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Nos seus 21 anos de existência, a Semana Acadêmica do Programa de Pós-
graduação em Filosofia da PUCRS se consolidou como um importante 
espaço de debate na Filosofia do Brasil. Na sua 21º edição, ocorrida 
virtualmente nos dias 15, 16 e 17 de setembro de 2021, a Semana 
Acadêmica contou com 102 comunicações realizadas por discentes de 
graduação e pós-graduação distribuídas em mesas de debate qualificado 
sobre os mais diversos campos de pesquisa filosófica, como Hegel, Marx e 
Marxismos; Filosofia Antiga e Medieval; Filosofia Contemporânea; 
Epistemologia; Heidegger; Filosofia Moderna; Nietzsche e Foucault; 
Fenomenologia e Psicanálise; Estética e Feminismo, atestando a 
proficuidade e vastidão dos estudos filosóficos no Brasil, que agora podem 
ser acompanhados em formato de livro. Para além das conferências de 
pesquisadores e pesquisadoras já estabelecidas no panorama intelectual 
brasileiro e latino-americano, como a do Prof. Dr. Francisco Cortés Rodas, 
da Universidade de Antioquia – Colômbia, que proferiu a conferência “¿Es la 
pobreza mundial un problema de justicia para los países más ricos?”; a do 
Prof. Dr. Filipe Campello (UFPE), “Descolonizar, sim, mas como? (ou: o que 
fazer com as estátuas de filósofos europeus?)”; do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia 
(Unicamp), “Heidegger: Sobre Kierkegaard, Nietzsche e a Filosofia”; do Prof. 
Dr. Victor Ximenes (UFABC), “Realismo capitalista como deflação da 
consciência”; da doutoranda Diana Taschetto (USP), “Porque filósofos 
devem se atentar aos fundamentos da mecânica quântica” e, finalizando, a 
conferência da psicanalista e escritora Dra. Maria Rita Kehl, “Charles 
Baudelaire por Walter Benjamin: dois melancólicos inspirados”. 
 

 

Editora Fundação Fênix 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS 

Vol. 2



 

 

 

 
 

Editor 

Agemir Bavaresco 

 

Conselho Científico  

 

Agemir Bavaresco –  Evandro Pontel  

Jair Inácio Tauchen – Nuno Pereira Castanheira 

 

 

 

Conselho Editorial 

 

 

Augusto Jobim do Amaral                                                 

Cleide Calgaro                                                                              

Draiton Gonzaga de Souza                                                

Evandro Pontel                                                                               

Everton Miguel Maciel                                                                   

Fabián Ludueña Romandini                                                    

Fabio Caprio Leite de Castro                                                      

Fábio Caires Coreia                                                                       

Gabriela Lafetá                                                                                

Ingo Wolfgang Sarlet                                                                      

Isis Hochmann de Freitas                                                              

Jardel de Carvalho Costa                                                               

Jair Inácio Tauchen                                                                

Jozivan Guedes     

 

Lucio Alvaro Marques     

Nelson Costa Fossatti     

Norman Roland Madarasz       

Nuno Pereira Castanheira    

Nythamar de Oliveira             

Orci Paulino Bretanha Teixeira       

Oneide Perius        

Raimundo Rajobac         

Renata Guadagnin            

Ricardo Timm de Souza    

Rosana Pizzatto 

Rosalvo Schütz                  

Rosemary Sadami Arai Shinkai         

Sandro Chignola                                                               

 



 

 

 

 

(Organizadores) 

Valentinne Serpa 
Bruna Diedrich 

Darlan Lorenzetti 
Vinícius Felipe Posselt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS 

Vol. 2 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Porto Alegre, 2021 

Editora Fundação Fênix 



 

 

 

 

Direção editorial: Agemir Bavaresco 
Diagramação: Editora Fundação Fênix 
Capa: Valentinne Serpa 
 

 
 

O padrão ortográfico, o sistema de citações, as referências bibliográficas, o conteúdo 
e a revisão de cada capítulo são de inteira responsabilidade de seu respectivo autor. 

 
Todas as obras publicadas pela Editora Fundação Fênix estão sob os direitos da 
Creative Commons 4.0 –  
Http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 
 
 

  

 

Série Filosofia – 83 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

SERPA, Valentinne; DIEDRICH, Bruna; LORENZETTI, Darlan; POSSELT, Vinícius                       

Felipe. (Orgs). 
 

SERPA, Valentinne; DIEDRICH, Bruna; LORENZETTI, Darlan; POSSELT, Vinícius 

Felipe. (Orgs). XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS – Filosofia 
Medieval / Feminismo / Filosofia Analítica. Vol. 2. Porto Alegre, RS: Editora 
Fundação Fênix, 2021. 

