmente, 

inferencial, pois depende da relação interna de um sistema de crenças, as teorias de coerência, 

quando combinadas a uma explicação de observação, ficam diante de um conflito. 
219

 Esse 

impede que, no caso do coerentismo, assuma-se que as crenças observacionais forneçam input 

para o sistema: “aqui nós temos um conflito básico e irreconciliável e assim uma decisiva 

reduction ad absurdum de qualquer tentativa em combinar uma teoria de coerência com uma 

explicação de observação”. 
220

  

Frente a esse impasse, BonJour propõe que consideremos uma distinção entre os 

sentidos em que uma crença deve ser avaliada: entre o modo pelo qual uma crença se origina 

e a forma como ela se justifica. Para ele a explicação de observação fundacionalista repousa 

em uma conflação (conflation) 
221

 desses sentidos. 
222

 O primeiro sentido (a) trata sobre a sua 

origem ou gênese. O segundo, (b) trata sobre como uma crença é justificada. Assim, no 

primeiro caso (a), trata-se de saber como a crença chega até a pessoa em questão: se ela surge 

através de um processo atual do raciocínio ou da inferência a partir de outras crenças? No 

segundo (b), busca-se saber como a crença em questão é justificada: em virtude de suas 

relações inferenciais com outras crenças ou de alguma outra forma. 
223

 BonJour sugere que 

para garantir uma relação do sistema de crenças com o mundo em uma noção de observação 
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coerentista adequada, a crença observacional deverá ser “não inferencial” no primeiro sentido 

‒ o sentido da origem; e “inferencial”, no que diz respeito à sua justificação: 

 
Uma teoria de coerência deve reconhecer, na verdade, insistir que crenças 

observacionais são óbvia e paradigmaticamente não inferenciais no primeiro 

sentido, que elas são não inferenciais na origem: uma crença que surge 

através da inferência não poderia ser qualificada enquanto observacional sob 

o ponto de vista do senso comum, e mais importante, não iria se distinguir de 

modo algum, de outros componentes de um sistema coerente [...]. 224  

 

E complementa:  

 
[...] crenças cujo conteúdo assertivo não é simplesmente um produto inferido 

do resto do sistema e que, portanto, podem constituir verificação naquele 

sistema; tais crenças poderiam ter surgido de algum modo não inferencial. 

Mas não é imediatamente óbvio que uma crença que surge, então, não 

inferencialmente, também deve ser não inferencial no segundo sentido, isto 

é, deve possuir justificação não inferencial. 225  

 

O filósofo pretende mostrar que crenças que se originam de alguma forma não 

inferencial poderiam ser justificadas, ou asseguradas apenas pelo apelo à coerência com o 

resto do sistema. 
226

 Para tanto, basta assumir que a crença surge para a pessoa no primeiro 

sentido, isto é, de modo não inferencial. Dessa maneira, nenhum status justificatório especial 

poderá ser aplicado a ela. Essa ocorrência deve ser espontânea, uma espécie de “palpite” 

(hunch) de origem externa que, então, é justificado coerencialmente. Teremos, então, que a 

crença observacional se origina de forma não inferencial, mas a sua justificação deve ser 

inferencial, por coerência com o sistema. Esse raciocínio deve supostamente garantir, 

também, o input no sistema. 
227

  

BonJour adota o entendimento de Sellars de que o conhecimento observacional não- 

inferencial pode ter autoridade e credibilidade. Em determinado ponto do Empirismo e 

Filosofia da Mente, 
228

 Sellars levanta a questão de como a ideia de conhecimento 

observacional deve ser corretamente compreendida, sugerindo que tal conhecimento deve ser 

não inferencial e, ainda assim, deve ser conhecimento, possuir credibilidade. Vejamos parte 

                                                           
224

 “A coherence theory may concede, indeed insist, that observational beliefs are obviously and paradigmatically 

noninferential in the first sense, that they are noninferential in origin: a believe arrive through at inference would 

not qualify as observational from the standpoint of common sense and, more important, would not differ from 

the other components of a coherent system in any way […]”L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge 

p. 113. 
225

 “[…] beliefs whose assertive content is not simply an inferred product of the rest of the system and which can 

thus constitute an independent check on that system; such beliefs would have to be arrived at in some 

noninferential way. But it is not immediately obvious that a belief which is thus noninferential arrived at must 

also be noninferential in the second sense, that is, must possesses noninferential warrant” BonJour, ibid., p. 113. 
226

 BonJour, ibid., p. 113. 
227

 BonJour, ibid., p. 113. 
228

 W. Sellars, Empirismo e Filosofia da Mente.  



105 

 

dessa argumentação:  

 
Poderia parecer, então, que existem duas maneiras pelas quais uma instância 

de frase possa ter credibilidade: (1) A autoridade pode somar-se a ela, por 

assim dizer, a partir de cima, isto é, como uma instância de um tipo (type) de 

frase da qual todas as instâncias (tokens), num certo uso, tem credibilidade, 

por exemplo “2+2=4”. Nesse caso, diremos que a credibilidade de uma 

instância (token) é herdada da autoridade do tipo (type). (2) A credibilidade 

pode somar-se a ela pelo fato de que ela veio a existir de certa forma em 

certo conjunto de circunstancias, por exemplo, “Isto é vermelho”.  Aqui a 

credibilidade da instância (token) não é derivada da credibilidade do tipo 

(type). 
Agora, a credibilidade de alguns tipos de frase parece ser intrínseca [...]. Isto 

é, ou parece ser, o caso de certas frases usadas para elaborar enunciados 

analíticos. A credibilidade de alguns tipos de frases soma-se a elas em 

virtude de suas relações lógicas com outros tipos (type) de frases. Pareceria 

óbvio, entretanto, que a credibilidade de tipos de frases empíricas não pode 

ser estabelecida sem referência à credibilidade de outros tipos (type) de 

frases. E desde que nenhum tipo de frase empírica parece ter credibilidade 

intrínseca, isto significa que a credibilidade tem de somar-se a alguns tipos 

(type) de frases empíricas em virtude de suas relações lógicas com certas 

instâncias (token) de frases, e, de fato, as instâncias de frases cuja autoridade 

não seja derivada, por sua vez, da autoridade de tipos (type) de frases.
 229

  

 

Veja-se que Sellars irá distinguir entre instanciações (token) e tipos (type) de frases: a 

instância (token) não pode ser repetida, enquanto que o tipo (type) pode, e pode ser 

instanciado em ocasiões distintas. 
230

 Ele considera que em muitos casos a credibilidade 

instanciada (token) é derivada da autoridade de tipo (type) (como em 2 + 2 = 4), mas que, no 

caso de sentenças observacionais, a credibilidade de tipo (type) é derivada da autoridade token 

(como em “Isso é vermelho”). O filósofo recusa o argumento de que a credibilidade 

instanciada (token) empírica deriva inteiramente da credibilidade do tipo (type) empírico, 

porque esse argumento se choca com a posição coerentista que compreende que a única 

exigência para a justificação deveria ser a de que os conteúdos de várias crenças que 

compõem o sistema de crenças empíricas se encaixem coerentemente. E, claro, essa visão 

culmina nas objeções ao coerentismo, vistas anteriormente. O que Sellars sugere como 

alternativa, nas palavras do próprio BonJour, é que a credibilidade de algumas crenças 

empíricas tokens não depende apenas do seu conteúdo, mas que são, de algum modo, “[...] 

                                                           
229

 W. Sellars, Empirismo e Filosofia da Mente, 32, p. 76. Ver, também, L. BonJour, The Structure of Empirical 

Knowledge, p. 114.
 

230
 Um exemplo é aplicar a distinção a números, como na sequência 11212, este conterá cinco instâncias (tokens) 

de números de dois tipos. Ver Robert Brandom, “Guia de Estudos”. In: W. Sellars, ibid., p.151-3. 



106 

 

uma função da forma pela qual cada crença particular token vem a ser aceita, [...] da sua 

origem ou gênese no pensamento da pessoa”. 
231

 

O ponto mais importante, segundo BonJour, é que essa alternativa pode ser 

compreendida sob duas formas radicalmente diferentes. A primeira remete ao alvo principal 

de Sellars, a doutrina do dado, espelhando o que foi visto anteriormente: que os enunciados de 

Schlick (Konstatierungen); a consciência direta de situações observáveis de Quinton ou a 

apreensão do dado de Lewis; são ideias refutáveis – agora, segundo BonJour, sob a alegação 

de que “a autoridade epistêmica de uma crença (token) empírica não inferencial repousa em 

um estrato auto-autentificante de episódios intrinsecamente autorizados de consciência”.
232

 

Quer dizer, segundo essa concepção uma crença não inferencial começa a ter autoridade em 

virtude de se formular corretamente aquilo que é apreendido por uma dessas consciências, que 

Sellars irá se referir como não-verbais (no mesmo sentido que pensamentos são não-verbais), 

ao invés de não-cognitivas ou não-conceptuais: 

 
[...] se relatos observacionais forem elaborados como ações, se sua correção 

for interpretada como a correção de uma ação, e se a autoridade de um relato 

de observação for interpretada como o fato de que fazê-lo é seguir uma regra 

no sentido próprio dessa expressão, então nós estamos frente a frente com a 

dadidade em sua forma mais clara. [...] essas estipulações comprometem-nos 

com a ideia de que Konstatierungen se fundamenta em episódios não verbais 

de consciência – consciência de que algo é o caso, [...], de que isso é verde – 

cujos episódios não verbais têm uma autoridade intrínseca [...]. Estamos 

comprometidos com um estrato de episódios não verbais com autoridade 

(“consciência”), cuja autoridade soma-se a uma superestrutura de ações 

verbais [...]. 233 

 

Neste ponto, Sellars estipula que a compreensão de um conteúdo proposicional 

(condição necessária para se ter uma crença), depende de como o situaremos no jogo do dar e 

solicitar razões, de como iremos situá-lo nesse espaço designando-lhe um papel inferencial, 

pois, “ao empregarmos conceitos e obedecermos a regras e normas semânticas de pensamento 

inferencial, movemo-nos na esfera das razões”. 
234

 Logo, a noção de que a autoridade de 

enunciados não inferenciais repousa em episódios de consciência não-verbal, os quais as 

performances verbais expressam, aponta para uma versão do mito. 
235
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Para explicar como a credibilidade de uma crença empírica token deve derivar de sua 

origem, Sellars 
236

 sugere que o sujeito epistêmico deve estar em uma posição em que possa 

inferir a verdade provável de tal crença, a partir de sua ocorrência, diante da provável 

presença do objeto verde em circunstâncias adequadas. Mais ainda: a crença (token) particular 

irá derivar a sua credibilidade de uma tendência dada de alguma relação nomológica com o 

objeto, que é estabelecida com base em um treinamento do sujeito da observação. A 

justificação da crença observacional sempre depende de um conhecimento geral de que 

crenças desse tipo são indicadores nomologicamente confiáveis da presença real (fidedigna) 

do tipo de situação factual, cuja existência elas asseveram e, se assim o for, as crenças 

observacionais não podem ser básicas em um sentido fundacional. 
237

 Esse conhecimento 

geral é baseado em novas observações que, por sua vez, dependem de um conhecimento ainda 

mais geral, na constituição de um sistema coerente de crenças. Assim, é possível acreditar em 

algumas crenças antes de acreditar em outras, o que não implica ter-se um conhecimento 

prévio dessas coisas – como em uma concepção linear de justificação. Obviamente, algumas 

delas poderão ser acreditadas antes do que outras, mas o status justificacional e de 

conhecimento putativo, dependerá de elas terem sido acreditadas e de se ajustarem da forma 

correta no sistema coerente.  

A questão, contudo, não se encerra, pois ainda é preciso explicar como a crença 

observacional constitui-se em input para o sistema. Novamente, BonJour recorre ao 

argumento de Sellars, a um texto em que ele, Sellars, caracteriza o processo que culmina na 

caracterização da crença observacional (ou sentença), processo que chamará “language-entry 

transition”. 
238

 Vejamos parte dele: 
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Ocupar uma posição em uma língua é pensar, julgar, asseverar que é assim-

e-assim, fazer um movimento em uma linguagem é inferir a partir de assim-

e-assim que assim-e-assim. E embora as sensações tenham status no jogo da 

linguagem [...] a sua função na caracterização da ocupação da posição de 

uma sentença observacional não é a de que um pensamento serve como 

premissa de uma inferência. 

22. Vamos distinguir, portanto, entre dois tipos de transições aprendidas que 

possuem status no jogo de linguagem: (1) movimentos, (2) transições 

envolvendo uma situação, a qual não é uma posição no jogo e uma situação a 

qual é uma posição no jogo. Movimentos são transições (conexões E-R) em 

que tanto o estímulo (E) e a resposta (R) são posições no jogo funcionando 

enquanto tal. Vamos representá-los pelo esquema „(E-R)
g‟

. A segunda 

categoria subdivide-se em duas subcategorias: (2.1) transições de entrada da 

linguagem (language entry transitions), como deveremos chamar essas 

transições aprendidas (conexões E-R) com as quais alguém começa a ocupar 

uma posição no jogo (R é uma posição no jogo funcionando como tal), mas 

o ponto de partida (terminus a quo) da transição não o é (E não é uma 

posição no jogo funcionando como tal). Vamos representar este esquema por 

„E-(R)
g‟

. A transição de entrada da linguagem (language entry transitions) 

que temos particularmente em mente (sentenças observacionais) são aquelas 

que satisfazem a exigência adicional de que poderia ser dito que E significa 

R. Exemplo: Quando a retina de Jacques é estimulada pela luz que vem de 

um lápis laranja, ele diz „este lápis é laranja‟('ce crayon est orange’)- a qual 

ele pode mover-se para „este lápis tem uma cor entre o vermelho e o 

amarelo‟ ('ce crayon a une couleur entre rouge et jaune'). 239  

 

 

Assim, há duas formas de se tomar uma posição no jogo da linguagem: pela 

observação, aqui representada pela expressão transição de entrada da linguagem (language 

entry transition), e pela inferência. 
240

 Nesse processo, uma pessoa começa a ocupar uma 

posição no jogo conceitual linguístico em virtude de uma conexão estímulo-resposta, na qual 

o estímulo não é uma posição no jogo, mas a resposta, sim.  

A ideia envolvida é de que as crenças que resultam do processo são causadas (tem a 

sua origem) a partir de fora do sistema de crenças, mas justificadas a partir de dentro do 

sistema. O mais importante, porém, é que, assim sendo, a sua justificação depende exatamente 
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 “To occupy a position in a language is to think, judge, assert that so-and-so; to make a move in a language is 

to infer from so-and-so, that so-and-so. And although sensations do have status in the English language game, 

their role in bringing about the occupation of an observation sentence position is not that of a thought serving as 

a premise in an inference. 22. Let us distinguish, therefore, between two kinds of learned transition which have 

status in a language game: (1) moves, (2) transitions involving a situation which is not a position in the game and 

a situation which is a position in the game. Moves are transitions (S-R connections) in which both the stimulus 

(S) and the response (R) are positions in the game functioning as such. Let us represent them by the schema „(S-

R) 
g
‟. The second category subdivides into two subcategories: (2.1) language entry transitions, as we shall call 

those learned transitions (S-R connections) in which one comes to occupy a position in the game (R is a position 

in the game functioning as such) but the terminus a quo of the transition is not (S is not a position in the game 

functioning as such). Let us represent these by the schema „S-(R) 
g
‟. The language entry transitions we have 

particularly in mind (observation sentences) are those which satisfy the additional requirement that S would be 

said to be "meant by" R. Example: When Jacques' retina is stimulated by light coming from an orange pencil, he 

says 'ce crayon est orange' ‒ from which he may move to 'ce crayon a une couleur entre rouge et jaune'” W. 

Sellars, “Some Reflections on Language Games”. Philosophy of Silence, p. 210. 
240

 Sellars, ibid., p. 204-28. 
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do fato de elas terem sido, então, causadas. Apenas dessa forma, “a sua credibilidade 

enquanto (token) pode ser anterior a sua credibilidade enquanto tipo (type)”; 
241

 e essa, dirá 

BonJour, é a razão pela qual elas constituem um input dentro do sistema e constituem-se em 

uma verificação externa do trabalho interno da coerência, 
242

 oferecendo esperança à objeção 

do input .  

 

5.2 CONHECIMENTO E JUSTIFICAÇÃO OBSERVACIONAL 

 

Consideremos, agora, o exemplo dado por BonJour para compreender os critérios 

necessários à justificação do seu argumento. O primeiro exemplo é o de um livro azul sobre a 

mesa. Uma crença surgida assim, dirá, é involuntária e coerciva, ou é uma crença 

cognitivamente espontânea. Mesmo esse conhecimento irá depender da coerência, sendo 

inferencialmente adquirido, o que o leva a fornecer um argumento justificatório para a crença 

original. Eis um esquema (D) que mostra como a crença original pode ser justificada (onde K1 

diz respeito ao tipo de objeto da crença e C1 às condições normais de observação): 
243

 

 

I. Eu tenho a crença cognitivamente espontânea do tipo K1 de que há um livro azul sobre 

a mesa. 

 

2. Condições C1 são obtidas. 

 

3. Crenças cognitivamente espontâneas do tipo K1 em condições C1 são muito 

provavelmente verdadeiras. 

 

Portanto, minha crença de que há um livro azul sobre a mesa é muito provavelmente 

verdadeira.  

Logo, (muito provavelmente) há um livro azul sobre a mesa. 
 

Logo, para uma crença cognitivamente espontânea contar como sendo observacional 

e, com isso, contribuir com conteúdo empírico, ela deverá satisfazer três condições: (i) uma 

crença observacional deve ser de certo tipo, quer dizer, deve ser classificada pelo seu caráter 

intrínseco ou conteúdo, mas deve, de fato, ter sido causada 
244

 (eu vejo que há um livro 

vermelho sobre a mesa); (ii) as condições observacionais devem ser normais (boa iluminação, 
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 “Only in  this way their credibility as tokens be prior to their credibility as types” L. BonJour, The Structure 

of Empirical Knowledge, p. 116.  
242

 BonJour, ibid., p. 116.  
243

 “(I) I have a cognitively spontaneous belief of kind K1, that there is a red book on the desk; (2) Conditions C1 

obtain; (3) Cognitively spontaneous beliefs of Kind1 in conditions C1 are likely to be true; Therefore, my belief 

that there is a red book on the desk is very likely to be true; Therefore, (probably) there is a red book on the 

desk.” Ver BonJour, ibid., p. 118. 
244

 BonJour, ibid., p. 118. 
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estar perto do objeto, etc.); satisfeito (ii), teremos, então, (iii) é preciso que as minhas crenças 

cognitivas espontâneas e as condições especificadas sejam altamente confiáveis, com uma 

alta probabilidade de serem verdadeiras.  

Não faremos uma análise completa sobre as condições, mas algumas observações 

merecem ser feitas. A condição (i) diz respeito a um tipo de crença que deve ser definida, não 

por alguma conexão causal com a condição de verdade, mas pelo seu conteúdo ‒ no mesmo 

sentido proposto por R. Chisholm 
245

 em sua versão internalista, onde sustenta que a análise 

do significado do pensamento, leia-se do seu conteúdo, deve ser feita em termos do 

significado da linguagem, e não o contrário. 
246

 Mesmo que o conteúdo da crença, aquilo 

sobre o que é a crença não seja o que a causa, a sua falsidade deve aparentemente depender de 

outras crenças do mesmo tipo sendo verdadeiras. Essa visão advém daquela que diz que a 

verdade é ontologicamente anterior à falsidade, no sentido de que a falsidade de uma crença 

se deve à possibilidade de a sua verdade estar errada. 
247

  

BonJour trata apenas de crenças visuais e seu posicionamento sobre as mesmas é de 

que é enganador falar de uma crença cognitivamente espontânea como sendo uma crença 

visual “sobre as cores e classificações gerais do objeto físico de tamanho médio”. Vejamos: 

 
 [...] a crença em questão é uma crença cognitivamente espontânea de certo 

tipo definido K1, que podemos especificar de algum modo equivocadamente, 

afirmando que ela é uma crença visual acerca das cores e classificações 

gerais de um objeto físico de tamanho médio. A razão por que isso tende a 

ser enganoso é que o termo “visual” sugere uma classificação em termos de 

etiologia causal, quando o que se pretende aqui é uma classificação referente 

somente ao caráter intrínseco, ou conteúdo da crença, por mais que tenha 

sido de fato causada. 
248

  

 

Desse modo, uma vez que a crença visual cognitivamente espontânea do tipo K1 diz 

respeito ao conteúdo da crença, a crença de que eu vejo um livro azul sobre a mesa deve 

indicar, por exemplo, que se trata de um livro azul e não de uma agenda, deve especificar o 

conteúdo da crença. A outra intenção por trás dessa explicação é mostrar que quando temos 
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 Para um aprofundamento maior dessa questão ver R. M. Chisholm, “Intentionality and the Mental”. In: 

Herbert Feigel, Michael Scriven, Groven Maxwell, (Ed.). Concepts Theories, and the Mind-Body Problem.  
246

 
R. M. 

Chisholm, ibid., p. 529.  
247

 O entendimento é de que a verdade é necessária, e a verdade e a falsidade são um acidente. Nesse caso, só a 

verdade é uma propriedade positiva. A falsidade é apenas a negação da verdade. Para maior aprofundamento 

dessa questão, Ver Jerry A. Fodor, Psychosemantics.  
248

 “[…] the belief in question is a cognitively spontaneous belief of a certain definite kind K1, which we may 

specify, somewhat misleadingly, by saying  that it is a visual belief about the color and general classification of a 

medium-size physical object. The reason that this is apt to be misleading is that the term “visual” suggests 

classification in terms of causal etiology, whereas what is intended here is a classification concerned only with 

the intrinsic character and content of the belief, however it may in fact have been caused” L. BonJour, The 

Structure of Empirical Knowledge, 118. 
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crenças resultantes de alguma alucinação, elas podem ser classificadas como “visuais” no 

sentido anteriormente proposto, a despeito de terem sido causadas sem qualquer conexão com 

o aparato psicológico da visão (o que BonJour chamaria de crenças aparentemente visuais). 