 

274p. 

ISBN – 978-65-81110-37-6  

https://doi.org/10.36592/9786581110376  

Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br 

 

                                                                                                                      CDD-100 

1. Filosofia Medieval. 2. Feminismo. 3. Filosofia Analítica. 4. Epistemologia.                            

Índice para catálogo sistemático – Filosofia e disciplinas relacionadas – 100 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110376
https://www.fundarfenix.com.br/


 

XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS 

 

VOLUME II – FILOSOFIA MEDIEVAL / FEMINISMO / FILOSOFIA ANALÍTICA 

 

 

Comissão Organizadora 

Jeferson Forneck – Brandon Jahel da Rosa 

Pedro Antônio Gregorio de Araujo – Valentinne Serpa 

 

Comissão Científica 

Jeferson Forneck – Brandon Jahel da Rosa –  Pedro Antônio Gregorio de Araujo 

Valentinne Serpa – Antônio Carlos da Rocha Costa – Bruna Diedrich 

Cássia Zimmermann Fiedler – Daniel Santos – Darlan Lorenzetti –  Émerson Pirola 

Felipe Fortes – Isis Hochmann de Freitas – João Francisco Cortes Bustamante 

João Henrique Salles Jung – Matheus Hein Souza – Vinícius Felipe Posselt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO 
Os Organizadores ......................................................................................................... 11 
 

FILOSOFIA MEDIEVAL .................................................................................................. 15 
 

1. A NOÇÃO DE RESOLUTIO NO PENSAMENTO DE TOMÁS DE AQUINO: A         
NOÇÃO DE ENS COMO A PRIMEIRA NOÇÃO DO INTELECTO 
Arthur da Silva Pinto ..................................................................................................... 17 
 

2. A INTENÇÃO DE TOMÁS DE AQUINO NA “TERCEIRA VIA PARA A EXISTÊNCIA DE 
DEUS”  
Clodoaldo da Luz .......................................................................................................... 33 
 

FEMINISMO .................................................................................................................. 45 
 

3. MULTIPLICIDADE, PLURALIDADE E DIVERSIDADE DENTRO DO ESPECTRO DO 
FEMININO 
Bruna Diedrich .............................................................................................................. 47 
 

4. AS PRÁTICAS DE SILENCIAMENTO ENQUANTO INJUSTIÇAS NA TRANSMISSÃO 
DO CONHECIMENTO 
Bruna Schneid da Silva ................................................................................................ 63 
 

5. A RELAÇÃO ENTRE MULHER E CAPITALISMO A PARTIR DE NANCY FRASER 
Rafaela Weber Mallmann ............................................................................................. 77 
 

FILOSOFIA ANALÍTICA ................................................................................................. 93 
 

6. DOIS DILEMAS CONTRA UMA INTERPRETAÇÃO INFERENCIAL DA TESE DA 
INSENSIBILIDADE A FATOS 
Claiton Silva da Costa .................................................................................................. 95 
 

7. TOMADA DE DECISÃO E LIVRE-ARBÍTRIO: A INTERAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS 
AUTOMÁTICO E CONTROLADO 
Diogo Fernando Massmann .......................................................................................105 
 

8. RISCO: MODAL OU PROBABILÍSTICO?  
Gustavo Oliva de Oliveira ...........................................................................................125 
 

9.  CONEXÕES ENTRE A SORTE MORAL E A SORTE EPISTÊMICA A PARTIR DE    
JOHN GRECO 
João Victor Rosauro ...................................................................................................141 
 

10. OPTOGENÉTICA E TRAÇOS DE MEMÓRIA DO ENATIVISMO RADICAL 
José Carlos Camillo ....................................................................................................159 
 



11. A HIPÓTESE DA PERMISSIBILIDADE 
Nicholas Kluge Corrêa ................................................................................................175 
 

12. UMA ABORDAGEM VOLUNTARISTA AO PROBLEMA DAS LEIS DA          
NATUREZA 
Renato Cesar Cani ......................................................................................................189 
 

13. POR QUE AS LETRAS SÃO FINITAS E OS NÚMEROS SÃO INFINITOS? 
IMPLICAÇÕES PARA A FILOSOFIA ANALÍTICA, A FILOSOFIA MATEMÁTICA E O 
EXISTENCIALISMO 
Ricardo Cortez Lopes .................................................................................................199 
 

14. PEIJNENBURG E ATKINSON: EXPERIMENTOS DE PENSAMENTO POBRES 
Roberto Schmitz Nitsche ...........................................................................................209 
 

15. O CASO DO RELÓGIO REGRESSIVO DE JOHN N. WILLIAMS E NEIL SINHABABU: 
UM CONTRAEXEMPLO À TEORIA DO RASTREAMENTO DE ROBERT NOZICK QUE SE 
ESTENDE ÀS SUAS POSSÍVEIS SUCESSORAS 
Taís Regina Chiodelli ..................................................................................................225 
 

16. QUANDO A MATEMÁTICA SE TORNA O TERRITÓRIO: UM PANORAMA DO 
CENÁRIO ATUAL DE CRÍTICAS CONSTRUTIVAS AO PRINCÍPIO DA ENERGIA       
LIVRE E SUAS APLICAÇÕES 
Thales MM Silva; Maria Luiza I de Vasconcelos .......................................................237 
 

17. SOBRE A GENERALIDADE DE TRANSMISSÃO DE RISCO EPISTÊMICO 
Vinícius Felipe Posselt ...............................................................................................249 
 

18. A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA: POR QUE DEVEMOS LEMBRAR?  
Vitor Rodrigues de Almeida .......................................................................................263 

 
 
 
 
 
 
 



 

APRESENTAÇÃO 
 

Os Organizadores 
Nos seus 21 anos de existência, a Semana Acadêmica do Programa de Pós-

graduação em Filosofia da PUCRS se consolidou como um importante espaço de 

debate na Filosofia do Brasil. Na sua 21º edição, ocorrida virtualmente nos dias 15, 

16 e 17 de setembro de 2021, a Semana Acadêmica contou com 102 comunicações 

realizadas por discentes de graduação e pós-graduação distribuídas em mesas de 

debate qualificado sobre os mais diversos campos de pesquisa filosófica, como 

Hegel, Marx e Marxismos; Filosofia Antiga e Medieval; Filosofia Contemporânea; 

Epistemologia; Heidegger; Filosofia Moderna; Nietzsche e Foucault; Fenomenologia 

e Psicanálise; Estética e Feminismo, atestando a proficuidade e vastidão dos estudos 

filosóficos no Brasil, que agora podem ser acompanhados em formato de livro. Para 

além das conferências de pesquisadores e pesquisadoras já estabelecidas no 

panorama intelectual brasileiro e latino-americano, como a do Prof. Dr. Francisco 

Cortés Rodas, da Universidade de Antioquia – Colômbia, que proferiu a conferência 

“¿Es la pobreza mundial un problema de justicia para los países más ricos?”; a do 

Prof. Dr. Filipe Campello (UFPE), “Descolonizar, sim, mas como? (ou: o que fazer com 

as estátuas de filósofos europeus?)”; do Prof. Dr. Oswaldo Giacóia (Unicamp), 

“Heidegger: Sobre Kierkegaard, Nietzsche e a Filosofia”; do Prof. Dr. Victor Ximenes 

(UFABC), “Realismo capitalista como deflação da consciência”; da doutoranda Diana 

Taschetto (USP), “Porque filósofos devem se atentar aos fundamentos da mecânica 

quântica” e, finalizando, a conferência da psicanalista e escritora Dra. Maria Rita Kehl, 

“Charles Baudelaire por Walter Benjamin: dois melancólicos inspirados”.  

A Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS sempre procurou se 

pautar como um espaço para o debate qualificado de ideias, para trocas científicas 

entre os discentes de todo o Brasil, oferecendo aos pesquisadores e pesquisadoras 

a oportunidade de publicização dos seus trabalhos e de apreciação crítica pelos seus 

pares. Da mesma forma, disponibilizando o benefício da publicação dos seus 

trabalhos, como o presente livro, colaborando com a divulgação do saber filosófico 

para o grande público e para a manutenção da excelência do importante tripé 

acadêmico de ensino, pesquisa e publicação.  



O corpo discente do PPG em Filosofia da PUCRS acredita firmemente na 

vocação filosófica de corroborar com o debate público qualificado, não somente no 

Brasil, mas em toda a América Latina, aperfeiçoando as ferramentas críticas de 

análise para as patologias de nosso tempo, de melhoramento de nossas instituições 

democráticas e do ensino superior no país. Por isso, os presentes livros, que agora o 

público terá acesso, constituem-se como um importante material de reflexão para a 

sociedade contemporânea. 

Os artigos dos quatro volumes são resultados das apresentações nas mesas 

de comunicações da Semana Acadêmica e estão organizados do seguinte modo:  

– Volume 01 – Filosofia Antiga, Estética, Heidegger, Fenomenologia e 

Psicanálise. (Organizadores: Jeferson Forneck, Daniel Santos, João Francisco Cortés 

Bustamante, Isis Hochmann de Freitas);  

– Volume 02 – Filosofia Medieval, Feminismo, Filosofia Analítica. (Org.: 

Valentinne Serpa, Bruna Diedrich, Darlan Lorenzetti, Vinícius Felipe Posselt); 

– Volume 03 – Filosofia Moderna, Hegel, Marx, Filosofia Política. (Org.: 

Brandon Jahel da Rosa, Antônio Carlos da Rocha Costa, João Henrique Salles Jung, 

Matheus Hein Souza); 

– Volume 04 – Filosofia Contemporânea, Nietzsche, Foucault. (Org.: Pedro 

Antônio Gregorio de Araujo, Cássia Zimmermann Fiedler, Émerson Pirola, Felipe 

Fortes). 