Assim, a condição (i) estabelece que a crença será do tipo visual se tiver a sua verdade 

garantida pelo seu conteúdo que, por sua vez, deve ser assegurado pela Pressuposição 

Doxástica. A condição (ii) deve assegurar que todas as crenças que satisfazem (i) são 

verdadeiras em virtude da normalidade das condições sobre as quais a sua espontaneidade 

cognitiva incide, e a condição (iii), por sua vez, deve exigir que as crenças espontâneas sejam 

altamente prováveis dado (ii) que elas serão verdadeiras.  

Segundo BonJour, a crença cognitivamente espontânea será justificada pelo apelo 

aos argumento justificatório representado pelo esquema D, cujas premissas deverão ser elas 

mesmas justificadas e “se o resultado da explicação da observação for para ser genuinamente 

coerentista, essas outras justificações não devem apelar a nenhuma crença básica”. 
249

 A 

alegação de BonJour é que, por essa explicação, a justificação das crenças originais não seria 

algo intrínseco ou primitivo, como visto em Quinton, mas algo dependente do contexto e do 

background fornecido por outras crenças: eu acredito que vejo um livro, porque recebo 

suporte de outras crenças que se encontram no meu sistema de crenças. 
250

  

De todo modo, a ideia geral é que a coerência deva ser compreendida em termos de 

relações entre crenças atuais. Assim, para uma crença B (crença observacional, 

cognitivamente espontânea) ser coerente com o sistema, é preciso que se tenham duas outras 

crenças além dessas, que tomadas conjuntamente tornem B muito provavelmente verdadeira. 

Entretanto, B apenas será coerente com o background de minhas crenças se somente se eu 

tiver um argumento justificador para a verdade de B. Para analisar casos em que o sujeito 

epistêmico, mesmo tendo uma crença cognitivamente espontânea, falhe em ter conhecimento 

observacional, pois as condições do argumento não estão sendo satisfeitas. 
251

 BonJour 

explora alguns exemplos: casos em que (a) o sujeito S, no trânsito, vê um automóvel e 

acredita se tratar de um tipo de carro esportivo, uma Ferrari; (b) o sujeito S, sofrendo de medo 

do escuro, acredita espontaneamente que alguém o espreita à noite entre os arbustos; (c) 

dentro de uma casa de espelhos, o sujeito S acredita espontaneamente que há um homem 

gordo, baixo e disforme vindo em sua direção.  
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 “[…] if the resulting account of observations is to be genuinely coherentist, these further justification must 

also make no appeal to basic beliefs” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 118. 
250

 
BonJour, i

bid., p. 119. 
251

 
BonJour, i

bid., p.119-0. 
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O caso (a) informa uma inadequação com as premissas (I) e (3) do argumento 

justificatório (D), visto anteriormente. Apesar de ter uma excelente condição de observação, o 

sujeito S não está familiarizado com a forma pela qual os carros daquele tipo são produzidos, 

o que o leva a concluir que quase todos os carros que imagina serem esportivos sejam uma 

Ferrari. Nesse exemplo, a primeira premissa não será satisfeita, porque a classificação será 

relativizada, quando depende da especificidade da classificação. No caso (b), BonJour afirma 

que a terceira premissa (3) não será satisfeita: 

 
Casos desse tipo iluminam o fato de que um argumento justificatório do tipo  

em questão é indutivo em um sentido lato, que se aplica uma exigência de 

total evidência: se eu estou justificado em aceitar uma lei mais específica 

referente à confiabilidade de minhas próprias crenças no tipo de caso em 

questão, então eu não posso apelar apropriadamente a uma lei mais geral, 

segundo a qual crenças do tipo em questão são geralmente confiáveis, isto é, 

confiável para a pessoa habitual; eu tenho que usar a informação mais 

específica para mim. 
252

  

 

No exemplo (c), não se trata de conhecimento, pois o sujeito epistêmico não possui 

um conhecimento adequado das condições de percepção, 
253

 não satisfazendo a premissa (2). 

Um último exemplo é fornecido por BonJour: 
254

 um sujeito olha para a sua mesa e começa a 

ter um conhecimento putativo de que não há nenhum livro azul sobre ela. Tal conhecimento 

(se de fato for) depende, rigorosamente, da observação. No entanto, as explicações dadas para 

os exemplos anteriores não se encaixam nesse, pois no caso o sujeito epistêmico não terá uma 

crença visual espontânea de que existe um livro azul sobre a mesa. BonJour dirá, que na 

verdade, ele falha em ver a presença do livro, isto é, falha em ter uma crença visual 

espontânea de que há um livro azul sobre a mesa, não obstante as condições de observação 

serem adequadas – e, caso o livro estivesse de fato sobre a mesa, o sujeito epistêmico teria 

essa crença visual espontânea.  

O mais importante é que o exemplo demonstra que crenças espontâneas visuais sobre 

objetos de tamanho médio são indicadores confiáveis da presença de tais objetos em dois 

sentidos: ao ocorrerem em condições adequadas e quando acontecem eles são apenas muito 

provavelmente verdadeiros como, também, devem muito provavelmente ocorrer nas situações 
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 “Cases of this sort highlight the fact that a justificatory argument of the sort in question is inductive in a broad 

sense, so that the requirement of total evidence applies: if I am justified in accepting a more specific law 

concerning the reliability of my own beliefs in the sort of case in question, then I cannot properly appeal to a 

more general law according to which beliefs of the kind in question are generally reliable, that is, reliable for the 

average person; I have to use the most specific information available to me” L. BonJour, The Structure of 

Empirical Knowledge, p. 120.  
253

 
BonJour, i

bid.,, p.120. 
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 BonJour
, i

bid., p. 121. 
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em que seriam muito provavelmente verdadeiros. BonJour chamará essa situação de 

confiabilidade conversa. Vejamos o argumento: 
255

 

 

I.  Não tenho nenhuma crença cognitivamente espontânea P do tipo K1. 

 

(2) Condição C2 é obtida. 

 

(3) Se fosse verdade que há um livro azul sobre a mesa, se condições C2 fossem 

satisfeitas, seria muito provável que eu tivesse uma crença cognitivamente espontânea 

do tipo K1,de que há um livro azul sobre a mesa. 

 

Portanto, seria muito improvável que a crença de que existe um livro azul sobre a 

mesa (se mantida) fosse verdadeira. 

     Logo, (provavelmente) não existe nenhum livro azul sobre a mesa. 

 

A conclusão é a de que o conhecimento justificado dessa forma está muito 

proximamente conectado com a observação. Assim, a reivindicação de uma explicação 

observacional coerentista é a de que as crenças observacionais são epistemicamente 

justificadas em razão do background do conhecimento empírico, que informa que crenças 

observacionais desse tipo são epistemicamente confiáveis. O que o permite fornecer uma 

explicação mais geral de observação através de três condições essenciais: (I) deve haver uma 

classe ou categoria de crenças observacionais que são distinguíveis e reconhecíveis pela 

pessoa que as tem; (II) a classe de crenças cognitivamente espontâneas em questão deve ser 

epistemicamente confiável respeitando-se que, quando ocorrerem sob as condições 

adequadas, é muito provável que sejam verdadeiras, ou é muito provável que elas poderiam 

ocorrer em situações em que poderiam ser verdadeiras;
256

 (III) o sujeito S deve ter acesso 

cognitivo às premissas justificatórias. 

Em seguida, BonJour apresenta duas formas argumentativas na justificação da crença 

observacional, uma positiva e outra negativa. A positiva é: 
257
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 “(I) I have no cognitively spontaneous belief that P which is of kind K1, that there is a blue book on the desk. 

(2) Conditions C2 obtain. (3) If it were true that there were a blue book on the desk, then if conditions C2 obtain, 

it is very likely that I would have a cognitively spontaneous belief of kind K1 that there is a blue book on the 

desk. Therefore, it is very unlikely that the belief that there is a blue book on the desk (if held) would be true. 

Therefore, (probably) there is no blue book on the desk.” Apresentamos o argumento com algumas 

modificações. L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 121.  
256

  BonJour
, i

bid., p. 122. 
257

“(I) I have a cognitively spontaneous belief that P which is of kind K. (2) Conditions C obtain. (3) Cognitively 

spontaneous beliefs of Kind in conditions C are very likely to be true. Therefore, my belief that P is very likely to 

be true. Therefore, (probably) P.”  BonJour
, i

bid., p. 123. 
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(I) Eu tenho uma crença cognitiva espontânea de que P do tipo K. 

 

(2) Condição C é obtida. 

 

(3) Crenças cognitivamente espontâneas do tipo K nas condições C são muito 

provavelmente verdadeiras. 

 

Portanto, a minha crença em P é muito provavelmente verdadeira. 

Logo, (Provavelmente) P.  

 

Um argumento justificatório análogo poderia ser fornecido em caso de conhecimento 

observacional negativo: 
258

 

 

(I-N) Não tenho nenhuma crença cognitivamente espontânea P do tipo K. 

 

(2-N) Condição C‟ é obtida. 

 

(3-N) Se fosse verdade que P, então, se as condições C‟ são satisfeitas, seria muito 

provável a crença espontânea em P sob as condições C‟. 

 

Portanto, seria muito improvável que a crença em P, se verdadeira, fosse 

verdadeira. 

               Logo, (provavelmente) não é o caso que P. 

 

Esse seria o caso se a crença P fosse a crença de que não há um livro azul sobre a 

mesa. Tais argumentos representam a proposta básica sobre como se dá a justificação de 

conhecimento observacional em uma teoria coerentista. Mas é preciso mostrar, ainda, como 

essas premissas podem ser elas mesmas justificadas adequadamente, e ainda, serem um 

recurso disponível para uma teoria de coerência. Assim, o próximo passo de BonJour, é 

fornecer uma explicação sobre como essa justificação deve ocorrer. 

 

5.2.1 A justificação das premissas 

 

Comecemos explorando a premissa (3) do argumento justificatório de uma crença 

observacional. Segundo BonJour, ela é uma forma de demonstrar por que “crenças 

cognitivamente espontâneas do tipo K nas condições C são muito provavelmente 

verdadeiras”. Assim, a premissa (3) deve ser a reivindicação sobre a relação entre as crenças 

cognitivamente espontâneas de um tipo específico, sob certas circunstâncias, e a verdade de 
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 “(I-N) I have no cognitively spontaneous belief that P which is of kind K; (2-N) Conditions C‟ obtain; (3-N) If 

it were true that there were that P, if conditions C‟ are satisfied, it is very likely that I would have a cognitively 

spontaneous belief that P of kind K; Therefore, it is very unlikely that the belief that P (if held) would be true; 

Therefore, (probably) it is not the case that P.” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 123-4. 
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tais crenças. O mais importante, dirá BonJour, é que dentro de uma visão coerentista, 

premissas do tipo (3) são contingentes e devem ser justificadas de forma amplamente 

empírica. Sua suposição é a de que se trata de uma lei empírica que não precisa ser 

especialmente justificada para o coerentista, fazendo prevalecer o seu entendimento de que, se 

não quisermos cair no fundacionalismo, tais leis devem ser justificadas internamente no 

sistema, sem qualquer apelo a algo externo. 
259

 

BonJour sugere que mesmo sob certas condições adequadas C, em um mundo 

possível, uma crença cognitivamente espontânea poderia não ser completamente fidedigna, 

enquanto crenças cognitivamente espontâneas bizarras, também em condições bizarras (muito 

distante dos objetos, por exemplo), poderiam ser altamente confiáveis. Em tais mundos, a 

etiologia causal dessas crenças seria muito diferente da do mundo real, contudo estas 

diferenças não deveriam refletir no caráter subjetivo da crença sob as condições conhecidas, 

nem refletir em qualquer coisa que seja cognitivamente acessível ao sujeito S. 

A premissa (2) é sobre a obtenção da condição C e tem a forma de uma conjunção de 

subpremissas que são multiplamente variáveis. Muitas delas terão o status de crenças de 

background (background beliefs), sendo justificadas pelo apelo ao resto do sistema cognitivo, 

e, nesse sentido, podem oferecer a mesma explicação justificatória que poderia ser dada a uma 

posição não coerentista. Não obstante, como algumas delas devem ter o status de observação, 

precisam ser justificadas de acordo com o argumento. Nessa premissa, o elemento de 

coerência entra até mesmo nesse nível, com várias crenças observacionais distintas, que 

podem ser do mesmo tipo ou de tipos distintos, servindo como premissa para a justificação 

entre elas. Entretanto, é visível que, nesse caso, existe certo tipo de circularidade, já que, para 

a justificação dessa premissa, as próprias crenças observacionais devem servir, igualmente, 

como premissas. BonJour diz se tratar de uma dificuldade aparente, não sendo uma ameaça 

real ao argumento.  

Podemos aceitar várias crenças visuais a partir da crença de que as condições são 

adequadas, (crenças de que há boa iluminação, de que meus olhos veem bem, etc.), mas uma 

parte significativa das razões para essas crenças “consiste no caráter e coerência das crenças 

visuais que de fato ocorrem”. 
260

 Pode ser que essa premissa nem sempre seja exigida. A ideia 

principal é que o caráter interno de uma crença cognitivamente espontânea seja suficiente por 

ele mesmo, para tornar as crenças muito provavelmente verdadeiras de forma adequada. 
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  L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 125. 
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“
[…] consists in the character and coherence of the visual beliefs in fact occur” BonJour, ibid., p. 126. 
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    A primeira premissa (I) é a mais importante. Ela reivindica que o sujeito 

epistêmico deve ter uma crença cognitivamente espontânea de certo tipo distinto. A premissa 

reivindica que para uma crença observacional positiva, a crença é cognitivamente espontânea 

do tipo K; enquanto o esquema que nega o conhecimento observacional (I-N) demanda que o 

sujeito não tem uma crença cognitivamente espontânea de certo tipo. Reivindica que para uma 

crença observacional negativa não é dada a crença cognitivamente espontânea do tipo K. 

BonJour nota que no que concerne à premissa (I), a Pressuposição Doxástica tem um papel 

fundamental. Do ponto de vista da teoria da coerência, a correção da apreensão geral do 

sistema de crenças do sujeito epistêmico é central. Qualquer crença só poderá ser justificada 

sob o pressuposto de uma apreensão suficientemente correta do sistema de crenças, nessa 

apreensão consistindo a Pressuposição Doxástica, que se caracteriza por ser em alguma 

medida falível, mas nunca completamente. 

Outra questão fundamental é que a condição de ser espontânea da crença de certo 

tipo K da premissa (I) do argumento justificatório para um conhecimento observacional 

positivo − envolve três subpremissas, segundo BonJour, que representaremos pelo seguinte 

esquema: 
261

  

 

(I1) eu tenho a crença a ser justificada, 

(I2) a crença deve ser do tipo especificado, 

(I3) é cognitivamente espontânea. 

 

A subpremissa (I1) deve representar a aplicação da Pressuposição Doxástica. Ou isso 

tem de ser obviamente pressuposto, ou então o acesso pela Pressuposição Doxástica ao 

sistema total de crenças já inclui o acesso à crença referida. Se este tipo de apelo à 

Pressuposição Doxástica for aceito, ele trará consigo muito do que é necessário à justificação 

da segunda subpremissa (I2): a reivindicação de que a crença justificandum é de certo tipo 

especificado K, que é uma crença visual sobre a cor e a classificação geral de um objeto de 

tamanho médio.  

Muito do que há envolvido nessa subpremissa (I2), refere-se ao conteúdo da crença 

que estará vinculado à hipótese de que ela existe. Essa subpremissa se refere ainda à 

reivindicação de que a crença é sobre a cor e sobre as classificações gerais de um objeto 

específico (tamanho, tipo, etc.). Se isso for interpretado como sendo a principal caracterização 
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  L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 128. 
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do tipo específico de conteúdo que a crença tem, em vez de sua etiologia causal, deve 

implicar largamente a provável verdade de que se trata de uma crença visual. 
262

 

A subpremissa (I3) da premissa (I) do argumento é a mais vital de todas, pois 

reivindica que a crença a ser justificada (justificandum belief), seja cognitivamente 

espontânea: 

 
 [...] que a sua ocorrência no momento em questão não é o resultado de um 

processo racional discursivo ou inferencial, onde essa reivindicação deve ser 

entendida não apenas para excluir totalmente processos discursivos, mas 

também aqueles que são apenas tácitos ou implícitos. 
263

  

  

Quer dizer, a ocorrência da crença não resulta de um processo discursivo de 

raciocínio ou inferência (o qual pode ser explícito, ou simplesmente tácito). Essa é uma 

explicação negativa do que ocorre: vemos que a crença não decorre inferencialmente de 

nenhuma outra, daí percebemos que ela é cognitivamente espontânea. 
264

 Como isso ocorre? 

Uma maneira é pela introspecção. O sujeito epistêmico percebe que não há um processo 

discursivo-inferencial tomando lugar nele mesmo. Logo, a característica que distingue a 

justificação de uma crença cognitivamente espontânea é o apelo à introspecção, ou seja, a 

pessoa tem condições de refletir sobre a origem de sua crença. O problema observado pelo 

próprio BonJour, é que se a introspecção contar como observação, ela pode conduzir a um 

regresso – já que crenças introspectivas também podem ser cognitivamente espontâneas 

exigindo, com isso, justificação introspectiva. Além do que, as crenças espontâneas podem 

ocorrer “sem o monitoramento dos processos mentais que conduzem a eles”. 
265

 A conclusão 

é a de que o recurso à introspecção parece ser insuficiente enquanto garantia de justificação, 

tornando-se necessário adicionar outros tipos de justificação para a espontaneidade cognitiva.  

Para responder a essa dificuldade, BonJour sugere que a reivindicação de 

espontaneidade cognitiva depende do acesso do sujeito epistêmico ao sistema de crenças 

como um todo. Esse acesso, por sua vez, fundamenta-se na Pressuposição Doxástica. 

Particularmente, (a) a falta de um processo discursivo-inferencial conduzindo a sua crença-

justificandum; juntamente com (b) a ausência de qualquer crença positiva de que a crença-

justificandum é resultado inferencial discursivo de outras crenças. Por esse aspecto, o caráter 
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those which are only tacit or implicit” L. BonJour, ibid., p. 129. 
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265
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negativo da reivindicação da espontaneidade cognitiva torna-se essencial. Em outros 

contextos, o ônus da prova é legitimamente sobre a reivindicação positiva, mas se não há 

razão positiva para pensar que a crença surgiu via processo discursivo, será razoável concluir 

que ela foi espontânea. A apreensão do sujeito S de que uma dada crença é espontânea 

dependerá, portanto, da Pressuposição Doxástica que é o que fundamenta o seu alcance ao 

sistema total de crenças.  

Essa argumentação tem apelo à reivindicação internalista de BonJour. Mas veja-se 

que para parar o regresso, BonJour, aparentemente, adota a circularidade ao mesmo tempo em 

que reivindica que ela não é viciosa. Se, em geral, a compreensão do sistema total de crenças 

for parte integrante da pressuposição de que o sujeito mantém o sistema total de crenças, 

então, o alcance que ele tem do sistema, sob tal pressuposição, deve corresponder também à 

sua apreensão ao sistema. A questão é que se for assim, tal pressuposto pouco dirá sobre 

como essa apreensão surge, ou como ela difere quando falhamos em apreender. 
266

  

A segunda sugestão, dirá o filósofo, é apelar para o pressuposto de que muitas 

crenças espontâneas são de certo tipo. Assim, basta conhecer o tipo e apelar para a 

Pressuposição Doxástica, que permitirá reconhecer uma crença do sistema como sendo de 

certo tipo levando à conclusão de que é espontânea. Como as crenças observacionais são 

detalhadas e específicas, essa extrema especificidade faz com que não seja possível que elas 

resultem discursivamente da inferência de outras crenças. Por exemplo: o sujeito crê que está 

diante de uma tela de computador que ele está vendo. Veja-se que essa situação contém uma 

imensidade de detalhes perceptuais que não podem ser resumidos na proposição “Há uma tela 

de computador diante de mim”. Tal raciocínio também pode servir para explicar a diferença 

entre a crença que constitui uma predição como, por exemplo, “no dia 22 irá chover”; e a 

crença observacional “hoje é dia 22 e está chovendo”. A primeira não pode ter a 

complexidade e a riqueza de detalhes da segunda. Finalmente, BonJour considera o caso da 

crença observacional negativa, que se caracteriza pela ausência de espontaneidade. Aqui 

também haveria um apelo à introspecção e à Pressuposição Doxástica, ao nos tornarmos 

conscientes da ausência de qualquer crença observacional espontânea do tipo esperado.  

Um rápido resumo de como se dá a justificação das crenças observacionais para 

BonJour, pode ser esboçado se retomarmos o argumento justificatório da crença original 

representado pelo esquema (D). 
267

 BonJour sustenta que a adequação da justificação ao nível 
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local depende da possibilidade de verificação das premissas. Para ele, as premissas 2 e 3 serão 

justificadas por se acomodarem adequadamente no conjunto de crenças suficientemente 

coerentes. Se analisarmos o argumento, veremos que a premissa (I) é na verdade a conjunção 

dessas três exigências: (a) o sujeito tem a crença em questão; (b) é um tipo de crença K; (c) é 

cognitivamente espontânea. Tais exigências podem ser compreendidas como subpremissas. 