A comissão responsável pela organização da XXI Semana Acadêmica do PPG 

em Filosofia da PUCRS foi composta pelos mestrandos Jeferson Forneck e Brandon 

Jahel da Rosa, e os doutorandos Pedro Antônio Gregorio de Araujo e Valentinne 

Serpa. A comissão científica, responsável pela avaliação dos resumos e dos artigos 

e pela organização destes três volumes, foi composta por Jeferson Forneck, Brandon 

Jahel da Rosa, Pedro Antônio Gregorio de Araujo, Valentinne Serpa, Antônio Carlos 

da Rocha Costa, Bruna Diedrich, Cássia Zimmermann Fiedler, Daniel Santos, Darlan 

Lorenzetti, Émerson Pirola, Felipe Fortes, Isis Hochmann de Freitas, João Francisco 

Cortes Bustamante, João Henrique Salles Jung, Matheus Hein Souza e Vinícius Felipe 

Posselt. 

A Comissão de Representação Discente gostaria de agradecer a todos e todas 

que colaboraram para o perfeito andamento da XXI Semana Acadêmica do PPG em 



 

Filosofia da PUCRS, à coordenação do PPG em Filosofia, nas pessoas do Prof. Dr. 

Agemir Bavaresco e o Prof. Dr. Jair Tauchen, da Escola de Humanidades da PUCRS, 

do corpo docente e discente do PPG, da comissão científica e de toda a comunidade 

acadêmica que participou do evento. Desejamos, a todas e todos, uma boa leitura. 

 

     Jeferson Forneck. 

Brandon Jahel da Rosa. 

Pedro Antônio Gregorio de Araujo. 

Valentinne Serpa. 
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1. A NOÇÃO DE RESOLUTIO NO PENSAMENTO DE TOMÁS DE AQUINO: 

A NOÇÃO DE ENS COMO A PRIMEIRA NOÇÃO DO INTELECTO 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110376-01  
 

Arthur da Silva Pinto1 

 

Resumo 

O presente artigo tem a intenção de apresentar uma das tantas contribuições que 

Jan Aertsen realizou ao estudar Tomás de Aquino em sua investigação sobre os 

transcendentais. Entre as suas composições, destaca-se aqui o seu livro La Filosofía 

Medieval y los Trascendentales: un estúdio de Tomás de Aquino. Neste trabalho 

sobre essa doutrina, o medievalista holandês não deixou de perceber que há três 

escritos do Aquinate – os quais ele chama de “textos básicos” para a investigação 

acerca dos transcendentais – que apresentam esta teoria em sua totalidade. Dentre 

estas obras do Doutor Angélico, o estudo contido neste artigo foca-se em apenas 

um dos três textos básicos, a saber: o artigo 1 da questão 1 das Questões disputadas 

sobre a verdade, o qual é introduzido pela questão “o que é a verdade?”. Nesta 

problemática interposta pelo pensador medieval, é de capital importância à reflexão 

de Tomás de Aquino a exegese realizada por Jan Aertsen, da qual se extrai o conceito 

de resolutio; conceito este que apresenta grande relevância para a compreensão do 

“ente” enquanto a primeira noção do intelecto. Este estudo, por conseguinte, 

demonstra disponibilizar possibilidades de compreensão daquilo que vem a ser a 

filosofia do Aquinate. 

Palavras-chave: Resolutio. Ente. Transcendentais. Tomás de Aquino. 

 

Introdução 

 

No pensamento de Tomás de Aquino, são diversas as suas  obras  que  traçam 

                                                      
1  Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) na 
condição de bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-
mail: silva.p.arthur@gmail.com 
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reflexões sobre a ordem intelectiva. Este inclusive é um tópico sobre o qual ele 

contribui fortemente para a compreensão das naturezas divina, angelical e, 

principalmente, humana, uma vez que Deus, os anjos e o ser humano compartilham 

do conhecimento intelectual. 

Neste estudo, porém, tem-se a intenção de focar em apenas uma de suas 

reflexões sobre o conhecimento intelectual humano, a saber, qual a primeira noção 

do intelecto. Problemática esta que se encontra contida no artigo 1 da questão 1 das 

Questões disputadas sobre a verdade (TOMÁS DE AQUINO, 1980d, q1 a1). 