Desse modo, teríamos uma subpremissa (a‟) justificada pelo significado da Pressuposição 

Doxástica, pelo o que prega o seu princípio. Uma subpremissa (b‟) justificada pelo conteúdo 

referente à crença, pelo apelo à Pressuposição Doxástica e também pela introspecção. E uma 

subpremissa (c‟) justificada pela introspecção, essa última demandando uma avaliação 

particular. 

 

5.2.2 A justificação introspectiva 

 

Para BonJour, a justificação introspectiva é necessária para as exigências de 

espontaneidade cognitiva, de especificação de condições de observação e mesmo para o tipo 

de crença que é a observacional. Portanto, a sua análise agora se volta para as crenças dos 

dados dos sentidos (sense data), aquelas que para o fundacionalista fenomenalista são 

consideradas básicas. Ele inicia avaliando a introspecção positiva (de um estado mental que 

está sendo dado, e não de que ele não está sendo dado) e nota que o esquema é até mais fácil 

do que o da crença observacional, pois as condições de observação C não existem. Assim, 

considerando Q uma proposição introspectiva como “Sinto dores” ou “Estou pensando sobre 

basquetebol”, o argumento justificador para a crença introspectiva é: 
268

 

     (1-I) Eu tenho a crença cognitivamente espontânea de que Q, a qual é do tipo KI. 

 

     (3-I) Crenças cognitivamente espontâneas do tipo KI são muito provavelmente verdadeiras. 

 

            Portanto, minha crença em Q é muito provavelmente verdadeira. 

            Logo, Q é (provavelmente) verdadeira. 

 

Perceba-se que no argumento não há o apelo à segunda premissa (2). Segundo 

BonJour, tal apelo não se faz necessário, porque a confiabilidade da introspecção é 

usualmente sensível às condições obtidas no momento. Como antes, a adequação da 

justificação local irá depender da possibilidade de verificação das premissas e o processo de 
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justificação sugerido no argumento anterior deve ser utilizado também nesse argumento. 

Assim, a premissa (1-I) deve ser justificada nos mesmos moldes que a (1); e a premissa (3- I) 

será justificada nos mesmos moldes que a (3).  

Dada a dificuldade em se distinguir como um conceito de estado mental deve ser 

compreendido, e evitando entrar nessa questão, BonJour assumirá que K pode ser 

especificado em termos de estados mentais que tomam a forma de uma lista disjuntiva de 

estados mentais usuais, tais como, sensações, emoções, pensamentos. Assim, a justificação de 

(1-I) deve se dar em parte pelo apelo à Pressuposição Doxástica e, em outra, deve ser 

compreendida como uma verdade analítica, sendo, portanto, justificada a priori. Já a premissa 

(3-I) deve ser compreendida como uma proposição sintética a posteriori, ou seja, empírica. 

Para o filósofo, a certeza cartesiana da introspecção não existe, as crenças introspectivas 

espontâneas podem ser falsas e não há nada que impeça a existência de um mundo no qual a 

maioria delas pudesse ser falsa. A razão para tanto, dirá, é que podemos distinguir a crença 

introspectiva do seu objeto, concebendo que ela existe sem o objeto, (suponha as dores sem 

objeto que uma pessoa hipnotizada sente). Assim, a premissa (3-I) deve ser justificada de 

dentro do sistema de crenças, indutivamente, por apelo a instâncias dessas crenças julgadas 

verdadeiras. 

A premissa (3-I) se mostra mais problemática do que aquela que é fornecida no 

argumento justificatório análogo, referente às crenças perceptuais. Nessa premissa (3-I), há o 

perigo da circularidade que surge em decorrência da maneira difusa pela qual a introspecção 

trabalha na justificação observacional. Mas há outro problema. Segundo BonJour, apesar de a 

premissa (3-I) ser considerada contingente e justificada empiricamente, não é possível refutá-

la da mesma forma, pois uma refutação empírica sempre recorre à observação, e qualquer 

modo de observação, em sua explicação, é dado por um apelo à introspecção – depende dessa 

última. Se a questão aqui significar que ela pode ser confirmada ou refutada empiricamente, 

então, essa premissa não poderá ser considerada empírica em sentido estrito. Contudo, isso 

não implica, dirá BonJour, que ela deva ser a priori. Deve implicar, antes sim, que se a 

premissa (3-I) for falsa, não estaremos em posição de sabê-lo, pois a introspecção não possui 

a confiabilidade necessária para evitar a derrota de qualquer possibilidade de conhecimento 

empírico. 
269

    

Em seguida, BonJour pretende mostrar que a crença introspectiva é cognitivamente 

espontânea. Ele acredita que isso pode ser feito do mesmo modo que na crença observacional, 
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principalmente pela ausência, no sistema, de uma derivação discursiva, raciocinada, da crença 

introspectiva em questão. Nesse caso, se dará por um apelo ao alcance total do sistema de 

crenças (Pressuposição Doxástica), e pelo apelo à ideia de que com os conteúdos específicos a 

crença em questão é cognitivamente espontânea. Mas é preciso justificar o conhecimento 

introspectivo negativo (crenças básicas fenomenais negativas como “não sinto dor”). Para 

tanto, necessita-se de um argumento análogo às condições de observação. Segundo BonJour, 

esse argumento teria a seguinte forma: 
270

 

 

(I-IN) Eu não tenho crenças cognitivamente espontâneas de que Q do tipo K1. 

 

(2-2N) Condições C‟‟ são obtidas. 

 

(3-3N) Se a crença de que Q fosse verdadeira, então, se as condições C‟‟ fossem obtidas, é 

muito provável que eu teria uma crença cognitivamente espontânea de que Q é do tipo 

K1. 

 

        Portanto, é pouco provável que a crença de que Q fosse verdadeira. 

        Logo, (provavelmente), não é o caso de que Q. 

 

A terceira premissa deve ser justificada nos mesmos moldes que a premissa (3-I) do 

argumento da introspecção positiva. Ela deve ser, novamente, compreendida como uma lei 

empírica. A justificação das duas outras premissas, contudo, precisa ser mais bem explicada. 

Por exemplo, a primeira premissa (I-IN) está negando a reivindicação de que o sujeito S tem 

uma crença cognitivamente espontânea. Como visto anteriormente na observação negativa, há 

duas alternativas para que essa reivindicação seja justificada, alternativas que, por sua vez, 

correspondem a duas formas pelas quais elas podem ser verdadeiras. Primeiro, a justificação 

se dará pelo conhecimento positivo introspectivo do processo discursivo que leva à crença, 

dirá BonJour. Segundo ele, mesmo que a crença satisfaça os requisitos de conteúdo, ela não 

será uma crença cognitivamente espontânea. A segunda alternativa seria admitir, por um 

apelo à introspecção negativa que se daria em um caso particular, que o sujeito epistêmico 

não possui tal crença; e que mesmo que esse apelo conduzisse a um regresso, esse seria 

solucionado por um apelo final à Pressuposição Doxástica. 

Assim, uma vez que a justificação em um sistema coerente depende essencialmente 

do alcance do sujeito S de seu próprio sistema de crenças, a explicação observacional 

coerentista dependerá também desse alcance e da pressuposição de que ele está correto. 
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Portanto, além da Pressuposição Doxástica assegurar que o seu alcance ao sistema de crenças 

está aproximadamente correto, as questões sobre o conteúdo do sistema poderão ser tratadas 

por um apelo à introspecção. Há outro ponto importante. Muito embora a introspecção possa 

ser justificada a partir de dentro do sistema, ela não poderá ser utilizada para justificar o 

alcance total daquele sistema de crenças, pois se assim fosse, culminaria em uma 

circularidade viciosa. Contudo, essa introspecção que deve ser justificada, é uma condição 

necessária à aceitação da Pressuposição Doxástica “até o ponto que não há alternativa para a 

introspecção enquanto explicação de como alguém pode ter alcance de seu sistema”. 
271

   

Por fim, é possível concluirmos fornecendo uma visão mais esquemática de sua 

explicação da observação: 
272

 

1) O ponto de partida para uma teoria de coerência justificacional deve ser o alcance 

do crente de seu sistema de crenças, alcance que se reflete na Pressuposição 

Doxástica.  

 

2) O alcance é que permitirá que se identifiquem certas crenças como sendo 

cognitivamente espontâneas, determinando que algumas delas sejam julgadas a 

partir de dentro do sistema, que sejam confiáveis e, muito provavelmente, 

verdadeiras. 

 

3) A base de tal determinação dependerá da coerência entre essas crenças espontâneas 

e outras classes de crenças espontâneas. 

 

4) A coerência garantirá a ausência de contradição entre as crenças e a adequação das 

mesmas, que deverão formar uma imagem coerente do mundo objetivo, incluindo 

uma explicação explanatória de que tais crenças são confiáveis. 

 

5) Tais crenças serão qualificadas como observacionais, sendo julgadas a partir de 

dentro do sistema, e, a partir delas, é que outras crenças devem ser coerentes para 

poderem ser justificadas. 

 

Vejamos a seguir, alguns pontos controversos de seu argumento. 

 

5.3 O CARROSSEL EPISTÊMICO DE BONJOUR 

 

Queremos avaliar agora o raciocínio que deve ser aplicado para a justificação da 

crença observacional e introspectiva a fim de que possamos mostrar as dificuldades com o 

argumento de BonJour. Antes, porém, é preciso condensar o entendimento do filósofo sobre a 
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justificação de uma crença empírica. Na apresentação do seu argumento contra o 

fundacionalismo, vimos que a conclusão a que BonJour chega sobre a justificação de uma 

crença empírica é a de que (i) ela apenas será justificada se o sujeito estiver justificado em 

acreditar em outras proposições as quais se seguem que a crença deve ser verdadeira. Ao 

apresentar o argumento justificatório das crenças observacionais – representado anteriormente 

pelo esquema D 
273

 –, BonJour irá sustentar que, se a crença da premissa (I) de que “há um 

livro azul sobre a mesa” tiver que ser justificada, o será (ii) por um apelo a esse argumento 

justificatório, mas “as premissas do argumento devem ser elas mesmas justificadas”. 
274

  

Em seguida, no argumento da justificação introspectiva, o filósofo irá asseverar que a 

justificação da premissa (I-N) deve envolver (iii) um apelo à Pressuposição Doxástica. 

BonJour irá afirmar ainda que a Pressuposição Doxástica é “a representação que o sujeito tem 

de que o seu sistema de crenças está provavelmente correto”, 
275

 o que em outras palavras 

significa que o sujeito deve ter o alcance (grasp) dos conteúdos e da coerência do sistema de 

crenças. Esse alcance, por sua vez, deve ser compreendido como uma condição necessária 

para que a crença do sistema de crenças seja justificada. Como o sujeito não possui um 

alcance explícito do seu sistema de crenças, BonJour mantém que esse alcance deve ser 

construído tácita ou implicitamente. Assim, o alcance do sujeito ao seu sistema de crenças 

será uma forma de crença, uma metacrença. BonJour dirá, por fim, que o alcance do sujeito à 

coerência e ao conteúdo do seu sistema de crenças é uma das condições que faz surgir as 

questões epistêmicas sobre a justificação, sendo, portanto, necessário a essa última. Tal 

afirmação fundamenta a ideia de que essa metacrença, por ser uma condição para o 

surgimento de questões epistêmicas, não deve ser tomada como premissa,; não precisa e nem 

deve ser justificada. Reiterando:  
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Assim, a Pressuposição Doxástica [...] não pode funcionar como uma 

premissa. Ela é mais uma caracterização de algo que é, do ponto de vista de 

uma teoria da coerência, uma característica básica e inevitável da prática 

cognitiva. Essa representação é presumivelmente um produto de algo como a 

introspecção ordinária [...] mas enquanto a maioria das crenças 

introspectivas pode ser justificada por um apelo à coerência, as metacrenças 

que constituem essa representação não podem, portanto, ser justificadas [...] 

pelas razões apresentadas anteriormente.  276 

 

Em outras palavras, a Pressuposição Doxástica deve estar “pressuposta” em nossa 

prática cognitiva e, por essa razão, não pode ser considerada como uma premissa. O problema 

inicial com o argumento é aparentemente óbvio. Veja-se que se o alcance ao sistema de 

crenças, esta metacrença for outra crença, como sugere BonJour, é preciso aceitar que ela faz 

parte do sistema coerente de crenças. O ponto crucial, no entanto, é que, se for assim, 

devemos aceitar que ela também pode e deve ser alcançada, mas se for alcançada será outra 

metacrença. Não é preciso mais para vislumbramos a existência iminente de um regresso. 

Parece impossível evitar que se o alcance do sujeito ao seu sistema de crenças for uma 

metacrença, surge a hipótese de que outra metacrença deva ser alcançada e, assim, 

sucessivamente. Por outro lado, se esse alcance for tomado como outra crença no/do sistema, 

ela também deve ser justificada. Como se trata de um sistema coerentista, essa metacrença 

deve então ser justificada apenas por sua relação com as outras crenças. Contudo, ela é 

necessária para a justificação de outras crenças. Assim, é preciso perguntar: há crenças 

envolvidas na sua justificação? 
277

 Se ela precisa ser justificada por um apelo a outras crenças, 

voltamos ao problema anterior. Entretanto, se ela é uma metacrença cuja finalidade é auxiliar 

na justificação, em tese, ela não deveria precisar de justificação, mas isso aproxima 

demasiadamente a teoria de BonJour do fundacionalismo.  

Além do mais, deveríamos perguntar o que distingue o tipo de introspecção ordinária 

como a representada pela metacrença, das demais que são justificadas pela coerência. Tudo 

faz parecer que essa metacrença, que é uma espécie de introspecção ordinária ‒ nas palavras 

do próprio BonJour ‒ possui um status específico diferenciado das demais. Para nós não fica 

muito claro que esse não é o caso. Considerando-se ainda o postulado de que ela não deve 
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servir como premissa, a questão é: como a Pressuposição Doxástica afinal deve fazer o seu 

papel justificatório?  

Vimos anteriormente que no argumento justificatório a premissa (I) é na verdade a 

conjunção destas três exigências: (a) o sujeito tem a crença em questão; (b) é um tipo de 

crença K; (c) é cognitivamente espontânea. Segundo BonJour, essas exigências podem ser 

compreendidas como subpremissas. Desse modo, teríamos uma subpremissa (a‟) justificada 

pelo significado da Pressuposição Doxástica, pelo o que prega o seu princípio. Uma 

subpremissa (b‟) justificada pelo conteúdo referente à crença, pelo apelo à Pressuposição 

Doxástica e também pela introspecção. E uma subpremissa (c‟) justificada pela introspecção, 

essa demandando uma avaliação particular. Assim, o sujeito S deve acreditar com justificação 

nas premissas a partir das quais a crença justificandum será dita provavelmente verdadeira 

Para que tudo fique mais claro, é importante retomarmos o seu argumento 

justificatório representado pelo esquema (D): 

 

I.   Eu tenho a crença cognitivamente espontânea do tipo K1 de que há um livro azul sobre 

a mesa. 

 

2. Condições C1 são obtidas. 

3. Crenças cognitivamente espontâneas do tipo K1 em condições C1 são geralmente 

verdadeiras. 

 

4. Portanto, minha crença de que há um livro azul sobre a mesa é muito provavelmente 

verdadeira.  

 

5. Assim, (muito provavelmente) há um livro azul sobre a mesa. 

 

Suponhamos que para justificar este argumento eu tenha uma metacrença do tipo “eu 

acredito que há um livro azul sobre a mesa”, ou melhor, (I‟) eu tenho a crença introspectiva de 

que tenho uma crença visual de que há um livro azul sobre a mesa. 
278

 Como foi mostrado, 

para BonJour, a metacrença (I‟) não precisa servir como premissa para (5) do argumento 

justificatório (D). Veja-se, contudo, que tal indicação se choca com a sua afirmação seguinte, 

de que o argumento justificatório em questão envolve as subpremissas (a‟), (b‟) e (c‟), vistas 

anteriormente. Porém, quando são consideradas, tem-se a indicação de que (I‟) é uma 

premissa, ou ao menos uma subpremissa para (5). Se assim o for, é possível pensar que a 

premissa (I) do argumento justificatório acima pode ser construída como uma conjunção de 
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 Consideramos aqui a importante avaliação feita por Noah Lemos. Ver N. Lemos, “Epistemic Priority an 

Coherence” In: J. W. Bender (Ed.). The Current State of the Coherence Theory, p. 183.  
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proposições na qual (I‟) é uma dessas conjunções. Mas assim somos levados a pensar em (I‟) 

como uma premissa no argumento (D).  

De qualquer maneira, o resultado de tudo é que apenas estaremos justificados em 

acreditar na premissa (I) do argumento justificatório acima, se estivermos justificados em 

acreditar em (I‟). Logo, se estivermos justificados em acreditar que “há um livro azul sobre a 

mesa”, essa justificação depende de estarmos justificados em acreditar em (I‟). A questão é: 

como (I‟) se justifica? A resposta de BonJour, certamente, seria a de que a verdade de (I‟) está 

pressuposta ao levantarmos as questões da justificação. A dificuldade nesse ponto exatamente 

é esta: assumir a verdade de (I‟), fazendo surgir as questões sobre a justificação por um apelo 

à Pressuposição Doxástica, não elimina a necessidade de uma pressuposição precisar ser ela 

mesma justificada. Afinal, há razões suficientes que expliquem por que as nossas 

pressuposições não precisam elas mesmas de justificação. Por que crenças consideradas 

justificadas por um apelo a pressuposições são, de fato, justificadas?   

Ora, novamente vemos que se o argumento de BonJour for tomado rigorosamente 

gera um tipo de regresso que demanda que uma crença só pode ser justificada para o sujeito S, 

se ele estiver justificado em acreditar nas premissas do argumento justificatório a partir das 

quais se segue que tais crenças são muito provavelmente verdadeiras. E, claro, para tanto, o 

sujeito epistêmico deve acreditar com justificação em premissas de outro argumento, com as 

mesmas exigências, o que requer outro argumento com exigências semelhantes e, assim, 

sucessivamente. Sob essa perspectiva, não basta a BonJour sugerir que (I) pode ser justificado 

por um apelo à Pressuposição Doxástica. Se considerarmos que o apelo à Pressuposição 

Doxástica demanda a admissão de que (a) as premissas nas quais o crente 
279

 está justificado 

em acreditar são muito provavelmente verdadeiras, o que inclui tanto a premissa (I) quanto 

(I‟); veremos que aceitar (a) culmina no tipo de regresso visto acima. Por outro lado, se a 

justificação da primeira premissa não exigir um apelo a Pressuposição Doxástica, não é 

necessário admitir-se (a) para justificá-las e, assim sendo, a justificação da premissa (I), deve 

independer de (a). Mas isso não explica como essas serão justificadas.  

Essa explicação está em consonância com aquela vista no terceiro capítulo, quando 

mostramos que o coerentismo de BonJour aliado à sua proposta internalista é inconciliável. E 

vemos agora que a solução fornecida por BonJour é também ad hoc, porque a inserção da 

Pressuposição Doxástica parece servir apenas para salvar BonJour do regresso gerado pelo 

seu internalismo robusto. Mas a conclusão agora, serve igualmente para mostrar que BonJour, 
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 Usamos o termo “crente” como tradução do termo em inglês “believer”. Aqui está sendo utilizado para 

designar “aquele que crê”, o sujeito epistêmico. 
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ao apelar à Pressuposição Doxástica, equivoca-se ao acreditar que ela é um elemento 

suficiente para a justificação e verdade das premissas do argumento justificatório. Não é. 

Além do mais, como a conclusão de que a justificação da premissa (I) deve independer de (a), 

isso compromete o seu argumento contra o fundacionalismo. Veja-se que para evitar o 

regresso é preciso rejeitar a ideia de que a justificação da crença justificandum depende do 

sujeito S acreditar com justificação nas premissas do argumento, as quais se seguem que são 

muito provavelmente verdadeiras. Contudo, essa hipótese parece enfraquecer ainda mais o seu 

argumento contra a necessidade de existência das crenças básicas e reforçar as nossas 

conclusões anteriores de que o ataque de BonJour ao fundacionalismo não é convincente.  

No capítulo que se segue queremos apresentar a Exigência Observacional, cujo 

objetivo é garantir atribuição de um alto grau de credibilidade às crenças observacionais ou 

cognitivamente espontâneas. A partir desse ponto, começaremos a delinear o que entendemos 

ser o principal problema com a teoria de BonJour. 
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6  A EXIGÊNCIA OBSERVACIONAL: O INPUT DO MUNDO 

EXTERIOR 

 

 
Como vimos em capítulos anteriores, BonJour aceita a ideia de que o sistema de 

crenças deve receber input  do mundo exterior, do contrário, qualquer concordância entre o 

sistema e a realidade externa seria meramente acidental. O seu entendimento é o de que a 

conexão entre as nossas crenças e o mundo deve residir na percepção e na observação. Para 

que tal conexão tenha validade o filósofo recorre ao que chamará de Exigência Observacional 

(Observation Requirement): 
280

 “o sistema deve possuir leis que atribuam um alto grau de 

credibilidade às crenças cognitivamente espontâneas para uma variedade razoável delas”. 
281

 

Apesar de o próprio BonJour afirmar que trata-se de uma exigência vaga, ele mantém que a 

função da Exigência Observacional é a de tornar a justificação que não é a priori, passível de 

ser observacionalmente verificada “direta ou indiretamente e, portanto, confirmada ou 

refutada”. 
282

 Cabe à Exigência Observacional fazer com que as crenças que devem ser 

confrontadas com a evidência sensorial e introspectiva o sejam de um modo tal que o sistema 

de crenças que depende exclusivamente das crenças empíricas possa ser aceito ou descartado.  

Para BonJour ainda, a Exigência Observacional possui o status de ser a priori para 

um sistema coerencial. Primeiro, dirá BonJour, porque é uma verdade a priori que o 

conhecimento empírico do mundo só é possível aceitando-se a ideia do input  observacional. 