O interesse desta pesquisa focado somente nesta questão se dá justamente 

em revisitar e reconhecer uma parte das diversas contribuições que Jan A. Aertsen 

realizou ao estudar Tomás de Aquino e ao dedicar boa parte de sua vida em 

fundamentar o entendimento da filosofia medieval como pensamento 

transcendental, o qual, no decorrer da reflexão acerca da escolástica, aparenta gerar-

se das noções mais universais (communissima), isto é, aquelas que os autores 

medievais compreenderam enquanto “ente”, “uno”, “verdadeiro” e “bom”; noções 

estas que em latim, respectivamente, receberam os termos ens, unum, verum e 

bonum. 

Em seus estudos sobre a doutrina dos transcendentais, o medievalista 

holandês compreende três escritos do Aquinate que apresentam esta teoria em sua 

totalidade, a saber: o artigo 3, da questão 1 da distinção 8 do Livro I das Sentenças 

de Pedro Lombardo (TOMÁS DE AQUINO, 1980c, d8, q1 a3), bem como, o artigo 1 da 

questão 21 das Questões disputadas sobre a verdade (TOMÁS DE AQUINO, 1980d, 

q21 a1) e o texto que se preteriu para esta reflexão: Questões disputadas sobre a 

verdade, questão 1, artigo 1 (TOMÁS DE AQUINO, 1980d, q1 a1), o qual, para facilitar 

a leitura deste estudo, será chamado de “De ver, q1 a1”. 

Assim sendo, as linhas a seguir se estruturarão na reflexão que Jan A. Aertsen 

formulou em seu livro La Filosofia Medieval y los Trascendentales: un estúdio de 

Tomás de Aquino (AERTSEN, 2003). Este, como dito, traz uma abordagem aceca de 

qual haveria de ser a primeira noção do intelecto. Ora, em razão da problemática se 

situar na ordem cognitiva, então, ela tem o seu início por meio da pergunta “o que é 

a verdade?”. 
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1 O questionamento sobre a verdade 

 

No decorrer da história da filosofia, pode-se perceber que – dentre as muitas 

problemáticas capitais que se têm – o questionamento “o que é a verdade?” aparenta 

possuir grande importância para a especulação filosófica. Afinal, são inúmeras as 

produções teóricas em torno deste tópico. 

Na Filosofia de Tomás de Aquino, com efeito, esta se apresenta como a 

questão (quaestio) que tanto dá início às disputas sobre sua compreensão daquilo 

que é “verdadeiro” (verum) quanto possibilita à exegese filosófica – isto é importante 

– extrair aquele que pode ser tido como o método de análise da especulação 

metafísica próprio do Aquinate (AERTSEN, 1989, p. 405-407). 

De acordo com Jan A. Aertsen (1998, p. 177.), em seu artigo “What is First and 

Most Fundamental? The beginnings of Transcendental Philosophy” (“O que é 

Primeiro e Mais Fundamental? Os começos da Filosofia Transcendental”), Tomás de 

Aquino e os demais pensadores escolásticos do século XIII aparentam dividir um 

interesse epistemológico comum: especular a doutrina daquilo que é tido enquanto 

a primeira noção na ordem do pensamento. Na tradição filosófica conseguinte, este 

estudo será associado à “teoria dos transcendentais”. 

Ademais, deve-se dizer disso que, em sua lógica dentro da história da filosofia, 

a “doutrina” ou “teoria dos transcendentais” assume uma semelhança à gênese da 

filosofia grega do século VI a.C.: a reflexão que se pauta na busca por um princípio 

(arché). No entanto, nisto encontra-se uma diferença tênue entre ambas: ora, se a 

filosofia grega do século VI a.C. se pauta na busca de uma arché envolta na ordem 

da natureza (phýsis), a filosofia escolástica do século XIII busca por um princípio na 

ordem cognitiva, ou ainda, procura por aquilo que pode ser tido como “o primeiro 

inteligível” (primum intelligibile). 

Retomando o olhar sobre a questão acerca da verdade (TOMÁS DE AQUINO, 

1980d, q.1 a.1), embora ela esteja formulada por uma estrutura morfológica que não 

aparenta seguir gramaticalmente a metodologia até então adotada comumente na 

escolástica, a mesma mantém o método usado pelo Aquinate (GILBERT, 1963, p. 

105-106). Neste sentido, é comum notar que entre os escolásticos do século XIII, as 

questões eram introduzidas pelo uso da conjunção subordinativa condicional latina 
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utrum (se), a fim de demonstrar racionalmente o que seria mais correto predicar de 

um sujeito (os escolásticos chamam de sujeito àquele que é o seu objeto de estudo), 

na fórmula “se o sujeito haveria de ter o seguinte predicado”; ou ainda: “se s é p” 

(utrum subjectum sit praedicatum). 

Ao falar de resolutio, é importante frisar que esta se trata de um termo latino 

que traduz a palavra grega análysis. Dentro disso, de acordo com Salles (2005), no 

que corresponde ao método da resolutio e sua relevância ao pensamento de Tomás 

de Aquino, é de bom tom notar a reconstituição das concepções medievais de 

“análise”, em especial, por meio do percurso metafísico adotado pelo Aquinate, posto 

que, esta reestruturação permite que se perceba uma perspectiva do “método 

escolástico” oposto àquele que foi imaginado na caricatura medieval proposta por 

Descartes (2012). 

Assim sendo, Tomás de Aquino, ainda que mude a estrutura comum de 

formular uma questão escolástica, em seu quid sit veritas? (“o que é a verdade?”), ele 

mantém a estrutura “se s é p”, uma vez que o seu texto quer saber “se a verdade é 

completamente idêntica ao ente”, o que denota o entendimento de que ele demonstra 

estar buscando reduzir o campo especulativo da questão metafísica em um modo de 

análise epistêmica formal, por meio daquilo que passava a ser conhecido na Idade 

Média como reductio, via resolutionis, ou ainda, resolutio (AERTSEN, 2003, p. 81). 

 

2 A noção de resolutio no pensamento de Tomás de Aquino 

 

Como dito anteriormente, em um ponto de vista mais linguístico, a palavra 

resolutio (RIDLER, 1968, p. 1630-1631), em suma, é o correspondente latino do termo 

grego análysis, cuja tradução em português se dá respectivamente por meio dos 

vocábulos “resolução” e “análise”. 

No entanto, hoje nota-se que em português e nas demais línguas modernas, 

resolutio e análysis não se tratam propriamente de correspondentes diretos, mas, 

pelo contrário, elas são traduzidas por termos distintos, que, consequentemente, 

produzem conceitos e entendimentos diferentes. 

No escrito de Tomás de Aquino, com efeito, a noção de resolutio concentra em 

si o significado primeiro do termo grego análysis. Por isso, inclusive, da resolutio é 
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dito que ela aparenta possuir certo privilégio em se localizar no entendimento daquilo 

que se compreende por Filosofia Medieval (GILBERT, 1963, p. 105-106). 

Dentro desta lógica, diante dos mais variados métodos da filosofia, a análysis 

se demonstra como o método que mais expressa o âmago do modus philosophandi, 

donde a epistemologia analítica e a análise fenomenológica se apresentam como 

grandes expoentes das referências filosóficas hodiernas. Com isso, recorda-se aqui 

que a resolutio se faz presente desde a gênese das reflexões sobre as primeiras 

concepções do intelecto, ou seja, sobre a doutrina dos transcendentais (AERTSEN, 

2003). 

Sendo assim, Tomás de Aquino elabora sua reflexão sobre “o que é a 

verdade?”, em De ver, q1 a1, por meio desta compreensão da resolutio, partindo da 

possibilidade de convertibilidade do “verdadeiro ou verdade” (verum) e do “ente” 

(ens). Em outras palavras, ele quer saber se o “transcendental verdadeiro ou 

transcendental verdade” (verum) é o mesmo que o “transcendental ente” (ens). 

Nesta ordem, ele argumenta que esta investigação sobre o que algo é 

necessita de uma redução aos princípios, os quais são, portanto, princípios do 

conhecimento racional, tal como segue: 

 

Assim como nas matérias demostráveis deve fazer-se uma redução aos 

princípios conhecidos por si mesmos [per se] pelo intelecto, assim também se 

procede ao investigar o que algo é (definição). De outro modo, cair-se-ia em um 

processo ao infinito em ambos os casos, com o resultado de que a ciência e o 

conhecimento das coisas pereceriam por completo (TOMÁS DE AQUINO, 1980d, 

q1 a1)2. 

 

Em seguimento à passagem acima, é interessante notar que Scott MacDonald 

(In: KRETZMANN; STUMP, 1997) – em seu estudo sobre a “Teoria do Conhecimento” 

(Theory of knowledge) de Tomás de Aquino – entende que o esquema terminológico 

do Aquinate tende a abarcar a noção de “cognição” (cognitio) como a mais 

                                                      
2 Tradução livre: “Responsio. Dicendum, quod sicut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in 
aliqua principia per se intellectui nota ita investigando quid est (definitio) unumquodque, alias 
utrobique in infinitum iretur, et sic periret omnino scientia et cognitio rerum”. 
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abrangente. A cognição, por sua vez, se dá pelo conhecimento sensitivo e, em 

seguimento, pelo intelectivo, o qual dá espaço para a gênese da ciência. 