Segundo, “porque também parece ser uma verdade a priori [...] que este input só pode ser 

compreendido à luz do entendimento muito próximo ao de Sellars sobre a credibilidade 

token” – em que a credibilidade de uma crença empírica token, não pode ser anterior a uma 

credibilidade de tipo (type), como visto anteriormente. 
283

 Logo, passa a ser uma verdade a 

priori que um sistema cognitivo coerente deve atribuir credibilidade a algumas crenças 

observacionais. Trocando em miúdos, o input só pode ser compreendido em uma teoria de 

coerentista em termos de crenças cognitivamente espontâneas que são justificadas em virtude 

desse status. Portanto, as crenças empíricas contingentes pertencentes a um sistema coerente 

de crenças que violarem a Exigência Observacional deverão ser comparadas analogamente à 

literatura ficcional, a produtos da imaginação.  
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 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p.141. 
281

 “[…] that system must contain laws attributing a high degree of reliability to a reasonable variety of 

cognitively spontaneous beliefs” BonJour
, i

bid., p. 141. 
282

  “[...] either directly or indirectly, and thereby either confirmed or refuted” BonJour, ibid., p 141. 
283

 “[...] it also seems to be a true priori […] that such input can only be understood in terms of something very 

close to Sellar‟s idea of token credibility” BonJour, 
i
bid., p. 141. Ver ainda cap. 5 de nosso trabalho. 
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A Exigência Observacional, contudo, não demanda que a confiabilidade esteja 

presente. Assim compreendida, ela deve garantir um input ao menos aparente do mundo e, 

portanto, assegurar que o sistema não irá se justificar somente pela coerência interna de 

sistemas de crenças estáticas. Nesse sentido, a exigência deve ser compreendida “como um 

metaprincípio regulador oposto ao princípio epistêmico de primeiro grau”,
284

 sem qualquer 

interferência nas questões epistêmicas que são decididas por apelo à coerência. Por fim, a 

Exigência Observacional não deve ir de encontro a questões sobre a justificação empírica, 

pois essas últimas são inteiramente decididas por um apelo à coerência. O requerimento, em 

última instância, “fornece uma base parcial para classificar e categorizar” 
285

 os resultados 

obtidos pelo sistema coerente de crenças. 

Munido dessa exigência, BonJour pensa ser possível responder às objeções mais 

gerais ao coerentismo. A que trata sobre (I) os sistemas coerentes alternativos e (II) a objeção 

do input. A primeira a ser considerada por BonJour é a objeção (II) que mantém, basicamente, 

que uma explicação da justificação que depende estritamente da coerência no sistema de 

crenças se dará de forma contingente. 
286

 Quer dizer: as crenças empíricas deverão ser 

justificadas sem nenhum apelo a qualquer tipo de input observacional do mundo 

extraconceptual que pretendem descrever. De fato, independentemente da forma como uma 

teoria da coerência é defendida, permanece a indicação de que as crenças não têm conexão 

com o mundo exterior, com o mundo que elas deveriam descrever. O problema para o 

coerentismo, de modo geral, é que (a) o sistema de crenças não recebe informação do mundo 

exterior, o que impossibilita a distinção entre um input observacional genuíno e um falso; e 

(b) para ser verdadeiro, não é causado pelo input, o que torna as crenças observacionais 

arbitrárias. 
287

 

BonJour analisa inicialmente a objeção (II), considerando que, ao menos parte dela, é 

incorreta quando avaliada a partir da discussão da observação. Vejamos:  
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 “[…] as a regulative metaprinciple, as opposed to a first-level epistemic principle” L. BonJour, The Structure 

of Empirical Knowledge, p. 143. 
285

  BonJour, ibid., p 143. 
286

  BonJour, ibid., p. 139. 
287

 Perceba-se que (a) e (b), estabelecem uma relação intrínseca entre as objeções (I) e (II). Se ambos forem 

verdadeiros podemos imaginar que deve haver muitas crenças que são igualmente coerentes, mas que podem ser 

mutuamente incompatíveis. E se a coerência entre as crenças se sustenta pela sua relação interna, o problema 

entre distinguir um sistema de crenças como “A viagem ao centro da Terra” de Julio Verne, com a ida do homem 

à lua, feita por Neil Armstrong, por exemplo, permanece. Sem nenhuma referência do mundo exterior, 

poderíamos optar em acreditar na primeira, escolhendo a última como falsa, pois qualquer sistema alternativo de 

crenças poderia ser construído arbitrariamente podendo ser justificado. Assim, a crença consistente faria parte de 

um sistema no qual, tanto as crenças que realmente se têm, são verdadeiras, como qualquer outra crença o seria. 

BonJour, ibid., p.139-40. 
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Se o sistema em questão contém crenças no sentido de que tipos 

reconhecíveis de crenças cognitivamente espontâneas são muito 

provavelmente verdadeiras e se crenças desse tipo de fato ocorrerem, então 

tais crenças serão ao menos provisoriamente justificadas de modo que não 

dependam completamente da relação entre o seu conteúdo assertivo e o resto 

do sistema. 
288

 

 

Para compreendermos essa passagem, é preciso retomar a noção de observação de 

BonJour. Falando-se rudemente, nela o filósofo sugere que as crenças observacionais devem 

se originar de forma não inferencial e se justificar de modo inferencial. Assim, as crenças 

observacionais em sua teoria coerencial devem constituir um input, justamente, “por não se 

derivarem de forma inferencial a partir de elementos anteriores e por serem novos elementos 

do sistema”. 
289

 O resultado, é que as crenças observacionais podem não só aumentar a 

credibilidade do sistema, como também levar ao abandono ou alteração de parte do mesmo, 

290
 permitindo a revisão do sistema através da observação.  

É importante observar que, para BonJour, a Exigência Observacional é a priori, mas 

isso não significa que a justificação das crenças observacionais seja derivada de crenças não 

básicas. As crenças observacionais, relembrando, serão observacionais se e somente se a sua 

existência resultar de um processo não inferencial. Nesse sentido, a contribuição que a 

condição de observação fornece aos propósitos da teoria de BonJour é evidente, pois ela 

corrobora a ideia de que o input  probabilizado do mundo exterior pode estar garantido em 

uma teoria de coerência. O pressuposto básico de BonJour é que a coerência do sistema 

garante os graus de verdade necessários à justificação. Mais ainda, como visto anteriormente, 

para o filósofo, um sistema cognitivo coerente deve atribuir credibilidade a algumas crenças 

observacionais.  

Não nos parece claro, contudo, em que sentido essa última afirmação se distancia dos 

postulados elementares de uma teoria fundacional fraca. Mesmo que uma crença 

observacional básica contenha algum grau de justificação prima facie garantido por algum 

atributo F que pode estar relacionado à verdade, é perfeitamente possível ao fundacionalista 

admitir que um sistema cognitivo coerente deva atribuir credibilidade a algumas crenças 

observacionais. Parece que assim ele terminaria por aumentar a probabilidade das crenças 

cognitivamente espontâneas em questão. Afinal, não é essa, precisamente, a sua função? Não 
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 “For if the system in question contains beliefs to the effect that recognizable kinds of cognitively spontaneous 

beliefs are likely to be true, and if beliefs of these kinds indeed occur, then such beliefs will be at least 

provisionally justified in a way which does not depend at all on the relation between their assertive content and 

the rest of the system” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 139-40. 
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 “[…] new elements of the system which are not merely derived inferentially from the earlier elements”. 

BonJour
, i

bid., p. 140. 
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 BonJour
, i

bid., p.140. 
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é “atribuir alto grau de confiança” quase a mesma coisa que “dar algum grau de credibilidade 

independente inicial”? Se conferirmos um maior grau de confiança não é porque conferimos 

maior probabilidade, algum grau de garantia independente inicial?  

É verdade que BonJour diz que a Exigência Observacional não precisa ser 

considerada, de fato, como conferindo probabilidade inicial maior às crenças cognitivamente 

espontâneas. Entretanto, mesmo que a Exigência confira de direito maior probabilidade, 

teríamos tudo o que o fundacionalista precisaria para admitir que ela seja capaz de dar à 

crença espontânea uma maior probabilidade inicial, que é o que se pode entender por dar uma 

garantia independente inicial. Não parece haver alguma diferença que não seja meramente 

terminológica entre “leis do sistema atribuindo alto grau de confiança” e “dar um grau de 

garantia independente inicial”. Além disso, o fundacionalista também irá precisar de um 

requerimento de observação que irá soar como “espera-se que crenças cognitivamente 

espontâneas do tipo certo forneçam algum grau de garantia independente inicial”, o que, 

trocado em miúdos, é o mesmo papel que tem a Exigência de Observação, proposta por 

BonJour para o seu coerentismo.  

Há outro ponto que queremos observar. Em nosso entendimento, a Exigência 

Observacional não é em si mesma suficiente para habilitar uma leitura fundacional da teoria 

de BonJour, não obstante ela possa ser tomada como um ingrediente fundacionalista. BonJour 

aparentemente pretende reforçar a distinção entre seu sistema coerencial e o fundacionalismo 

fraco, através da afirmação de que a Exigência Observacional “fornece uma base parcial para 

classificar e categorizar” os resultados obtidos do sistema coerente de crenças. 
291

 Esse 

entendimento aponta para o oposto daquilo que o fundacionalismo fraco assume: que, antes 

de qualquer apelo à coerência, uma crença espontânea deve ter um grau mínimo de 

credibilidade. Assim, a Exigência observacional teria também a função de mostrar que essa 

não é uma necessidade para o coerentismo defendido pelo filósofo. Tais questões, entretanto, 

ficarão mais claras em tópicos posteriores, em que analisaremos a objeção fundacional que 

trata dessa questão e que sugere que a teoria de BonJour é fundacional fraca, justamente, em 

decorrência da Exigência Observacional.  

Para BonJour, a objeção (I),
 
sobre sistemas coerentes alternativos,

 292
 apesar de válida 

e correta, não é adequadamente formulada para uma teoria de coerência. Admitindo-se que as 
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 Ver p. 129 de nosso trabalho. Ver também L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 143. 
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 Essa objeção pode ser mais bem descrita considerando-se a seguinte proposição: “Carlos ganhou na loteria”. 

Se existem vários sistemas de crenças diferentes, incompatíveis, mas coerentes, então, deve existir algum 

sistema que inclua essa e outras crenças, bem como a sua negação. Se essa crença for parte do sistema atual, é 

possível imaginar um sistema que substitua aquilo que sustenta o sistema anterior, ou que o substitua a partir da 
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reivindicações empíricas podem ser instáveis em um dado momento, BonJour propõe que se 

reformule a objeção de modo que ela se constitua, de fato, em um problema para o 

coerentismo. A sua sugestão é de que ela deveria afirmar que, mesmo “no curso do tempo” (in 

the long run) e com o impacto contínuo de crenças observacionais putativas, sempre há de 

existir sistemas mutuamente coerentes que uma teoria de coerência não será capaz de 

escolher. Se a objeção fosse essa, a resposta viria fundamentada, novamente, com apelo à 

observação que garante o input aparente no sistema. Além do mais, segundo ele, mesmo que a 

objeção inicial fosse mantida, a saber, mesmo que sistemas coerentes arbitrários pudessem ser 

construídos, bastaria considerar a Exigência Observacional para dissolver a objeção. Quer 

dizer, um sistema arbitrário poderia ser construído satisfazendo o requerimento de 

observação, mas em sua coerência dinâmica, em seu funcionamento no curso do tempo (in the 

long run), não haveria razão para crer que os sistemas permaneceriam coerentes quando as 

observações se acumulam. 
293

 

Assim, a resposta à objeção dependerá antes de tudo da noção coerentista de 

observação, pois uma construção arbitrária de um sistema não satisfaz a Exigência 

Observacional de sua teoria. Se um componente observacional substancial é apresentado 

como sendo necessário à justificação, então não há como se construir arbitrariamente esses 

sistemas alternativos, nem há razões para se pensar que se trata de sistemas legitimamente 

possíveis. O mais importante é que BonJour afirma ainda que não há motivos para se acreditar 

que exista coerência entre crenças cognitivamente espontâneas consideradas muito 

provavelmente verdadeiras.  

Perceba-se que, se por um lado a Exigência Observacional habilita a avaliação do 

sujeito acerca da escolha das crenças, por outro lado ela impede que se admita a existência de 

um sistema coerente de crenças que não incluam crenças cognitivamente espontâneas. Antes 

de continuarmos é interessante fazer notar brevemente que, mesmo diante dessa objeção, a 

Exigência Observacional pode ser tomada como um ingrediente fundacionalista. A diferença 

aqui é que, em uma teoria fundacional, ela poderia servir para fortalecer o input probabilizado 

do mundo exterior, contribuindo assim, para a justificação.  

BonJour ainda faz outra avaliação sobre a objeção (I), mudando o seu caráter. Ele irá 

considerar a possibilidade de, em um dado sistema cognitivo, haver duas classes de crenças 

                                                                                                                                                                                     
construção de proposições diferentes. O ponto é que, ao construir o novo sistema, pode-se pegar qualquer outro 

que seja igualmente coerente, mas que inclua a negação da primeira proposição, ou seja, “Carlos não ganhou na 

loteria”. Seguindo-se o raciocínio da objeção, tal construção poderia ser arbitrária. Ver L. BonJour, The Structure 

of Empirical Knowledge, p. 144. 
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, i

bid., p. 144. 
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espontâneas desunidas. Se as crenças em uma classe forem tomadas como observacionais, 

elas geram um sistema coerente no curso do tempo (in the long run), enquanto que se as da 

segunda classe também forem tomadas como crenças observacionais, o resultado será um 

sistema incompatível, mas coerente, que permanece assim no curso do tempo. Entretanto, se 

as crenças em ambas as classes forem classificadas como observacionais, o resultado será um 

sistema pouco coerente, um sistema com um grau de coerência muito baixo para conseguir 

fazer face às exigências necessárias à justificação.
294

 Nesse caso, dirá, qualquer teoria da 

coerência falharia em escolher entre os sistemas.  

A questão para BonJour, contudo, está em saber se de fato essa situação é 

genuinamente possível. BonJour não fornece uma explicação suficiente sobre tal questão. 

Contudo, ele observa que para a situação descrita acima acontecer, as crenças cognitivamente 

espontâneas, em cada uma das duas classes, quando tomadas separadamente, possuem um alto 

grau de concordância e coerência entre elas. 
295

 Entretanto, se for assim, o acordo interno e a 

coerência entre as duas classes são fatos que qualquer ponto de vista total que a pessoa venha 

a adotar poderá explicar. 
296

 Mas o que explica a coerência e o acordo interno do sistema 

dessas classes de crenças é que são causadas de modo a refletirem genuinamente a realidade. 

A exigência para o input perceptual é possível, porque se ancora na coerência do sistema de 

crenças acerca do mundo real. Sistemas coerentes não conectados não serão considerados 

justificados, e o fato de que eles não podem ser verdadeiros, não deve, portanto, constituir um 

problema para a justificação.  

BonJour entende que tais objeções não possuem força suficiente diante de uma teoria 

de coerência que incorpora uma explicação de observação como a dele. Não obstante, ele tem 

ciência de que, para que uma teoria dessa natureza seja defensável, é preciso responder a 

última objeção sobre a questão da verdade. 

No tópico a seguir, apresentaremos o argumento metajustificativo. É preciso reiterar 

que a nossa abordagem será praticamente expositiva; trata-se antes de uma explanação do 

que, propriamente, uma análise crítica, com poucas intervenções da nossa parte. A razão pela 

qual é assim, é por entendermos que o argumento metajustificativo fornecido, trata de 

condições que devem ser avaliadas pela ótica das exigências demandadas estritamente por 

uma teoria de coerência como a proposta. Não vemos, portanto, maiores razões para nos 

comprometermos completamente com a argumentação. Trataremos também sobre a questão 
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da verdade correspondencial na teoria de BonJour,seguindo o mesmo  tipo de abordagem. Por 

fim, o objetivo essencial do tópico é o de fornecer um quadro completo do pensamento de 

BonJour.  

 

6.1 O ARGUMENTO METAJUSTIFICATIVO  

 

O papel do argumento metajustificativo é o de demonstrar que alcançar a coerência 

de um sistema de crenças torna muito provável também que se alcance a correspondência. 

Apesar de a combinação entre uma teoria de coerência justificacional e uma teoria de 

correspondência não ser usual, BonJour acredita que apenas por intermédio dessa combinação 

é possível defender uma concepção dialética para o problema do regresso, concepção, claro, 

que não seja fundacional. Assim, a intenção de BonJour é fornecer uma teoria coerencial 

realista da justificação. Queremos, a seguir, delinear em linhas gerais o entendimento que 

BonJour adota para chegar à construção do seu argumento metajustificativo.  

Para BonJour, a  verdade de um número substancial de membros justificados de um 

sistema altamente coerente que satisfaz a Exigência Observacional é a melhor explicação 

(argumento da inferência pela melhor explicação) para o grau alto de coerência. Dessa forma, 

é razoável esperar, por exemplo, que alguma crença p contida no sistema seja verdadeira. 

Logo, admitindo-se o argumento da inferência pela melhor explicação, um sistema de crenças 

poderia satisfazer a Exigência Observacional e, ainda assim, ser altamente coerente em 

momentos distintos, T e T1, por exemplo, mesmo que muitas das crenças pertencentes ao 

sistema em um momento fossem incompatíveis com as crenças contidas no sistema em outro 

momento. Sem admitir o argumento da inferência pela melhor explicação, o sistema poderia 

ser falso, ou em T, ou em T1, mas ser altamente coerente por ter satisfeito a Exigência 

Observacional. Para que isso seja evitado, BonJour sugere que o sistema de crenças deve 

convergir de forma gradual em alguma visão definitiva do mundo, permanecendo 

relativamente estável, espelhando apenas as mudanças que são admitidas pelo quadro geral do 

mundo então apresentado. 
297

 

O filósofo salienta que uma teoria de coerência que aderir ao padrões de justificação 

fornecidos, 
298

 ao longo do tempo (in the long run), irá produzir dois resultados distintos: 
299
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 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 170. 
298

 Ver especialmente capítulo 5 de nosso trabalho. 
299

  BonJour, 
i
bid., p. 170. 
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(i) O sistema de crenças apesar de coerente irá envolver mudanças ao longo do 

tempo. 

 

(ii) O sistema irá convergir em alguma visão definitiva do mundo e, posteriormente, 

permanecer estável, refletindo apenas aquelas mudanças que são permitidas ou 

mesmo exigidas pelo quadro geral do mundo.  
 

Apenas em (ii) o sistema deve fornecer fortes razões para se pensar que as crenças 

são muito provavelmente verdadeiras. Assim, em uma teoria de coerência da justificação, 

deve-se adotar ao mesmo tempo uma teoria de correspondência da verdade, onde essa deve 

ser identificada a uma coerência ideal no curso do tempo (in the long run). Para BonJour, essa 

explicação permite que se argumente a favor da ideia de que, ao aderir-se aos padrões de 

justificação epistêmica, as crenças serão muito provavelmente verdadeiras. Devemos lembrar 

ainda, que a função da Exigência Observacional é exigir que as crenças que devem ser 

confrontadas com a experiência sensorial ou introspectiva, sejam checadas de tal modo que a 

coerência do sistema que depende da exclusão das crenças empíricas possa descartá-las. 

Dessa maneira, ela garante ao sistema receber input contínuo, em que a preservação da 

coerência, irá fornecer razões para se pensar que o sistema é muito provavelmente verdadeiro. 

BonJour reitera que a Exigência Observacional é uma pressuposição essencial ao argumento 

metajustificativo, e que esse último deverá especificar que o sistema coerente a satisfaz. A 

tese a ser defendida por BonJour no argumento metajustificativo diz basicamente que, quanto 

maior for a distância no tempo em que um conjunto de crenças coerente se sustente, mais 

provável que ele seja verdadeiro: 

 
Um sistema de crenças que (a) permanece coerente (e estável) ao longo do 

tempo e (b) continua a satisfazer a Exigência Observacional é provável, a um 

grau que é proporcional ao grau de coerência (e estabilidade) e à distancia no 

tempo, que corresponda de perto à realidade. 
300

 

 

O sistema, portanto, precisa manter-se estável no curso do tempo, ao mesmo tempo 

em que recebe input do mundo exterior que deve ser assegurado pela Exigência 

Observacional. Do contrário, as constantes revisões poderiam destruir a estabilidade do 

sistema. O argumento metajustificativo deve envolver ainda a inclusão de duas premissas. 

Vejamos a formulação com algumas modificações: 
301
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 “A system of beliefs which (a) remains coherent (and stable) over the long run and (b) continues to satisfy the 

Observation Requirement is likely, to a degree which is proportional to the degree of coherence (and stability) 

and the longness of the run, to correspond closely to independent reality” L. BonJour, The Structure of Empirical 

Knowledge,p. 171. 
301

 “P1. If a system of  beliefs remains coherent (and stable) over the long run while continuing to satisfy the 

Observational Requirement, then it is highly likely that there is some explanation (other than mere chance) for 
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P1. A estabilidade do sistema garantida pela Exigência Observacional torna altamente 

provável a existência de uma explicação para esse fato, com o grau de máxima 

verossimilhança sendo proporcional ao grau de coerência no extenso curso do tempo.  

 

P2. A satisfação de P1 implica que (a) as crenças cognitivamente espontâneas, cuja 

reivindicação é de que sejam confiáveis dentro do sistema, devem ser causadas pelo tipo 

de situações representadas pelo seu conteúdo; e (b) o sistema inteiro de crenças deverá 

corresponder muito proximamente à realidade independente que pretende descrever; 

onde a escolha pela melhor explicação é incrementada pelos graus de coerência, 

estabilidade e extensão no curso do tempo.
 