Em relação a isso, apenas na ordem imaterial, o “conhecimento” – dado pelo 

processo de abstração e de definição (definitio) de conceitos – bem como, o 

“conhecimento científico” (scientia) – dado pelas notas corolárias de inferências 

proposicionais realizadas por meio de outros conhecimentos alcançados 

previamente – são conceitualmente menos abrangentes do que a “cognição”. 

Percebe-se, assim, com o auxílio do comentário de MacDonald (1997, p. 162), 

a distinção de dois modos da aquisição de conhecimento: 

Modo 1: “ciência” (scientia): por “ciência”, entende-se a demonstração de uma 

proposição, uma vez que o conhecimento científico é conhecimento sobre as bases 

demonstrativas. 

Modo 2: “definição” (definitio): por “definição”, entende-se a investigação 

sobre o que é algo, posto que, a definição estabelece a essência ou a quididade de 

algo. 

Desta forma, “ciência” e “definição” se situam em paralelo, pois uma e outra 

requerem uma redução. Para tanto, faz-se importante ressaltar o Comentário ao 

Tratado da Trindade. Nesse, precisamente no artigo 4 da questão 6, ele procura 

compreender se o intelecto humano pode entender a forma divina a partir de alguma 

ciência especulativa, o que lhe leva a refletir sobre as possibilidades e as limitações 

do conhecimento intelectual, dizendo: 

 

Nas ciências especulativas procede-se sempre a partir de algo anteriormente 

conhecido, tanto nas demonstrações das proposições quanto também nas 

descobertas das definições; de fato, assim como alguém chega ao conhecimento 

da conclusão a partir das proposições já conhecidas, assim também alguém 

chega ao conhecimento da espécie a partir da concepção do gênero e da 

diferença e das causas da coisa. Ora, aqui não é possível proceder ao infinito, 

quer no que concerne às demonstrações, quer no que concerne às definições, 

pois, assim toda ciência pereceria, visto que não acontece atravessar os que são 
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infinitos; donde, toda consideração das ciências especulativas reduzir-se a algo 

primeiro [...] (TOMÁS DE AQUINO, 1980f, q6, a4)3. 

 

Em outras palavras, as linhas presentes na obra tomasiana supracitada dão a 

entender que, se nas ciências teóricas sempre se procede a partir de algo 

previamente conhecido (in scientiis speculativis semper ex aliquo prius noto 

proceditur), então esta procedência é a base para que o conhecimento intelectual 

humano seja possível; conhecimento este que tanto demonstra proposições, isto é, 

que se dá pela “ciência”, quanto investiga o que algo é, ou seja, que se dá pela 

“definição”. Neste caso, então, não é possível partir do infinito, pois assim, qualquer 

modo de conhecimento – tanto a “ciência” quanto a “definição” – pereceria, uma vez 

que o infinito não pode ser perscrutado. Portanto, toda investigação teórica tem de 

ser reduzida a alguns princípios, ou ainda, a noções primeiras. 

Dito isso, em conexão a De ver, q1, a1, deve-se observar precisamente a 

compreensão de que a investigação científica é consequente a algo previamente 

conhecido (ex aliquo prius noto). No entanto, verifica-se que esta máxima é 

procedente do Organon aristotélico, em específico à sua “lógica resolutória” descrita 

a partir dos Analíticos Posteriores (ARISTÓTELES, 1987, I, §1, 71a, p. 9). Destro desse 

escopo, a compreensão de “ciência” no sentido clássico, é um conhecimento 

fundado em “[...] premissas verdadeiras, primeiras, imediatas, mais conhecidas do 

que a conclusão, anteriores a esta, e da qual elas são as causas” (ARISTÓTELES, 

1987, I, §2, 71b, p. 13). 

Assim sendo, são cientificamente conhecidas, em sentido próprio, apenas as 

conclusões de silogismos demonstrativos. A sua carga de demonstração, no 

entanto, significa que é também derivativa, uma vez que o conhecimento da 

conclusão “provém de” (ex) conclusões previamente conhecidas, contidas nas 

premissas do silogismo. 

                                                      
3 Tradução livre: “Responsio. Dicendum quod in scientiis speculativis semper ex aliquo prius noto 
proceditur tam in demonstrationibus propositionum quam etiam in inventionibus diffinitionum. Sicut 
enim ex propositionibus praecognitis aliquis devenit in cognitionem conclusionis, ita ex conceptione 
generis et differentiae et causarum rei aliquis devenit in cognitionem speciei. Hic autem non est 
possibile in infinitum procedere, quia sic omnis scientia periret et quantum ad demonstrationes et 
quantum ad diffinitiones, cum ‘infinita non sit pertransire’. Unde omnis consideratio scientiarum 
speculativarum reducitur in aliqua prima”. 
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No entanto, não há “ciência” se há um regresso ao infinito (ad infinitum), uma 

vez que é impossível uma demonstração ser infinitamente reduzida a princípios 

anteriores. Em razão disso, segundo o Estagirita (ARISTÓTELES, 1987, I, §3, 72b, p. 