 

 

Assim, a existência de uma melhor explicação para o sistema coerente no curso do 

tempo, uma explicação que seja a mais provavelmente verdadeira dentre outras possíveis 

explicações, indicará alguma verdade provável em algum grau. Sobre a primeira premissa, 

BonJour mantém que ela é menos problemática por sua verdade ser autoevidente. Se as 

crenças cognitivamente espontâneas que satisfazem a Exigência Observacional fossem 

produzidas arbitrariamente, então seria muito provável que a coerência do sistema pudesse 

permanecer corrompida continuadamente, podendo ser restaurada apenas fazendo mudanças 

no conteúdo do sistema para desestabilizá-lo. Se, mesmo ao longo do tempo, o sistema não 

for corrompido, é provável que algum outro fator deva estar presente. Isso poderia fornecer 

uma explicação para o fato de o sistema não ser corrompido e conter outro fator, aumentando 

a sua probabilidade em concordância com a continuidade da situação.  

Segundo BonJour, a premissa P2, que ele chama de a hipótese da correspondência 

(the correspondence hypothesis),
302

 demanda uma explicação adicional mais extensa. BonJour 

pretende sugerir que a verdade de P2 deve depender bem mais das condições por ela 

indicadas, do que do argumento pela inferência da melhor explicação. A premissa reivindica 

que a coerência do sistema pode ser derrubada se a hipótese da correspondência for falsa. 

Nesse caso, é improvável que ele permaneça coerente e continue a satisfazer a Exigência 

Observacional. A revisão do sistema, buscando-se uma alta correspondência com a realidade, 

é o que leva a um novo sistema estável para o qual a hipótese da correspondência deva ser 

verdadeira (isso destruiria a estabilidade do sistema original). A dificuldade apontada por 

                                                                                                                                                                                     
this fact, with the degree of likelihood being proportional to the degree of coherence (and stability) and the 

longness of the run. P2.The best explanation, the likeliest to be true, for a system of beliefs remaining coherent 

(and stable) over the long run while continuing to satisfy the Observation Requirement is that (a) the cognitively 

spontaneous beliefs which are claimed, within the system, to be reliable are systematically caused by the sorts of 

situations which are depicted by their content, and (b) the entire system of beliefs corresponds, within a 

reasonable degree of approximation, to the independent reality which it purports to describe; and the 

preferability of this explanation increases in proportion to the degree of coherence(and stability) and the longness 

of the run” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 171. Ver exposição semelhante em M. Swain, 

“BonJour‟s Coherence Theory”. In: J. W. Bender (Ed.). The Current State of the Coherence Theory, p. 122. 
302

 BonJour, ibid., p. 172. 
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BonJour é a de saber se de fato há razões para se pensar que esta reivindicação é correta. Para 

isso é preciso avaliar “[...] as explicações alternativas sobre a coerência que culmina na 

estabilidade [...]”, 
303

 que não recorre à P2. 

As explicações alternativas iniciais dividem-se em dois grupos classificadas por 

BonJour: (i) a hipótese normal (normal hypotheses) e a (ii) hipótese cética (skeptical 

hypotheses). A hipótese (i) culmina em uma visão do mundo muito parecida com o tipo que, 

normalmente, acreditamos e consiste de objetos e processos que ocorrem no espaço e no 

tempo – as crenças observacionais putativas são causadas pelas características desse mundo; 

contudo, a representação do mundo pelo sistema de crenças é distorcida. Na hipótese (ii), as 

explicações alternativas implicam possibilidades céticas, tais como as do demônio Cartesiano, 

cérebros em uma cuba, etc. 
304

 

A próxima explicação alternativa, a que deve nos interessar aqui, refere-se a uma 

aproximação bastante fraca com a hipótese da correspondência (P2). Essa reivindica que, 

mesmo no curso do tempo, em que a coerência culmina na estabilidade (coherence-cum-

stability), o sistema de crenças reproduz algum tipo de relação com a realidade do mundo 

independente que pretende descrever, mas essa relação não precisa ser muito próxima para 

que as crenças apresentem uma descrição adequada do mundo. BonJour vislumbra duas 

possibilidades nesse ponto: (1) a representação do mundo constituído pela coerência do 

sistema deve ser mais ou menos correta na mesma medida do componente observacional em 

questão, mas a sua descrição total da realidade an sich 
305

 poderá ser imprecisa, em 
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  “[...] the alternative explanations of coherence-cum-stability […]” L. BonJour, The Structure of Empirical 

Knowledge p. 172. 
304

  BonJour
, i

bid., p. 173. 
305

 Ao defender uma concepção realista de verdade, BonJour irá rejeitar o realismo metafísico como o defendido 

por Hillary Putnam, segundo o qual (i) o mundo consiste da totalidade de objetos fixados independentes da 

mente; (ii) há apenas uma descrição completa e verdadeira do modo com o mundo é; e (iii) a verdade envolve 

algum tipo de relação correspondencial entre a palavras e as coisas externas. BonJour lembra que na, e depois da 

Crítica da Razão Pura, a realidade como a apresentada na formulação acima, foi caracterizada como sendo uma 

realidade an sich, a realidade de uma coisa nela mesma. O filósofo faz lembrar que Kant sustentou que a 

realidade an sich é em princípio irreconhecível – afirmação que o próprio não leva em conta por considerar 

tratar-se de uma tese adicional. BonJour está interessado na parte do significado do conceito, a saber, a realidade 

da coisa nela mesma, de um objeto e suas propriedades independentes de qualquer observador. O seu 

entendimento, sobre a relação entre justificação e verdade, em última análise, é o de que um realismo semântico 

deve se distinguir do realismo metafísico. Expondo rudemente, para ele, o realismo metafísico é a tese que diz 

que a realidade existe an sich, já o realismo semântico é a tese de que as nossas sentenças (ou crenças) 

descrevem esta realidade an sich, em virtude do seu significado e conteúdo. Desse modo, o que BonJour faz é 

estipular uma possível relação entre estas duas teses realistas para sugerir que a conjunção de ambas culmina em 

uma versão mínima da teoria correspondencial da verdade, sendo essa, a que é adotada por ele como uma 

definição primária acerca da realidade. Para entender, vale retomar a sua compreensão de que apenas o conteúdo 

proposicional das crenças observacionais é que possui força justificacional. Ao assumir que existe uma realidade 

que seja independente do observador (an sich), e se essa é descrita pelas sentenças ou crenças, como coloca o 

filósofo, uma teoria coerentista, em tese, poderia estabelecer uma relação com a realidade para garantir a verdade 

da observação. Veja-se que essa interpretação, reforça o caráter internalista da teoria de  BonJour, pois é preciso 
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decorrência do fato de que não é possível uma observação total das coisas do mundo.  A 

possibilidade (2) é de que a representação fornecida pelas crenças observacionais seja 

distorcida de algum modo.  

A possibilidade (1) aceita a primeira parte da hipótese da correspondência (P2), a de 

que crenças cognitivamente espontâneas possuem uma alta probabilidade de serem 

verdadeiras, pois são causadas pelo tipo de situação an sich, as quais pretendem representar o 

mundo. Mas podem falhar, contudo, descrevendo o mundo de forma distorcida ou 

inadequada, justamente pelo fato de que nem todas as coisas do mundo são observáveis. 

Ainda segundo BonJour, algumas coisas não podem ser observadas no mundo em decorrência 

de impossibilidade de observação no sentido prático. A situação inobservável pode causar 

crenças cognitivamente espontâneas sobre determinadas condições, mas o observador pode 

nunca vir a estar nem em posição, nem em condições adequadas para tais observações, 

podendo fazer com que nunca se descubra a correspondência entre o sistema e o mundo. 
306

 

BonJour afirma que, mesmo que esta situação não possa ser descartada,  ela é contornável:  

 
[...] mas quanto maior for o período de questionamento, torna-se a priori, 

mais improvável que essa situação não fortuita venha a continuar - e essa 

possibilidade aumenta na medida em que a improbabilidade, a suposta 

discrepância entre o sistema e o mundo torne-se maior, pois uma maior 

discrepância carrega consigo uma gama mais ampla de possíveis 

observações conflitantes. 
307

 

 

Para BonJour, o tipo de desacordo que deve permanecer muito provavelmente sem 

ser descoberto é aquele em que a incapacidade de fazer as observações potencialmente 

conflitantes se deve à distância no espaço ou no tempo. Essa envolve apenas a incompletude 

da descrição total do mundo, descrição que deixa de fora os objetos ou eventos distantes; mas 

tal desacordo não deve servir para qualificar as crenças do sistema como sendo falsas, não 

sendo, desse modo, uma ameaça ao argumento metajustificativo em questão. Para que o 

desacordo consiga derrubar o argumento, ele deve envolver observações impossíveis de serem 

feitas, tais como as de partículas subatômicas ou ondas de rádio ‒ observações que não fazem 

                                                                                                                                                                                     
que o sujeito tenha acesso cognitivo às crenças do sistema para que uma descrição aproximada de como é o 

mundo possa ser feita. Este entendimento ainda fornece suporte para que BonJour mantenha a tese de que a 

coerência é capaz de fornecer a credibilidade ao sistema, necessária à justificação. Para um maior 

aprofundamento destas questões ver Hilary Putnam, Reason, Truth, and History. E ver também Michael 

Dummett, Truth and Other Enigmas.cap. 10. Ver ainda L. BonJour, The Structure of  Empirical Knowledge, p. 

157-68, nota 4, p. 244. 
306

  BonJour, ibid., p. 157-68, e  nota 4, p. 244. 
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 “[…] but the longer the period of inquiry, the more a priori unlikely it becomes that this rather fortuitous 

situation will continue - and this unlikelihood increases as the supposed discrepancy between system and the 

world is made larger, because a wider discrepancy carries with a wider range of possible conflicting 

observations” BonJour, ibid., p. 174. 
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parte da maneira humana natural de se observar as coisas. Assim, dentro da condição de 

observação oferecida, apenas as crenças cognitivamente espontâneas confiáveis que as 

pessoas aprenderam a observar, é que devem contar.  

Segundo o filósofo ainda, uma explicação acerca dos aspectos não observáveis 

dentro de uma teoria impede que se suponha para ambos que o mundo se divide em duas 

partes sem uma interação causal significativa entre os dois. A ideia é que um sistema 

coerente, que no curso do tempo não fornece uma explicação dos efeitos observáveis das 

entidades e processos dos aspectos não observáveis, poderia conter anomalias e assim ser 

menos coerente. Como a observação e a não observação são coisas dinâmicas, isto é, são 

coisas que podem mudar ao longo do tempo, a improbabilidade poderia ser incrementada.  

Veja-se que as teorias de coerência não concebem a observação como algo fixado à 

experiência sensorial; qualquer espécie de crença cognitivamente espontânea confiável 

poderia ser considerada como sendo observacional independentemente do tipo de processo 

causal que pudesse tê-la produzido. BonJour está se referindo à possibilidade de outras formas 

de aquisição de crenças cognitivamente espontâneas advindas, por exemplo, da criação de 

novos instrumentos observacionais que poderiam ser afixados ao cérebro do observador 

habilitando-o, ou dando-lhe acesso a aspectos observacionais não observáveis naturalmente. 

Ainda assim, o observador aprenderia a ter crenças cognitivamente espontâneas confiáveis 

mesmo na presença de tais instrumentos (suponham-se eletrodos implantados no cérebro). 

Estas seriam as crenças que seriam julgadas pelo seu conteúdo, sem que se fundamentassem 

epistemicamente nas observações ordinárias dos instrumentos e do seu comportamento: 
308

  

 

[...] a experiência sensorial relativa às propriedades observáveis do 

instrumento deveria sem dúvida ser a (parte da) causa do resultado da 

crença, mas tal experiência não precisa [...] ser ela mesma apreendida de 

modo tal que permita que a apreensão sirva como uma justificação adequada 

para a crença teorética. 
309

 

 

Por fim, BonJour conclui que é pela possibilidade (i) de que as crenças que 

satisfazem a Exigência Observacional são confiáveis. É muito pouco provável que um sistema 

de crenças permaneça coerente e estável, enquanto satisfaz a Exigência Observacional em 

uma base simplesmente a priori, e ainda não descreva alguns aspectos inobserváveis do 

mundo de uma forma aproximadamente precisa.  
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 Ver L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 175. 
309

 “[...] the sense experience which relates to the observable properties of the instrument would no doubt be 

(part of) the cause of the resulting belief, but such experience need not […] be itself apprehended in a way which 

would allow that apprehension to serve as an adequate justification for the theoretical belief” BonJour, ibid., p. 

175-6. 
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Como vimos, as objeções ao argumento metajustificativo são exploradas na forma de 

hipóteses de explicações alternativas, explicações que poderiam ser compreendidas como 

normais. As hipóteses implicam que o mundo é diferente daquilo que pensamos, mas ainda 

assim, o mundo é o responsável causal das nossas crenças observacionais. Dessa forma, 

alguém que queira velejar poderia se valer de uma explicação alternativa de um fenômeno 

meteorológico, por exemplo, entendendo como um sinal de que vai chover o fato de estar 

nublado e de estarem caindo alguns pingos de chuva. Não se trata de uma explicação teórica 

aprimorada, como seria aquela fornecida por um meteorologista. Nesse sentido é que BonJour 

afirma que é pouco provável que, em uma base a priori,  o sistema de crenças em questão, 

poderia se manter coerente e estável no curso do tempo, enquanto a explicação permanece 

distante de uma explicação teorizada. Veja-se: 

 
[...] as crenças cognitivamente espontâneas que satisfazem a Exigência 

Observacional são, com efeito, objetivamente confiáveis e torna-se 

improvável, em uma base puramente a priori, que o sistema de crenças 

permaneça coerente (e estável) no curso do tempo enquanto continua a 

satisfazer a Exigência Observacional, e ainda falhe ao representar os 

aspectos não observáveis do mundo ao menos de uma forma 

aproximadamente acurada. 
310

  

 

 A questão aqui é saber o que, de fato, BonJour quer dizer com “improvável que em 

uma base puramente a priori, o sistema permaneça coerente no curso do tempo”.  A visão de 

mundo pelo ponto de vista do velejador pode estar “comprometida” no que diz respeito aos 

aspectos que não podem ser observados. Não obstante, sobre os que podem ser observados, a 

sua observação é acurada, e nada impede que seja assim ao longo do tempo. Nesse sentido, 

não parece existir qualquer improbabilidade a priori. Não conseguimos, no momento, 

argumentar mais a respeito ‒ talvez por ignorância de nossa parte. Porém, o que dissemos nos 

parece relativamente aceitável. 

A segunda explicação alternativa a ser avaliada por BonJour é sobre (2), uma 

possível representação distorcida do mundo fornecida pelas crenças observacionais, mesmo 

que o sistema permaneça coerente e estável. Sobre tal possibilidade, ele pede que suponhamos 

que a explicação conceptual do mundo que é dada pelo sistema de crenças, apesar de não 

descrever uma realidade an sich, seja, contudo, isomórfica. Digamos que para cada tipo de 

coisa K1, cujas propriedades de coisas devem ser P1 (e assim por diante), existe um tipo 

                                                           
310

 “[...] the cognitively spontaneous beliefs which satisfy the Observational Requirement are indeed objectively 

reliable, it becomes unlikely, on a purely a priori grounds, that a system of beliefs will remain coherent (and 

stable) in the long run while continuing to satisfy the Observational Requirement and still fail to depict the 

unobservable aspects of the world in an at least approximately accurate way” L. BonJour, The Structure of 

Empirical Knowledge, p. 176.  
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correspondente presente no mundo atual, porém, distinto do tipo de coisa K1*, onde as 

propriedades de coisas serão P1* (e assim por diante), representadas conceitualmente, com a 

causa e outras relações as quais são mantidas pelas coisas atuais, propriedades (e assim por 

diante), aí representadas. 
311

 

O problema é que nesse caso, dirá BonJour, a incoerência do sistema de crenças não 

seria ocasionada por nenhum conflito ou por observações inesperadas, pois todas as 

observações previstas ocorreriam sendo causadas pelo tipo de situação an sich equiparadas 

pelo isomorfismo com o conteúdo putativo observacional; não obstante, a explicação 

conceptual do mundo falharia em sua correspondência com a realidade. A primeira alternativa 

de resposta seria negar que isso seja realmente possível. De acordo com BonJour, se de fato é 

uma lei da verdade que as coisas do tipo K1 são sempre acompanhadas por coisas do tipo K2, 

deve haver uma lei análoga, cuja explicação conceptual de coisas do tipo K1*, sugere que 

essas serão sempre acompanhadas de coisas do tipo K2*, e vice-versa. Nesse sentido, então, 

qualquer desacordo entre as explicações conceptuais e o mundo atual forneceriam bases para 

um conflito ou para observações inesperadas.  

A esse respeito, a posição do filósofo é que não poderia se assumir que as coisas e 

propriedades do mundo não sejam idênticas àquelas que representam uma explicação 

conceitual, pois há explicações sobre o significado conceptual que sugerem que as conexões e 

leis inferenciais associadas determinam ou constituem completamente um conceito. Logo, se 

essas conexões são as mesmas, não há lugar para um desacordo entre aquilo que representam 

do mundo e a realidade an sich. Mesmo admitindo que a suposição tenha os seus méritos, ele 

entende que se a explicação dos significados e conceitos de fato procede, então, a alternativa 

considerada pode ser descartada. Outra resposta mais simples seria dizer que a priori é muito 

improvável que essa situação ocorra. 
312

 O máximo que o isomorfismo poderia representar de 

duas redes inferenciais e lei de conexões de dois tipos diferentes, dirá BonJour, seria uma 

grande e improvável coincidência, a saber, de que os dois tipos espelham um ao outro, 

fornecendo razões para se pensar que eles são idênticos. Para BonJour, é plausível supor 

então, que desde que nos preocupemos com alternativas normais, a hipótese de 

correspondência tal qual postulada em P2, é a explicação para a coerência e estabilidade do 

sistema no curso do tempo, que deve ser muito provavelmente verdadeira, sendo possível 

assim, aceitar o argumento metajustificativo.  
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  L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 176. 
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 BonJour, ibid., p. 177. 
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Com essa seção finalizamos a apresentação do argumento de BonJour. Acreditamos 

ter conseguido iluminar até aqui os pontos essenciais do pensamento do filósofo sobre as 

questões apresentadas. Apesar de o capítulo ter sido essencialmente expositivo, algumas 

conclusões mais gerais podem ser extraídas. Inicialmente sobre o seu argumento 

metajustificativo. Provavelmente BonJour adota a concepção correspondencial da verdade 

devido a sua alta plausibilidade intuitiva e porque, como dissemos em capítulos iniciais, ele 

pretende defender o realismo e o objetivismo de nosso conhecimento, mesmo que na moldura 

de uma teoria coerentista da justificação. 
313

 Contudo, parece que a dificuldade com tal 

tentativa está no próprio fato de ela ser construída dentro de uma teoria da justificação 

coerentista, posto que tais teorias geralmente são complementares à teoria coerencial da 

verdade e mesmo se confundem com ela.  

Normalmente na teoria correspondencial, a correspondência é pensada como 

dependendo de alguma espécie de isomorfismo entre a estrutura da proposição, em algum 

nível de análise, e o estado de coisas no mundo que a ela corresponde. O problema é que o 

coerentista não pode comparar a proposição com o próprio estado de coisas no mundo 

apresentado pelo dado, pelo conteúdo experiencial não-conceitual. BonJour tenta contornar o 

problema, sugerindo uma possível relação entre o realismo metafísico e o realismo semântico 

afirmando que assim teríamos uma teoria correspondencial mínima da verdade. 
314

 Como ele 

não pode garantir a correspondência através de alguma espécie de isomorfismo entre a 

proposição e o dado, ele apela para a estabilidade de um sistema coerente que aumenta a sua 

coerência ao longo do tempo (in the long run), sugerindo que a melhor explicação para essa 

forma de coerência seria a que as proposições desse sistema sejam verdadeiras por 

corresponder à realidade.  

Essa, porém, parece ser uma melhor explicação que por razões lógicas não temos 

como comprovar que seja, uma vez que não podemos tomar um sistema coerente a longo 

prazo e mostrar que as suas proposições concebidas como verdadeiras de fato correspondem 

ao que está na realidade, ou que elas, de fato, possuem alguma espécie de isomorfismo com os 

dados da experiência. Não há, pois, a possibilidade lógica de demonstrar que essa melhor 

explicação é realmente a melhor explicação, pois para tanto, BonJour teria de demonstrar que 

aquilo que é melhor explicado como correspondendo à realidade corresponde efetivamente à 

realidade. O problema é que não há como fazer isso dentro de um sistema coerentista. Seria 
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 Para uma clara explicação sobre a teoria correspondencial da verdade, ver C. F. Costa, Cartografias 

Conceituais, p. 36-43.   
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  Ver particularmente nota 303, p. 137-8 de nosso trabalho. 
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possível mesmo imaginar que um gênio maligno (como o sugerido por Descartes) 

suficientemente persistente e especioso para produzir em nós um sistema de crenças que se 

estabilize a longo prazo e que esse sistema em nada corresponda à realidade.  

Parece-nos, pois, que apesar do interesse especulativo do que BonJour está 

propondo, permanece um lugar para o ceticismo quanto ao seu sucesso em ter demonstrado 

que a correspondência com a realidade possa ser garantida dentro de uma teoria não 

fundacional da justificação. É preciso reconhecer, porém, que sob o ponto de vista 

especulativo, a tentativa de BonJour tem o mérito de reforçar a tese contra a doutrina do dado, 

desde que uma relação entre a forma como as proposições descrevem uma realidade em si 

mesma, deve ter correspondência com a verdade. O que no final, não deve ser suficiente, pois 

como asseveramos no quarto capítulo, o fundacionalismo pode levar alguma vantagem sobre 

o coerentismo ao conseguir demonstrar que a experiência pré-cognitiva existe ao 

conceptualizá-la a posteriori, fora do contexto da experiência observacional − vantagem que 

parece incrementar-se quando somada aos resultados obtidos até aqui. 

Podemos agora passar para o próximo capítulo. BonJour precisa provar que um 

sistema coerente de crenças pode fornecer credibilidade ao sistema; ideia essa, que tanto se 

coaduna à sua proposta coerentista, quanto ao seu ataque contra a existência de crenças 

básicas. Apresentaremos o argumento de Huemer para mostrar que somente a coerência é 

incapaz de fornecer credibilidade necessária ao sistema de crenças. Esse resultado deve nos 

ajudar a mostrar que o ataque de BonJour contra o fundacionalismo se torna ainda mais 

enfraquecido, bem como mostrar que a sua proposta coerentista igualmente se fragiliza.  
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Portanto, BonJour deve, necessariamente, mostrar como só a coerência é capaz de 

fornecer a credibilidade necessária ao sistema de crenças. BonJour irá fazê-lo a partir da 

análise do exemplo fundacionalista de C. I. Lewis, 
315

 exemplo que diz respeito às crenças de 

memória. A estratégia de BonJour é a de traçar um paralelo entre a sua argumentação e o 

exemplo de Lewis, a fim de provar que as crenças observacionais se iniciam sem nenhum 

grau de justificação. Vejamos o que BonJour diz inicialmente: 

 
A explicação de Lewis sobre o conhecimento da memória é uma versão do 

fundacionalismo fraco: reivindica-se que as crenças da memória devam ter 

algum grau antecedente de justificação em virtude de serem crenças da 

memória, e isto, então, é amplificado por um apelo a coerência (que Lewis 

[...] chama de congruência). 
316

  

 

No exemplo de Lewis  
317

 postula-se uma situação em que várias testemunhas ‒ cuja 

confiabilidade é duvidosa ‒ concordam independentemente uma da outra, sobre um número 

específico de detalhes acerca de um crime o qual atestam ser verdadeiro. É possível que cada 

testemunha esteja mentindo, ou omitindo algo. Não obstante, aquilo que irá se constituir em 

forte evidência de que a estória é verdadeira é, exatamente, a concordância de suas 

declarações. 

Sobre a coerência, Lewis irá acrescentar que, quando o conjunto de crenças é 

considerado, descobrimos que aquelas que são mais críveis estão asseguradas pelo seu suporte 

mútuo, pela sua congruência. Nesse ponto, o filósofo não apenas tenta ilustrar a lógica da 

congruência, mas também aponta para o fato de que relações congruentes são importantes 

para a determinação da verdade empírica. Além disso, ele sugere que a congruência das 

informações estabelece uma alta probabilidade de suas concordâncias, fazendo com que seja 

muito provável que, nesse caso, a estória possa ser verdadeira. 
318

 

O mais importante, porém, é que Lewis acrescenta que “a característica de tal 

corroboração através da congruência [...] é a exigência de que os itens que exibem essa 

relação de congruência devem [...] ser fatos dados independentemente, ou ter uma 
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 C. I. Lewis, An Analysis of  Knowledge and Valuation, p. 352. Ver também L.BonJour, The Structure of 

Empirical Knowledge, p. 147-48. 
316

 “Lewis‟s account of memory knowledge is a version of a weak foundationalism: memory beliefs are claimed 

to have some antecedent degree of warrant simply by virtue of being memory beliefs, and this is then amplified 

by appeal to coherence (which Lewis,[…] calls “congruence”)” BonJour, ibid., p. 147. 
317

 Sobre esta discussão seguimos os artigos de Cleve e Elgin. Ver J. V. Cleve, “Why Coherence is not Enough: A 

Defense of Moderate Foundationalism”. In: M. Steup; E. Sosa (Ed.). Contemporary Debates In Epistemology, p. 

168-78. Ver também: C. Z. Elgin, “Can Beliefs be Justified through Coherence Alone? Non-Foundationalism 

Epistemology: Holism, Coherence, and Tenability”. In: M. Steup; E. Sosa (Ed.). Contemporary Debates in 

Epistemology, p. 157-67.  
318

 Lewis, ibid., p. 346. 
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probabilidade que lhes seja antecedente”. 
319

 Quer dizer, apenas a congruência sozinha não é 

capaz de gerar justificação, embora ela deva ampliar a credibilidade inicial das declarações. 

Segundo Lewis, as informações congruentes devem conter apenas uma quantidade pequena 

de probabilidade. Se as informações forem tomadas separadamente, aquilo que confirma a 

informação pode ser superficial, podendo ser mínima a probabilidade daquilo que é 

informado. Estabelecendo-se por hipótese que, em todos os casos, as testemunhas queiram 

informar a verdade, a alta probabilidade é estabelecida pela congruência das informações 

sobre o que elas concordam, do contrário a concordância é improvável. 
320

 

É preciso observar que uma das questões discutidas é sobre o quanto de 

probabilidade há naquilo que pode ser dito superficial. Se existe a possibilidade de uma 

credibilidade inicial mínima, quanto dela deve-se pressupor naquilo que está contido em uma 

pequena parte da informação? De acordo com Lewis, o fato de algo ser lembrado 

normalmente já lhe garante uma credibilidade maior do que 0.5. 
321

 O filósofo considera a 

lembrança de pedaços de informações como sendo coisas com maior probabilidade do que 

aquelas não recordadas: um apelo às informações da memória, dirá, é pouco mais provável do 

que aquilo que é incompatível com o que é lembrado ao qual a memória está relativamente 

em branco. 
322

  

Assim, mesmo que uma ou duas testemunhas tenham um grau muito baixo de 

credibilidade, as demais podem fornecer uma alta probabilidade de a estória ser verdadeira 

por intermédio da combinação dos seus testemunhos. Contudo, a congruência entre as 

informações relembradas é incapaz de sozinha justificar coisa alguma. A menos que se postule 

algum grau inicial de credibilidade, tais informações não possuem qualquer papel na 

justificação. Para Lewis, por exemplo, será possível à congruência elevar os níveis de 

justificação de um conjunto de itens relembrados, mas apenas se eles tiverem uma 

credibilidade inicial no valor de uma probabilidade maior que 0.5.  

Essa ideia confronta-se com a de BonJour. Ele entende que não há razões para se 

pensar que o apelo às informações da memória tenha essa credibilidade inicial. Uma vez que 

as informações das testemunhas são independentes uma das outras, dirá, um alto grau de 

coerência entre elas poderá, eventualmente, indicar que elas falam a verdade. Quer dizer, a 

                                                           
319

 C. I. Lewis An Analysis of  Knowledge and Valuation, p. 346.  
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 Lewis, ibid., p. 346. 
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 Considere-se o axioma do cálculo de probabilidades que informa que uma proposição tem uma probabilidade 

maior que a sua negação sse a sua probabilidade for maior que 0.5. Ver: Jonh Nolt; Dennis Rohatyn, Lógica, p. 

461-509.Ver também J. V. Cleve, “Why Coherence is not Enough: A Defense of Moderate Foundationalism”. In: 

M. Steup; E. Sosa (Ed.). Contemporary Debates in Epistemology, p. 171. 
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 Lewis, ibid., p. 358. 
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concordância independentemente adquirida entre crenças cognitivamente espontâneas 

aumenta a probabilidade da verdade, mesmo que essas crenças não tenham credibilidade em 

si mesmas. E já que crenças cognitivamente espontâneas são genuinamente independentes 

umas das outras, a sua concordância deverá gerar credibilidade para o sistema sem a 

necessidade de uma justificação prévia constituída por uma credibilidade inicial: 

 

O que Lewis não enxerga, contudo, é que seu exemplo mostra de forma 

bastante convincente que nenhum grau antecedente de justificação é exigido. 

Enquanto estamos seguros que as declarações das várias testemunhas são 

genuinamente independentes umas das outras, um alto grau de coerência 

entre elas é o que ditará, eventualmente, a hipótese de dizerem a verdade 

como a única explicação disponível para o seu acordo ‒ ainda que de fato 

estas declarações independentes tenham inicialmente um alto grau de 

credibilidade negativa, isto é, que sejam muito mais provavelmente falsas a 

verdadeiras [...]. 
323

 

 

Veja-se que, de um lado, há o entendimento de Lewis de que o nível de credibilidade 

antecedente exigido deve ser maior do que o de sua negação, maior que 0.5. Do outro, 

BonJour defende a ideia de que as declarações feitas a partir de nossa memória ou a partir das 

testemunhas têm a sua verdade garantida, mesmo que esse grau de credibilidade seja, nesse 

caso, menor que 0.5. Contudo, parece que aqui há algo que BonJour não percebeu. Digamos 

que uma mesma testemunha faça vários relatos de uma mesma observação. Por que vários 

relatos da mesma observação por uma mesma pessoa nada faz para aumentar a probabilidade 

dessa observação, enquanto vários relatos da mesma observação pelas pessoas diferentes 

aumenta a probabilidade? Afinal, os vários relatos da mesma pessoa podem ser perfeitamente 

coerentes entre si. A diferença, ao que tudo indica, é que, no segundo caso, há uma variedade 

de reforços probabilísticos de origem externa, os quais, por serem provenientes das 

experiências de testemunhas diferentes, são capazes de se adicionarem uns aos outros. Em 

ambos os casos há coerência. Mas se apenas a coerência fosse suficiente, então parece que 

ambos os casos deveriam estar no mesmo nível: ambos seriam capazes de aumentar (ou não) 

igualmente a coerência. 

Esse raciocínio sugere que, a coerência ou não dos relatos, pode ser atestada, não 

apenas pelo processo de adequação das proposições presentes nos testemunhos, mas em razão 

da possibilidade de os relatos conterem uma probabilidade mínima de alguém estar falando a 
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 “What Lewis does not see, however, is that his own example shows quite convincingly that no antecedent 

degree of warrant or credibility is required. For as long as we are confident that the reports of the various witness 

are genuinely independent of each other, a high enough degree of coherence among them will eventually dictate 

the hypothesis of truth telling as the only available explanation of their agreement ‒ even, indeed, if those 

individuals reports initially have a high degree of negative credibility, that is, are much more likely to be false 

than true […]” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 148. 
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verdade; verdade que possui alguma conexão com a experiência sensível das testemunhas 

acerca dos detalhes de algum fato pertencente ao mundo externo. Sob esse prisma, é possível 

entender, assim como faz o fundacionalista fraco, que parece existir uma espécie de relação de 

prioridade entre a credibilidade de uma crença e a sua coerência, na qual a credibilidade deve 

anteceder, deve “vir antes” para que a coerência comece a trabalhar em favor da justificação 

de uma crença. Com isso, poderíamos rejeitar a hipótese de que a coerência, falando-se 

rudemente, é que dá credibilidade ao testemunho, o que, por sua vez, permitiria afirmar 

também que um mínimo de credibilidade inicial é necessário para que alguma justificação 

seja alcançada. 

Para reforçar tais alegações, queremos considerar o elucidativo argumento M. 

Huemer, 
324

 mostrando que, mesmo quando a credibilidade da testemunha for menor do que 

aquela proposta por Lewis deve haver alguma credibilidade inicial mínima, pois se não for 

assim, se tivermos de nos valer apenas da coerência, essa será incapaz de fornecer qualquer 

credibilidade ao sistema. Se isso for demonstrado então será possível concluir que a coerência 

trabalha elevando os graus de justificação de uma crença com suposta credibilidade inicial 

mínima. 
325

  

Segundo Huemer, se cada testemunho individual carece de credibilidade, então o seu 

acordo sobre uma única história também não contribui para aumentar a probabilidade de que a 

história seja correta. A ideia intuitiva é de que, se nenhuma testemunha possui qualquer 

credibilidade, então a possibilidade de qualquer reivindicação ser verdadeira não explica por 

que o acordo entre as testemunha existe, desde que eles poderiam concordar com estórias 

falsas. Para demonstrar isso, Huemer considera a possibilidade das testemunhas responderem 

a questões de múltipla escolha, em que o grau de concordância entre elas poderia ser 

encontrado em dez respostas semelhantes. Por exemplo: duas testemunhas A (Alice) e B 

(Bert), que informam o valor de certa variável x, onde x pode assumir n diferentes valores e 

um desses valores possíveis é: x = 2. Além do que, tanto a testemunha A, quanto a testemunha 

B, possuem o mesmo nível de credibilidade. Vejamos parte do argumento com algumas 

modificações:  
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 M. Huemer, “Probability and Coherence Justification” Southern Journal of Philosophy, p. 463-71. Ver Anexo, 

p. 170-78. 
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 Certamente essa controvérsia é muito maior do que a abordagem que apresentamos e envolve até mesmo a 

sugestão de que a coerência não é nem ao menos condutora da verdade (truth-conducive), como chega a 

defender, por exemplo, o filósofo Erik Olsson. Essa discussão não deve nos interessar por acreditarmos que ela 

implica um estudo mais específico e, por isso, bem mais abrangente que acabaria tomando-nos um tempo e 

espaço que não dispomos neste trabalho. Ver Erik Olsson Against Coherence: Truth, Probability, and 

Justification. 
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Presuma-se que cada testemunha é igualmente crível e que o nível de 

credibilidade de Alice é tal que a probabilidade que Alice irá informar sobre 

o valor de x corretamente é r. Agora deixemos que “X”, “A”, e “B” 

sustentem as seguintes proposições: 

 

X= O valor de x é 2. 

A= Alice informa que o valor de x é 2. 

B= Bert informa que o valor de x é 2. 

 

Ora, a reivindicação de que a concorrência do testemunho das duas 

testemunhas confirma que aquilo que elas atestam é verdadeiro, conta ao 

menos para isso: que a probabilidade de X dado A e B é mais alta que a 

probabilidade de X. 
326

 

 

Levando-se em conta n como o número de respostas possíveis e x como a resposta em 

que as testemunhas A e B irão concordar, Huemer chega à seguinte formulação: 
327

  

 
 

 

 

 

Essa formulação possibilita a Huemer uma avaliação sobre Lewis e BonJour. O que 

deve nos importar é o resultado obtido por Huemer. Segundo ele, a probabilidade de X ser 

verdadeiro está garantida pelo testemunho de A e B que informam a verdade de X “como uma 

função de duas variáveis”, quais sejam: 
328

 r (confiabilidade) e n (número de possibilidades de 

valores de x). Tal formulação permite inferir que frente a uma situação em que as testemunhas 

falem a verdade na metade do tempo, em que x tenha dez valores possíveis, os valores de x 

podem ser qualquer número de coisas. Aplicando esses valores, quando n = 10 e r =1/2, na 

formulação acima, chega-se ao resultado de 90% de probabilidade (omitindo-se os cálculos 

aritméticos), desde que a probabilidade antecedente de X tenha sido 1/n. 
329

 

É preciso evidenciar quais implicações o argumento de Huemer tem dentro da nossa 

discussão. Duas conclusões iniciais podem ser obtidas: a primeira sobre Lewis, e a segunda 

sobre BonJour. Lewis deve estar certo quanto à questão da amplificação da coerência que 
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 “Assume that each witness is equally credible and that Alice's level of credibility is such that the probability 

that Alice will report the value of x correctly is r. Now let "X", "A", and "B" stand for the following propositions: 

X = The value of x is 2. A = Alice reports that the value of x is 2. B = Bert reports that the value of x is 2. Now, 

the claim that the concurrence of the two witnesses' testimony confirms that what they attest to is true amounts at 

least to this: that the probability of X given A and B is higher than the probability of X.” Ver M. Huemer, 

“Probability and Coherence Justification”, Anexo, p.172-73. 
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 Huemer chega a essa formulação a partir do Teorema de Bayes. Por questões de simplicidade optamos por 

omitir as derivações da formulação. Huemer, ibid., p. 172, p. 175. Ver também explicação sobre cálculo de 

probabilidades em J. Nolt e D. Rohatyn, Lógica, p. 481-86. 
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deve trabalhar em prol de uma crença inicialmente crível, mas não está certo em relação ao 

mínimo valor de credibilidade inicial exigido, uma vez que ele reclama que deva ser maior 

que 0.5, quando, na verdade, não precisa ser maior que 1/n. Não obstante, essa conclusão 

longe de ser um problema para o fundacionalismo fraco, traz o importante resultado de 

demonstrar que BonJour pode ter se equivocado quanto ao que ele diz sobre o papel da 

credibilidade inicial. Veja-se que as consequências para o argumento de Lewis não 

comprometem essa possibilidade. Além disso, a conclusão demonstra que, em seu argumento, 

se X não fosse o caso, seria pouco provável haver um tipo de concordância das testemunhas 

sobre X. Mas para o argumento de BonJour, as consequências podem ser um pouco mais 

desastrosas, como bem coloca Huemer: 

 

[...] isto é, se de fato não existe razão antecedente para que cada testemunha 

faça a coisa certa, então a probabilidade de ambas as testemunhas 

informarem X, dado que X era a resposta certa, não seria muito melhor que a 

probabilidade de ambos informarem X dado que X era a uma das respostas 

erradas. [...] BonJour diz que mesmo que nenhuma testemunha tenha alguma 

credibilidade, uma coerência satisfatória irá eventualmente tornar a crença 

em X justificada. [...] O interesse do exemplo, é claro, é pela analogia que 

pode ser feita para as crenças observacionais e o grau de credibilidade inicial 

que os fundacionalistas fracos atribuiriam a tais crenças. Agora, a 

interpretação natural da afirmação feita por fundacionalistas fracos de que 

uma crença cognitivamente espontânea carrega com ela algum 

(possivelmente muito fraco) grau de justificação prima facie é esta: ter uma 

crença cognitivamente espontânea de que H aumenta a probabilidade H. Isto 

é, a probabilidade de H, dado que eu tenho uma crença cognitivamente 

espontânea de H, é maior do que a probabilidade de H. Da mesma forma, no 

caso das duas testemunhas, a afirmação de que Alice tem algum grau de 

credibilidade inicial corresponde a isto: quando Alice diz que X, a 

probabilidade de X se eleva. 
330

  

 

A passagem reforça a ideia de que um nível de credibilidade inicial para uma crença 

é exigido, porque, do contrário, a verdade da crença não estaria minimamente garantida. Ou 

como coloca Huemer: “observe que a única forma de o testemunho de Alice falhar por ele 
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 “[…]that is, if there really is no antecedent reason for expecting either of the witnesses to get things right, 

then the likelihood of the witnesses both reporting X given that X was the right answer would be no better than 

the likelihood of their both reporting X given that X was one of the wrong answers. […]BonJour's claim in terms 

of a probability relation. BonJour says that even if neither witness has any credibility at all, enough coherence 

will eventually render a belief in X justified. […]The interest of the example, of course, is for the analogy that 

can be drawn to observational beliefs and the degree of initial credibility that a foundationalist would attribute to 

such beliefs. Now, the natural interpretation of the claim, made by the weak foundationalist, that a given 

cognitively spontaneous belief carries with it some (possibly very weak) degree of prima facie justification is 

this: my having a cognitively spontaneous belief that H raises the probability of H. That is, the probability of H 

given that I have the cognitively spontaneous belief that H is greater than the probability of H. Likewise, in the 

case of the two witnesses, the statement that Alice has some degree of initial credibility amounts to this: when 

Alice says that X, the probability of X goes up” M. Huemer, “Probability and coherence justification”, Anexo, p. 

176. 
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mesmo em aumentar a probabilidade de X, é se a probabilidade de Alice de estar correta não é 

melhor que o acaso – ou seja, se r=1/n”.
331

 Em resumo, se nenhuma testemunha tem alguma 

credibilidade inicial independente, então, não há razões para se pensar que aquilo que eles 

falam é verdadeiro, mesmo que os relatos correspondam! Essa conclusão se choca com a 

afirmação de BonJour, que informa que mesmo que a testemunha inicial careça de 

credibilidade, a coerência entre as crenças cognitivamente espontâneas independentes fará 

com que a crença X seja justificada.  

De posse desses resultados, queremos passar para a defesa da tese de que a crença 

observacional não inferencial seria mais plausível se fosse interpretada como sendo básica nos 

termos de uma teoria fundacional fraca. Antes, porém, devemos mostrar por que a objeção 

contra a noção de observação coerentista pode ser considerada válida.  
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 “Notice that the only way Alice's testimony will fail by itself to raise the probability of X is if Alice's 

likelihood of being correct is no better than chance -- that is, if r = 1/n.” Huemer, ibid., p. 170. 
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7  SOBRE COERENCIA, CREDIBILIDADE E CRENÇAS 

OBSERVACIONAIS 

 
 

No início do capítulo anterior, mostramos a tentativa de BonJour em resolver, a partir 

da inserção de um requerimento de observação, as duas objeções essenciais ao coerentismo 

que se estendem à sua teoria: a do problema do input  e a da construção de sistemas arbitrários 

de crenças. Como vimos, para BonJour o fundacionalismo fraco pode ser derrotado pelo 

pressuposto de que, para que as crenças observacionais forneçam justificação sem ter a 

necessidade de nenhuma credibilidade mínima, basta que o sistema permaneça coerente no 

curso do tempo (in the long run). Quando o sistema é estável e incorpora crenças altamente 

coerentes, torna-se provável que as suas crenças cognitivamente espontâneas correspondam à 

realidade ‒ essa seria a melhor explicação para a coerência in the long run. 

BonJour pretende distinguir a sua teoria de coerência do fundacionalismo fraco, 

tentando mostrar que a Exigência Observacional pode servir, igualmente, para evidenciar essa 

distinção. Anteriormente, contudo, asseveramos que a Exigência Observacional pode ser 

tomada como um ingrediente fundacionalista, mas também afirmamos que, apesar disso, ela 

por si mesma não constitui elemento suficiente para afirmar que a teoria de BonJour pode ser 

lida como fundacional fraca. Ainda, para reforçar a distinção, BonJour se apoia no postulado 

de que as crenças observacionais se originam sem qualquer grau de credibilidade inicial. A 

discussão que iremos desenvolver a seguir é inteiramente voltada para essa questão. Os 

elementos controversos presentes não dizem respeito apenas à existência de crenças básicas, 

ao caráter das mesmas, mas também ao problema do input, devendo incluir a condição de 

observação coerentista proposta pelo filósofo.  

Inicialmente é preciso observar que a noção de observação de BonJour possui um 

papel fundamental em sua teoria. Ela parece apontar para a solução da objeção do input, pois 

contém o postulado de que há uma diferença entre aquilo que causa uma crença e aquilo que a 

justifica. A distinção que, segundo BonJour, deve servir para classificar as crenças quanto à 

sua inferencialidade – as crenças em sua origem são não inferenciais, mas são justificadas 

inferencialmente – abre caminho para a conclusão de que qualquer credibilidade inicial é 

desnecessária e de que a coerência sozinha é capaz de fornecer a credibilidade necessária à 

justificação do sistema completo de crenças. Esse é um ponto crucial. Desde que BonJour 

rejeita a existência de crenças básicas, ele precisa igualmente rejeitar a ideia de que qualquer 

credibilidade inicial esteja presente em uma crença observacional. 
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8  REFLEXÕES CONCLUSIVAS: POR QUE A CRENÇA 

OBSERVACIONAL DEVE PODER SER BÁSICA 

 

No que se segue, queremos adicionar algumas reflexões sobre a exposição anterior, 

bem como apontar outro problema que entendemos ser essencial na teoria coerentista de 

BonJour, que diz respeito à objeção fundacionalista contra a noção de observação coerentista. 

O argumento de Huemer colabora no sentido de elucidar e fundamentar a nossa 

argumentação. Queremos mostrar que a objeção fundacional contra a noção de observação 

coerentista é válida e que, por essa perspectiva, a noção de observação de BonJour fica 

comprometida pelo entendimento equivocado que ele possui sobre aquilo que deve ser 

admitido para que uma crença seja considerada observacional. Mostraremos também por que 

(i) o que aparece em sua teoria como crença observacional não inferencial precisa ser 

interpretado como sendo a crença básica de uma teoria fundacional fraca, a partir da 

demonstração de que (ii) a sua teoria está sujeita a uma mais plausível leitura fundacional, 

baseada em uma reavaliação da sua noção de observação coerentista. Assim, queremos 

mostrar que confirmando-se (ii), nós confirmamos (i).  

 

8.1 AVALIANDO A NOÇÃO DE OBSERVAÇÃO COERENTISTA POR UMA 

ÓTICA FUNDACIONALISTA 

 

 
Na passagem de Huemer exposta anteriormente, há uma observação importante: “o 

interesse do exemplo é a analogia que pode ser esboçada para as crenças observacionais e o 

grau de credibilidade inicial que um fundacionalista atribuiria a tais crenças”. 
332

 Supondo-se 

que o argumento de Huemer esteja certo, então ele pode representar analogamente a ideia 

fundacional de que crenças observacionais devem possuir um grau de credibilidade inicial 

mínima, nos termos propostos por Huemer. Agora é preciso perguntar: se a coerência entre 

crenças cognitivamente espontâneas independentes não pode fornecer justificação para uma 

crença particular, digamos, para uma crença observacional, não parece que ficamos diante de 

um problema que BonJour, ao que tudo indica, não conseguiu solucionar? A questão é qual e 

por quê?  
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 Em seu argumento BonJour parece ter negligenciado questões relevantes ao tentar 

fornecer uma solução para a objeção da condição de observação coerentista.
 333

 Veja-se que 

ele defende que a Exigência Observacional é capaz de distinguir a sua teoria de uma versão 

fraca de fundacionalismo: se o sistema deve conter leis que atribuam credibilidade inicial à 

crença observacional, é possível rejeitar a ideia de que a crença observacional é carregada 

com alguma credibilidade inicial mínima – como asseveramos no capítulo anterior e no início 

desse capítulo. Ou seja, dito rudemente, cabe à coerência fornecer justificação. É possível 

dizer, ainda, que a Exigência Observacional é paralelamente reforçada pela noção de 

observação coerentista de sua teoria.  

É inegável que a refutação da objeção fundacional acerca da noção de observação é 

um ponto, além de engenhoso, importantíssimo no argumento de BonJour. A alegação de que 

a objeção decorre de uma conflação dos sentidos – cometida por parte de fundacionalistas – 

sobre a origem e a justificação de como uma crença observacional deve ser classificada 

(lembrando que se deve assumir que se originam de forma não inferencial e se justificam 

inferencialmente), permitiu ao filósofo garantir a ideia de que crenças observacionais, a 

despeito do seu caráter não inferencial, não são conflitantes com uma justificação inferencial. 

A sua noção de observação, portanto, pode ser compreendida como uma das pedras angulares 

do argumento, porque habilita que BonJour reforce, em tese, a irrelevância da noção de crença 

empírica básica. Mais ainda, ela sustenta a aceitação da ideia de que crenças observacionais 

são uma espécie de palpite (hunch), cuja credibilidade deve ser adquirida pela sua aderência 

ao sistema por condições expostas anteriormente – a Pressuposição Doxástica, a Exigência 

Observacional e as demais condições necessárias à justificação das premissas do argumento 

justificatório.  

Entretanto, diante da discussão sobre a credibilidade inicial das crenças 

observacionais, chegamos a um ponto em que a refutação que BonJour oferece do suposto 

caráter básico das crenças observacionais pode ser questionada, no sentido de que é possível 

mostrar que a objeção fundacional contra a noção de observação coerentista parece ser válida, 

se reconsiderada à luz de pontos controversos presentes em sua teoria. Uma vez que dispomos 

de um argumento que colabora em defesa da necessidade de se postular a existência de uma 

                                                           
333

 A objeção fundacional contra a noção de observação coerentista é de que, nas palavras do próprio BonJour: “a 

explicação coerentista envolve uma contradição imediata nos seus termos”. Como no coerentismo toda a 

justificação deve ser inferencial e como, para o fundacionalista, o conceito de observação deve admitir que as 

crenças não inferenciais que são não inferenciais em caráter devem se originar direta e imediatamente sem 

qualquer tipo de inferência, o coerentismo é incapaz de conciliar uma teoria de coerência com uma explicação de 

observação. “[…] a coherentist account of observation involves an immediate contradiction in terms” L. 

BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 112. 
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credibilidade inicial ainda que mínima para as crenças observacionais, e desde que a 

Exigência Observacional está garantida pela noção de observação, é preciso saber o que irá 

distinguir uma crença observacional não inferencial fundacional, da coerencial, vista em 

BonJour. Vamos por partes. 

Quando fundacionalistas sugerem que a noção coerentista de observação é 

conflituosa porque não há como combinar o caráter não inferencial de crenças observacionais 

com uma justificação inferencial, eles, obviamente, o fazem a partir da perspectiva que têm 

acerca da justificação. Para aclarar o que dizemos não é preciso explorar definições 

específicas dessa última, basta fazermos uma avaliação mais geral da visão fundacional a esse 

respeito. Grosso modo, quando o fundacionalista fala em justificação não inferencial em um 

sistema fundacional fraco, por exemplo, está afirmando que uma crença observacional possui 

algum atributo F que a autojustifica, que pode muito bem estar relacionado à verdade, como já 

foi dito. Porém, é preciso levar em conta que se dizer que as crenças observacionais não 

inferenciais surgem com algum atributo ϕ que as autojustificam, é diferente de se dizer que 

elas são justificadas por serem não inferenciais. Por que não poderíamos simplesmente 

afirmar que a crença observacional é não inferencial porque surge com esse atributo ϕ, mas 

não por ser não inferencial que ela se justifica. Essa é uma característica do fundacionalismo 

fraco, que pode, no final, conceber a coerência em seu sistema, mas o contrário não pode ser 

assumido.   

Certamente que BonJour tem ciência disso, tanto é assim, que ele defende a ideia de 

que uma crença observacional é uma crença não inferencial, que ao se originar é uma espécie 

de palpite. Isto é, a ideia implícita de que ela não possui este atributo ϕ (que a torna 

autojustificada). Ele assume que a credibilidade da crença observacional deve ser adquirida 

pela sua aderência ao sistema, como vimos. Assim, a verdade das crenças depende do alcance 

que o sujeito epistêmico tem do seu sistema de crenças, que, por sua vez, depende da 

Exigência Observacional por um apelo a Pressuposição Doxástica. O que justificará uma 

crença observacional, falando-se rudemente, é a sua coerência com o sistema completo de 

crenças.  

Frente ao que dissemos podemos retomar a questão sobre o que distingue uma crença 

observacional não inferencial fundacional, de uma crença observacional não inferencial em 

um sistema coerente, como a proposta por BonJour. A resposta, mais ou menos óbvia, deve 

ser a existência deste atributo ϕ. Em ambos os sistemas, tanto no fundacional, quanto no 

coerencial, uma crença observacional será compreendida como não inferencial. Porém, 

enquanto em um sistema assume-se que ela deva ter um atributo autojustificador tal, que lhe é 
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inerente; no outro, ela passa a ser compreendida como uma crença putativamente espontânea, 

um palpite.  

Há dois pontos agora que precisam ser observados. O primeiro, é que se a crença é não 

inferencial porque se autojustifica e não o contrário, poderíamos dizer que é a existência desse 

atributo ϕ que parece reforçar o seu caráter de não inferencialidade, e não o contrário, a saber, 

o fato de ela se originar não inferencialmente. Quer dizer, é razoável afirmar que o aspecto 

não inferencial de uma crença observacional não é reforçado porque ela ao se originar é 

classificada dessa forma, mas pelo fato de postular-se a existência de um atributo 

autojustificador. O segundo ponto a ser observado, e esse nos parece mais importante, é que 

se isso pode ser afirmado, se elas não são justificadas por serem não inferenciais, mas sim por 

se postular a existência desse atributo autojustificador, então a forma como elas são 

compreendidas no fundacionalismo fraco não aponta para uma conflação dos sentidos. 

É preciso mostrar, contudo, que a questão aqui é um pouco diferente daquela que foi 

vista no argumento antifundacionalista apresentado anteriormente. Sobre ele a nossa 

afirmação foi a de que BonJour “erra o alvo”, não acerta o que deve ser refutado, para que 

uma crença observacional não possa ser dita básica. Aqui não. Obviamente, BonJour tem 

ciência de que aquilo que está em jogo é a questão da credibilidade inicial. Ele não “erra o 

alvo” quanto a isso, mas erra ao não responder como deve ser para que seja o que ele afirma 

que é. Veja-se que a espontaneidade cognitiva simplesmente não pode servir de resposta, pois 

mesmo versões fracas de fundacionalismo postulam que as crenças básicas devam ser crenças 

perceptuais ordinárias sobre o mundo exterior, que surgem espontaneamente, sendo 

independentes dos processos inferenciais e da vontade. O que BonJour precisa fazer é mostrar 

porque quando uma crença observacional surge de forma espontânea, ela não é básica nos 

moldes propostos pelo fundacionalismo fraco. E essa resposta ele não fornece de forma 

satisfatória.  

A alegação de BonJour é de que a crença é espontânea, mas o próprio caráter de 

espontaneidade de uma crença não é suficiente para garantir que, ao surgir, essa crença não 

estará recheada de termos epistêmicos ou teóricos que lhe confira este atributo 

autojustificacional. Mesmo uma tese fundacional fraca, ao admitir um mínimo de 

credibilidade inicial para uma crença observacional, há de afirmar que a crença, apesar de se 

originar de forma não inferencial, não fica sendo propriamente justificada somente por causa 

dessa ocorrência. O resultado disso é que necessário saber se, ao se originar não 

inferencialmente, não há na crença observacional qualquer razão inicial em si mesma capaz 

de contribuir para a justificação.  
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Frente a tudo o que dissemos, parece que a alegação de BonJour de que 

fundacionalistas misturam os sentidos ao classificarem as crenças observacionais quanto à sua 

origem e justificação, não se sustenta. Poderíamos mesmo afirmar que a resposta de BonJour 

à objeção não poderia se fundamentar na premissa de que fundacionalistas misturam os 

sentidos no que se refere à classificação inferencial das crenças, quanto à sua origem e 

justificação. Se sopesarmos o que dissemos anteriormente, é razoável afirmar que, ao menos 

em alguma medida, fundacionalistas não erram ao objetar contra a noção de observação 

coerentista, dado que ao fazerem estão pressupondo implicitamente a necessidade de 

existência deste atributo ϕ para que a crença observacional, em sua origem seja não 

inferencial. Melhor talvez seja dizer que a objeção fundacionalista contra a noção coerentista 

de observação é válida, posto que aquilo que reforça o caráter não inferencial de uma crença 

observacional não é o modo pelo qual ela se origina, mas o atributo ϕ nela pressupostamente 

implícito quando se origina. 

Esse entendimento simplesmente delimita a questão. Veja-se que a afirmação é de 

que a crença observacional não é propriamente justificada por ser não inferencial, por se 

originar de forma não inferencial, mas que ela se justifica por ter uma razão em si mesma, 

alguma característica intrínseca que faz com seja autojustificada. O mais importante é que 

essa noção faz toda a diferença, pois empurra a essência da objeção contra a noção de 

observação coerentista para o seu objetivo essencial: mostrar que a coerência sozinha não 

pode fornecer credibilidade ao sistema.  

Sobre o que acabamos de dizer, uma contestação possível seria afirmar que se trata 

de uma questão de opção, ou seja, que BonJour pode optar ou está optando pela ideia de 

origem e justificação como possuindo sentidos distintos para fazer jus a um sistema coerente 

– que a nossa resposta é dialeticamente oposta à do filósofo. Mas é disso, realmente, que se 

trata. Mesmo que seja uma escolha de BonJour para adequar o argumento às exigências de um 

sistema coerente, no final de tudo ela não parece resolver o problema imputado ao 

coerentismo sobre a questão da noção de observação, levando em conta os pressupostos 

fundacionalistas aparentemente inevitáveis para que essa noção se sustente. 

Assim, nem a espontaneidade cognitiva, nem a ideia – que agora nos parece gratuita 

– de que se trata de um palpite mostra por que, ao surgir de modo não inferencial, a crença 

observacional não possui um atributo intrínseco. Logo, é preciso saber como e por que 

crenças observacionais, na teoria de BonJour, podem ser ditas não inferenciais. Por fim, como 

vimos em Huemer, reforça-se a ideia de que crenças observacionais são não inferenciais, pela 

sugestão de que esse atributo intrínseco ϕ seja a própria credibilidade inicial mínima. Como 
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resultado, a nossa afirmação é de que, uma vez que BonJour não refuta satisfatoriamente a 

existência do principal atributo fundacional – a credibilidade inicial intrínseca de uma crença 

observacional –, ele acaba deixando em aberto a possibilidade de uma revisão e leitura de sua 

teoria como sendo uma versão fraca do fundacionalismo. Mas esta afirmação ainda não é 

suficiente para embasar completamente o que dissemos.  

Para elucidarmos mais essa questão, devemos avaliar a objeção respondida pelo 

filósofo, segundo a qual a sua teoria não é uma versão genuína de coerentismo e sim de 

fundacionalismo fraco em que as crenças fundacionais inicialmente críveis são as crenças 

cognitivamente espontâneas. A função da Exigência Observacional é conferir a elas tal 

status.
334

 Podemos tornar a objeção mais clara. Para tanto, revisemos o que BonJour afirma 

sobre a Exigência Observacional, sobre a sua posição acerca do input . Como vimos, para ele, 

qualquer sistema coerente deve exigir input putativo no sistema cognitivo, não meramente 

permitir que ele seja possível, porque o contrário disso faria valer a objeção sobre sistemas 

coerentes arbitrários. Assim, como resultado direto de ser condutora da verdade, uma teoria 

coerencial da justificação empírica deve requerer que o sistema contenha “leis que atribuam 

alto grau de confiança a uma razoável variedade de crenças cognitivamente espontâneas” 

(Exigência Observacional). 
335

 

A objeção sugere que a teoria de BonJour poderia ser dita fundacional, se ela fosse 

vista como um sistema fundacional ao qual se adiciona um requerimento de observação, tal 

qual o fornecido. Parece que assim ele terminaria por aumentar a probabilidade das crenças 

cognitivamente espontâneas em questão. Para BonJour, a objeção é de menor importância. A 

resposta do filósofo, bastante imediata, é de que para que tais crenças (cognitivamente 

espontâneas) forneçam justificação, não é necessário que elas tenham algum grau inicial ou 

independente de credibilidade, sugerindo que essa credibilidade será gerada pelo acordo no 

interior do sistema. Ele concorda que, obviamente, as crenças cognitivamente espontâneas 

têm um status específico que lhes é conferido, em parte, pela Exigência Observacional. E 

também concorda que seria possível construir um fundacionalismo fraco, no qual as crenças 

espontâneas teriam algum grau de garantia independente inicial (uma probabilidade inicial 

independente), o que de certo modo seria uma versão fundacional com estrutura muito 

familiar à visão coerencial que ele apresenta. Contudo, não é necessário supor que as crenças 

observacionais tenham qualquer grau de probabilidade inicial independente, ele dirá.  
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cognitively spontaneous beliefs” L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 141. Ver também p. 128 

do nosso trabalho. 
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Além do mais, para BonJour, a Exigência Observacional não precisa ser considerada 

como de fato conferindo probabilidade inicial às crenças cognitivamente espontâneas, pois a 

ideia de que nenhuma crença espontânea se torne garantida, é consistente com a própria 

exigência em si mesma. Isso aconteceria, segundo ele, se nenhuma classe de crenças 

espontâneas se mostrasse em acordo em qualquer grau significativo. Mas para o 

fundacionalismo fraco, isso não parece ser possível, pois nele tais crenças precisariam ter 

algum grau de probabilidade intrínseco que, inicialmente, não dependa da coerência. 
336

 

A resposta de BonJour está, aparentemente, certa. Ainda que possamos postular um 

requerimento de observação em uma teoria fundacional nos moldes do fornecido, a fim de que 

ele contribua para incrementar a credibilidade de uma crença observacional, não parece que 

esse incremento permita que se diga que essa crença observacional é básica da mesma forma 

que o fundacionalista fraco o faz. Como a Exigência Observacional não precisa conferir 

probabilidade às crenças observacionais, tudo parece fazer sentido. Por esse prisma, 

comungamos, em parte, do mesmo entendimento. Anteriormente dissemos que o Exigência 

Observacional pode vir a ser um ingrediente fundacionalista, mas afirmamos ainda que ele 

não pode ser tomado em si mesmo como elemento suficiente para estabelecer a distinção 

entre um sistema fundacional e o coerencial proposto por BonJour. A razão mais ou menos 

óbvia é que é a admissão de uma credibilidade inicial de uma crença o que irá estabelecer 

mais fortemente essa diferença. Veja-se, contudo, que desde que BonJour não mostra porque 

quando uma crença surge de forma espontânea ela não é básica, como vimos, e desde que essa 

crença possui um forte apelo fundacional ao ser considerada não inferencial em sua origem, 

uma interpretação fundacional fraca de sua teoria torna-se possível.   

Tal leitura encontra um respaldo maior no argumento de Huemer, na admissão 

existente de que uma justificação para uma crença particular ao nível local que é 

"aparentemente" linear deve ser encontrada em crenças contextualmente básicas (lembrando 

que se ele não responde ao que dissemos acima, não é possível afirmar com certeza que essas 

últimas crenças não são de fato, crenças básicas). Isso é, afinal, consistente com a própria 

Exigência Observacional, cuja função é atribuir “alto grau de confiança a uma razoável 

variedade de crenças cognitivamente espontâneas”. 

O ponto controverso, entretanto, é que BonJour parece querer reforçar a distinção 

entre o seu sistema coerencial e o fundacionalismo fraco, através da afirmação de que o 

requerimento “fornece uma base parcial para classificar e categorizar” os resultados obtidos 
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do sistema coerente de crenças, como já foi visto.
337

 Ou seja, diversamente do 

fundacionalismo fraco, que assume que antes de qualquer apelo à coerência uma crença 

espontânea deve ter um grau mínimo de credibilidade, a Exigência Observacional serve para 

mostrar que essa não é uma necessidade para a sua teoria. Mas se essa afirmação for sopesada 

à luz das observações feitas acima, ela não reforça a distinção entre o fundacionalismo fraco e 

o seu coerentismo. Ao contrário, aparentemente enaltece a má compreensão que BonJour tem 

daquilo que é preciso para que uma crença possa ser dita observacional. 

Antes que continuemos, é preciso elencar agora alguns pontos fundamentais que 

possuem relação direta com o que dissemos até aqui, para que a nossa defesa se complete.  

Veja-se que os quatro primeiros capítulos foram todos voltados para uma análise crítica do 

trabalho de BonJour,  para mostrar que o seu ataque ao fundacionalismo não é convincente. O 

argumento de Goldman, por exemplo, ajudou-nos a fundamentar a ideia de que, para que uma 

crença possa ser básica, postula-se que ela deva ter uma razão em si mesma, que pode muito 

bem estar relacionada à verdade. Reiteramos que o essencial da crença básica é que ela traz 

parte de sua credibilidade inicial em si mesma, na medida em que se autojustifica. Para 

BonJour, escrevendo sob a influência do argumento sellarsiano contra o dado, as crenças 

básicas não podem existir. Mas como ele quer resguardar a objetividade do conhecimento e 

como admite a teoria correspondencial da verdade, ele precisa admitir que as crenças 

observacionais existem e são verdadeiras, mesmo negando que elas sejam básicas. 

Não menos importante foi esclarecermos que o argumento antifundacionalista de 

BonJour não consegue sustentar satisfatoriamente a sua decisão de rejeitar o fundacionalismo 

fraco. Para ele seria preciso que essa versão explicasse (1) a lógica subjacente entre a 

coerência e as crenças básicas, e também (2) fornecesse uma explicação da necessidade de se 

postular crenças fundamentadoras em uma teoria dessa natureza, já que por não explicar (1) 

não havia razões para se pensar que a coerência não poderia fazer ela mesma de forma 

completa o serviço da justificação. Porém, frente à demonstração de que o seu argumento 

antifundacionalista erra o alvo ao atacar as crenças básicas e não consegue, portanto, refutar 

de forma satisfatória a necessidade de existência das mesmas, vimos que tais objeções se 

tornam enfraquecidas. Essa avaliação acaba sendo fundamental, pois se adiciona ao que já 

consideramos, ao apontar para as limitações da crítica de BonJour ao dado no quarto capítulo 

desse trabalho.  
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A interpretação equivocada que BonJour faz sobre o que é preciso para que uma 

crença possa ser dita observacional, irá apoiar ainda o seu entendimento de que apenas 

apreensões que são cognitivas e representacionais é que possuem força justificacional. 

Rudemente falando, se devemos possuir razões para pensar que as crenças observacionais são 

verdadeiras, essas razões devem ser elas mesmas fundamentadas conceitualmente. Como a 

crença observacional para o fundacionalista possui uma razão em si mesma, não é necessário 

admitir que a apreensão nela contida possua conteúdo conceitual. Para BonJour, como vimos, 

uma apreensão não pode ser considerada neutra com relação ao seu pretenso poder 

justificador, como é proposto no fundacionalismo. No final do capítulo 4, contudo, nós vimos 

que não é necessário que seja assim. Mostramos que, se a apreensão for considerada em si 

mesma, poderíamos pensar que ela provê ou não justificação, mas entre um e outro e com 

apelo ao argumento pela melhor explicação, parece melhor admitir que ela proveja. De toda 

maneira, a conclusão mais geral procedente do que vimos até agora é a de que as investidas de 

BonJour contra o fundacionalismo não são conclusivas e nem satisfatórias. Nesse ponto de 

nossa análise, acreditamos que grande parte das dificuldades que conseguimos assinalar deve 

ser atribuída ao entendimento que ele possui acerca das crenças observacionais.  

Ao apresentarmos o seu coerentismo, essas dificuldades foram se sedimentando. Em 

nosso entender, a teoria de coerência de BonJour é carregada de elementos fundacionais, 

talvez porque BonJour precisasse de tais elementos  –  como no caso do problema do input, 

no qual se insere uma exigência de observação – mas também porque talvez ele não tivesse 

outra saída. Há, porém, algo de mais importante a ser notado. Esses elementos não se 

configurariam em problemas, tais como os demonstrados, se a sua compreensão sobre o que 

deve ser o caso para que uma crença possa ser dita observacional não fosse confusa. Essa 

compreensão colaborou para que BonJour construísse o que consideramos a pedra angular de 

sua teoria: a noção de observação coerentista. A partir dela, o filósofo estabelece um sistema 

coerente, que o permite, em tese, transitar perigosa e muito proximamente de teorias 

fundacionais fracas.  BonJour se sentiu seguro ao fazê-lo, em parte por não perceber que o seu 

entendimento acerca da força justificacional das crenças observacionais seria insustentável se 

elas não pudessem ser consideradas básicas. Tal entendimento, o levou a imputar ao 

fundacionalismo um possível erro sobre como as crenças observacionais devem ser 

classificadas, culminando na construção de uma noção de observação coerentista que teve o 

mérito de sustentar grande parte dos pressupostos de sua teoria.  

Como mostramos, contudo, o erro pode não estar em uma possível conflação 

cometida por fundacionalistas, mas na interpretação inicial de BonJour daquilo que deve ser a 
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característica ϕ de uma crença básica. Este entendimento permitiu-nos afirmar que a 

conflação pode não existir. Permitiu-nos mostrar ainda que sobre as crenças observacionais 

BonJour simplesmente não responde como deve ser para ser como ele realmente quer. A 

suposição de que a crença observacional é um palpite não encerra a questão, pois mesmo um 

palpite pode conter alguma característica ϕ que nos permita inferir que podemos estar certos 

sobre ele, o que seria o mesmo que admitir uma credibilidade inicial, não havendo elementos 

suficientes que nos permitam dizer que não será assim. Sem a refutação efetiva da existência 

de uma crença básica, diante de um argumento capaz de mostrar que apenas a coerência entre 

as crenças de um sistema não consegue fornecer credibilidade a este sistema, e frente ao 

agravante de que a objeção sobre a noção de observação coerentista pode ser tomada válida, 

torna-se difícil crer que em um sistema coerente como o de BonJour, uma leitura fundacional 

fraca possa ser evitada.  

Por fim e apenas reiterando: é preciso levar em conta que crenças não inferenciais 

surgem com algum atributo ϕ, sendo por isso autojustificadas. Isso é diferente de se dizer que 

são justificadas por serem não inferenciais. A não inferencialidade, contudo, seria 

característica da crença básica, e a inferencialidade uma característica inerente a uma 

justificação derivativa. Este entendimento permite-nos afirmar que a crença observacional na 

teoria de BonJour pode ser lida como básica, por haver uma lacuna explicativa na sua 

tentativa de demonstrar que não é assim. O resultado reforça a nossa afirmação inicial de que 

a teoria de BonJour tornar-se-ia mais plausível se fosse lida como uma contribuição para a 

investigação de elementos coerenciais no fundacionalismo fraco. 
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ANEXO 

 

 

Probability and Coherence Justification  

 

by Michael Huemer 

[From Southern Journal of Philosophy 35 (1997): 463-72.] 

 

ABSTRACT: Suppose you have two witnesses who independently report a certain observation. 

Laurence BonJour argues that the agreement of the reports provides reason for thinking they 

are true, even if neither witness has any credibility individually. By analogy, he says, the 

coherence of several independent empirical beliefs provides reason for thinking they are true, 

even if no given belief has any foundational justification. I use the probability calculus to 

show that this central argument for coherentism is mistaken: the agreement of the witnesses' 

reports raises the probability that they are true only if an individual report has some degree of 

initial credibility.  
 

In The Structure of Empirical Knowledge, Laurence BonJour argues that coherence among a 

set of empirical beliefs can provide justification for those beliefs, in the sense of rendering 

them likely to be true. He also repudiates all forms of foundationalism for empirical beliefs, 

including what he calls "weak foundationalism" (the weakest form of foundationalism he can 

find). In the following, I will argue that coherence cannot provide any justification for our 

beliefs in the manner BonJour suggests unless some form of foundational justification is 

assumed. In other words, the argument that BonJour gives in favor of the thesis that coherence 

provides a kind of justification succeeds if and only if some beliefs have (at least weak) 

foundational justification.  

 

 

I. BonJour's position 
 

1. The nature of observation:  

 

According to BonJour, when we make observations, what happens is that we find ourselves 

spontaneously believing certain very detailed propositions, in the absence of any process of 

inference nor any exercise of volition or deliberation on our part. For example, I might find 

myself spontaneously believing that there is a book of a certain size, with a certain shade of 

red on the cover, and so on, sitting on a desk of a certain size, shape, and color in front of me, 

etc.
1
 BonJour calls these beliefs "cognitively spontaneous beliefs," and they are the heart of 

his account of observation. BonJour stresses that these cognitively spontaneous beliefs are not 

to be construed as foundational, for although they are initially acquired without the exercise 

of inference, they are not justified unless and until we find reasons for them. If we do not have 

any reasons (distinct from the beliefs themselves) for thinking our cognitively spontaneous 

http://home.sprynet.com/~owl1/bonjour.htm#N_1_
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beliefs are likely to be true, then although we may continue to hold them, we won't be 

epistemically justified in holding them.  

2. The argument for coherence justification:  

BonJour argues that if our system of beliefs can incorporate a wide range of these cognitively 

spontaneous beliefs and remain coherent over time, then there is reason to think that our 

cognitively spontaneous beliefs are generally caused by the sorts of facts that would make 

them true, and that our belief system in general is largely accurate. The essential reason for 

this is that on the assumption that our cognitively spontaneous beliefs don't reflect reality, it is 

very unlikely that they would happen to fit together into a highly coherent picture. BonJour 

refers with approval to an instructive example from C.I. Lewis. Suppose that we are 

interviewing a number of unreliable witnesses. Each witness, we think, is quite likely to lie or 

misreport. However, suppose we find that all or nearly all of the witnesses tell us the same 

story. Assuming that the witnesses aren't collaborating, this circumstance makes it highly 

probable that the story is correct, because if the witnesses were fabricating their stories (and 

not in communication with each other), it is highly improbable that they would have all 

happened to agree.
2
 Thus, even if each witness has only a very low degree of credibility 

individually, two or three witnesses' testimony can combine to provide a very high probability 

of the truth of the story. Similarly, BonJour believes, even if our cognitively spontaneous 

(observation) beliefs don't have any independent (foundational) justification, the mutual 

agreement of a large number of them on the same general 'story' can provide adequate 

justification for the truth of that story.  

3. On foundationalism:  

BonJour distinguishes three varieties of foundationalism:  

(a) Strong foundationalism holds that there are certain basic beliefs that do not depend on 

inference for their justification, and that the basic beliefs are absolutely certain, or indubitable, 

etc.  

(b) Moderate foundationalism holds that there are basic beliefs that possess a degree of 

justification independent of their support by other beliefs, that this degree of justification is 

sufficient for knowledge, but that it does not amount to absolute certainty.  

(c) Finally, weak foundationalism holds that the basic beliefs only possess a small degree of 

non-inferential justification which is insufficient by itself for knowledge, and that we must 

http://home.sprynet.com/~owl1/bonjour.htm#N_2_
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rely on coherence to amplify our justification up to the level where it would be sufficient for 

knowledge.  

BonJour makes it clear that he wishes to repudiate all forms of foundationalism, including 

weak foundationalism. In the above argument for coherence justification, we are not to 

suppose the conclusion is merely that coherence can amplify the level of justification that our 

observation beliefs start out with; rather, BonJour holds, our observation beliefs start out with 

no initial degree of justification whatever, and coherence alone provides justification for 

them: [Lewis'] example shows quite convincingly that no antecedent degree of warrant or 

credibility is required. For as long as we are confident that the reports of the various witnesses 

are genuinely independent of each other, a high enough degree of coherence among them will 

eventually dictate the hypothesis of truth telling.... And by the same token, so long as 

apparently cognitively spontaneous beliefs are genuinely independent of each other, their 

agreement will eventually generate credibility, without the need for any initial degree of 

warrant.
3
  

It is this claim that I aim to refute below: if the witnesses lack any degree of 

independent credibility, then their mutual agreement will never generate any credibility for 

their story; and if our cognitively spontaneous beliefs do not possess any degree of 

foundational justification, then no amount of coherence will ever generate any justification for 

them either.  

II. A problem in probability theory 

BonJour's argument for coherence justification is straightforwardly probabilistic. The natural 

way to test both Lewis' claim about his own case and BonJour's claims about the case is to 

specify the assumptions of the case (sufficiently to generate the relevant set of probabilities) 

and then calculate the relevant prior and conditional probabilities. For the sake of simplicity, 

let us suppose that there are two witnesses, Alice and Bert, and that they are reporting on the 

value of a certain variable, x. x can take on a number of different values ‒ suppose that there 

are n possible values that x can assume, and that one of these possible values is x = 2. Assume 

that each witness is equally credible and that Alice's level of credibility is such that the 

probability that Alice will report the value of x correctly is r. Now let "X", "A", and "B" stand 

for the following propositions:  

 

http://home.sprynet.com/~owl1/bonjour.htm#N_3_
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X = The value of x is 2.  

A = Alice reports that the value of x is 2.  

B = Bert reports that the value of x is 2.  

Now, the claim that the concurrence of the two witnesses' testimony confirms that 

what they attest to is true amounts at least to this: that the probability of X given A and B is 

higher than the probability of X. What we need now is a general determination of P (X|A&B). 

We make the following assumptions:  

(1) The probability that Alice reports the value of x correctly = the probability that Bert 

reports correctly = r. (As discussed above.)  

(2) There are n possible values of x, each equally likely to be the actual value.  

(3) If Alice or Bert reports incorrectly then they select randomly from the n - 1 incorrect 

values which to report.  

(4) Alice's and Bert's answers are entirely independent of each other. (As stipulated by Lewis 

and BonJour.)  

(5) The chances of Alice or Bert reporting incorrectly are independent of what the true value 

of x is. (Assumed for the sake of simplicity.)  

 

We now set out to calculate P (X|A&B) in terms of n and r. From Bayes' Theorem,  

 
 

We next determine each of the values on the right hand side of Eq. 1. From 

assumption (2),  

 

(2),  

So  

Also, 
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whence, since A and B are independent (assumption 2; we may assume they are 

probabilistically independent relative to X), we get  

 

From assumptions (1) and (5), we know that P (A|X) = P (B|X) = r, so  

 

Next,  

 

 

Probabilistic independence again dictates that this is equivalent to  

 

and symmetry considerations dictate that P(A|¬X) = P(B|¬X), since Alice and Bert are equally 

reliable (or unreliable) and we have given no different information about either of them than 

we have about the other. Therefore,  

 

Now, given that the value of x is something other than 2, Alice has a probability of 1 - 

r of reporting incorrectly (assumptions (1) & (5)). Assuming Alice does report incorrectly, 

then, we have said, she selects randomly from the n - 1 incorrect values of x to report. Since 2 

is one of those values, there is a chance of 1 in n - 1 that Alice would report x = 2. Therefore,  
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and plugging this into the previous equation,  

 

Finally, plugging equations 2, 3, 4, and 5 into Eq. 1, we obtain,  

 

which thankfully simplifies to the following equation:  

 

            Now, equation 6 is interesting because it exhibits the likelihood that X is true given 

that both witnesses have attested that X is true as a function of two variables: first, the degree 

of reliability, r, of the witnesses, and second, the number, n, of possible values of x. This 

enables us to vary assumptions about r and n and see what happens to the probability we're 

interested in. It also enables us to test both Lewis' and BonJour's assertions about the 

hypothetical example in question.  

 

III. Coherentism refuted 
 

We examine Lewis' claim first. Lewis' fairly modest claim seems to have been just 

this: that you can get a high degree of confirmation as a result of the agreement of the 

witnesses even when each witness has only a low degree of credibility considered by himself. 

As an interpretation of low credibility, let's suppose that Alice and Bert each only tell the truth 

half of the time. And let's suppose that x has ten possible values. The values of x could be any 

of a number of things, of course ‒ possible colors of a car that they claim to have seen; 

possible last digits in an address; etc. Plugging the values n = 10 and r = 1/2 into equation (6)  
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gives the result (omitting the arithmetic),  

 Since the antecedent probability of X would have been .1, this result of a 90% 

probability after Alice and Bert both attest that X is fairly impressive. It looks as if Lewis is 

correct, which, for precisely the reason he gave, is not terribly surprising: if X were not the 

case, it would be very unlikely that A and B would both happen agree that X. But this logic 

simply does not apply in the sort of case BonJour would envision: that is, if there really is no 

antecedent reason for expecting either of the witnesses to get things right, then the likelihood 

of the witnesses both reporting X given that X was the right answer would be no better than 

the likelihood of their both reporting X given that X was one of the wrong answers. To make 

the issue more precise, we must formulate BonJour's claim in terms of a probability relation. 

BonJour says that even if neither witness has any credibility at all, enough coherence will 

eventually render a belief in X justified. What is the relevant notion of 'credibility'?  

The interest of the example, of course, is for the analogy that can be drawn to 

observational beliefs and the degree of initial credibility that a foundationalist would attribute 

to such beliefs. Now, the natural interpretation of the claim, made by the weak 

foundationalist, that a given cognitively spontaneous belief carries with it some (possibly very 

weak) degree of prima facie justification is this: my having a cognitively spontaneous belief 

that H raises the probability of H. That is, the probability of H given that I have the 

cognitively spontaneous belief that H is greater than the probability of H. Likewise, in the 

case of the two witnesses, the statement that Alice has some degree of initial credibility 

amounts to this: when Alice says that X, the probability of X goes up. 

Given this interpretation, we have a well-defined probabilistic question: if we let r be 

sufficiently low so that P (X|A) = P(X) (i.e. Alice has no credibility), can we still have 

P(X|A&B) > P(X)? Notice that the only way Alice's testimony will fail by itself to raise the 

probability of X is if Alice's likelihood of being correct is no better than chance -- that is, if r 

= 1/n. In other words: we must set P (X|A) = P(X). P(X) = 1/n. P (X|A) is equal to the 

probability that Alice is correct given that Alice asserts that x = 2. This is the same as the 

probability of her being correct if she reports any other value of x, which = r. So we must set r 

= 1/n. Plugging this into Eq. 6, we get  
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which is exactly the same as the antecedent probability of X, P(X). Thus, we see that if X 

receives no confirmation at all from either A or B individually, then X receives no 

confirmation at all from A and B together. If neither witness has any independent credibility, 

then the correspondence of the two witnesses' testimony provides no reason at all for thinking 

that what they report is true, and this holds regardless of how many different stories they 

could have told ‒ that is, no matter what the value of n is, the probability that the witnesses' 

story is true will remain equal to 1/n.  

This result is, intuitively, not very surprising either. It is, indeed, highly counter-

intuitive that one can manufacture confirmation for a hypothesis merely by combining a 

sufficient number of pieces of evidence that are, individually, completely irrelevant to the 

hypothesis. And what is perhaps the central anti-coherentist intuition is closely related: one 

cannot obtain justification for a proposition merely through its agreement with a sufficient 

number of completely unjustified other propositions.  

So where did BonJour's reasoning go wrong? After all, isn't it true that the concurrence 

of the witnesses' testimony constitutes a surprising coincidence, which requires some 

explanation? Well, surprising it may be, but the problem is just that under the assumption that 

the witnesses each have zero independent credibility, the hypothesis that the story they give is 

the truth is not an explanation of the coincidence. If there is no antecedent presumption that 

the witnesses are more likely to report the true value of x than to report any other value, the 

hypothesis that x = 2 is no sort of explanation of the fact of coincidence, since it would not 

render it any more likely that the witnesses would report that x = 2 (i.e., P (A&B|X) is no 

greater than P (A&B|¬X)).  

You might just as well propose the hypothesis that X is false as an explanation of 

why both witnesses agree that X ‒ for that would make it just as likely that they would both 

assert X. Perhaps it would be said that I'm taking an overly simplified view of explanation ‒ as 

if A's explaining B just amounts to A's raising the probability of B. It might be claimed that to 

explain something is, rather, to cite a causal mechanism, or perhaps that to explain a 

collection of phenomena is to give a theory that unifies them in a relatively simple way. My 

response to this is that while such enriched notions of explanation may well be correct, they  
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will not suit BonJour's purposes here.  

The task that BonJour undertakes, which the argument under discussion is supposed to 

serve, is to provide an a priori argument for the conclusion that a belief that belongs to a 

coherent set of beliefs is likely to be true. He would have done this if he could argue that the 

truth of a certain set of propositions 'explains' why we believe them in the sense of rendering 

it much more probable that we would believe them (for if H raises the probability of E, then E 

raises the probability of H, according to Bayes' Theorem). But if that isn't what he's claiming, 

then the issue of explanation seems to have nothing to do with the probabilistic argument.  

 

IV. Conclusions 

 

Our first conclusion is that weak foundationalism should be taken seriously as an 

epistemological position. BonJour questions the plausibility of weak foundationalism:  

The basic idea is that an initially low degree of justification can somehow be magnified or 

amplified by coherence, to a degree adequate for knowledge. But how is this magnification or 

amplification supposed to work? How can coherence, not itself an independent source of 

justification on a foundationalist view, justify the rejection of some initially credible beliefs 

and enhance the justification of others.
4
 

We have seen the answers to these questions above. In the Lewisian example, we saw 

that even if P (X|A) is only 1/2, the justification for X reaches 90% with corroboration from a 

single additional witness. The coherence-amplification effect would obviously be even more 

pronounced if we assumed a larger range of values for x ‒ which, not incidentally, would be 

more typical of real examples (what's the number of distinguishable things I could be visually 

perceiving at the moment?) ‒ and corroboration from a larger number of witnesses.  

The amplification occurs precisely for the reason Lewis states. As long as the truth of 

X makes it somewhat more likely that each source reports X (in terms of the example, as long 

as r > 1/n), repeated mutual corroboration will strongly favor the hypothesis of truth. We saw 

that this does not imply that coherence is an independent source of justification, and that in 

fact the amplificatory effect of coherence is parasitic on the initial foundational justification. 

Without that there would be, so to speak, nothing to amplify.  

Our second conclusion is that the coherence theory of justification has been seriously 

undermined. The thrust of BonJour's severe criticisms of foundationalism in The Structure of 

Empirical Knowledge is this: any theory of justification must explain why the beliefs it 

identifies as "justified" are likely to be true, and we have no satisfactory explanation of why 

http://home.sprynet.com/~owl1/bonjour.htm#N_4_
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foundational beliefs are likely to be true. Furthermore, BonJour considers the most 

fundamental objection to coherentism to be the objection that there's no apparent connection 

between having an internally coherent belief system and having true beliefs. His bid to show 

that coherent beliefs are likely to be true is thus the cornerstone of BonJour's theory. The 

probabilistic argument that we've considered is the sole argument he provides for this crucial 

point, so the failure of that leaves us with no reason to accept the coherence theory of 

justification.
5
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