17), não é prudente interromper a “análise” (análysis), posto que, desse modo, se teria 

conhecimento hipotético, e não científico. Dentro desta abordagem, isso dá a 

entender que a conclusão verdadeira de uma demonstração pressupõe a veracidade 

de suas premissas. Contudo, disso também não se pode dizer “necessário”. Por 

consequência, para que se obtenha conhecimento científico, de acordo com 

Aristóteles, é preciso que a análise explique os princípios da demonstração que 

devem ser conhecidos por si mesmos. Portanto, compreende-se que nem todo 

conhecimento humano é científico, mas que o conhecimento das proposições 

imediatas não é dependente de demonstração. 

Em abordagem similar, Tomás de Aquino argui que ao ser humano conhecer 

uma realidade “[...] ou [ela é] conhecida por si mesma, assim como se evidencia nos 

princípios primeiros, dos quais se dá o intelecto; ou é conhecida por outro, assim 

como se evidencia das conclusões, das quais se dá a ciência” (TOMÁS DE AQUINO, 

1980e, II-II, q1, a4)4. 

Em outras palavras, ele defende que o intelecto duplamente assente a algo 

pela noção causada pelo próprio objeto de dois modos: 

Modo 1: por si mesmo (per se); 

Modo 2: por outro (per aliud). 

Assim sendo, quando se dá pelo Modo2 (per aliud) tem-se a respectivamente 

a “ciência” (scientia), já que, a ciência procede de demonstração. Quando se dá pelo 

Modo1 (per se) nota-se algo respectivo ao intellectus, que se trata do fundamento 

da scientia, cuja concepção se dá de modo intuitivo. 

Desta forma, em seu comentário aos Analíticos Posteriores, o Doutor Angélico 

argui que “‘ciência’ (scientia) está para as conclusões enquanto ‘intelecto’ 

(intellectus) está para os princípios” (TOMÁS DE AQUINO, 1980a, I, lect7, n.6)5. Por 

                                                      
4 Tradução livre: “Assentit autem alicui intellectus dupliciter. Uno modo, quia ad hoc movetur ab ipso 
obiecto, quod est vel per seipsum cognitum, sicut patet in principiis primis, quorum est intellectus; vel 
est per aliud cognitum, sicut patet de conclusionibus, quarum est scientia”. 
5 Tradução livre: “[…] scientia est conclusionum et intellectus principiorum”. 
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conseguinte, é justamente em paralelo com esta compreensão de princípio que o 

ente (ens) acaba tendo maior centralidade. 

 

3 O ens como a primeira noção do intelecto 

 

Antes de tudo, parece ser importante trazer aqui a definição de “ente” (RIDLER, 

1968; VIEIRA, 2016; FARIA, 1962), cuja procedência do latim se dá pelo termo ens, 

que é uma derivação do verbo esse, cuja tradução engloba, em português, os verbos 

“ser”, “estar” e “existir”. 

Este esquema conceitual linguístico, contudo, não é mérito apenas do latim, já 

que, o mesmo pode ser analisado – com algumas diferenças específicas – no grego 

antigo, ou ainda, em línguas modernas como o inglês e o alemão. Entretanto, o que é 

importante ressaltar aqui é esta conjugação empregada do verbo esse no particípio 

presente ens. 

Dentro desta lógica, esta conjugação flexionada em gênero e caso por 

declinação foi sendo agregada aos poucos na língua portuguesa como gerúndio e 

adjetivo verbal. Todavia, ao se observar as traduções feitas dos textos latinos 

escolásticos, é dada maior preferência à tradução do particípio presente como uma 

oração subordinada relativa, partir da qual se encontra um mecanismo de 

adjetivação de verbos por meio do sufixo “~(a/e)nte”, como pode ser percebido 

quando se diz “homem que pensa” e “homem pensante”, tal qual, “problema que 

cresce” e “problema crescente”. Em seguimento, se o verbo esse significa “ser”, 

“estar” e “existir”, dentro desta lógica, a melhor tradução para ente (ens) seria “aquilo 

que é”, “aquilo que está” ou “aquilo que existe”, donde se dá preferência filosófica 

para “ente” enquanto “aquilo que é”. 

Assim sendo, é muito comum ver os textos escolásticos, traduzidos para o 

português, mencionando ens como “ente”. Ora, não existe erro algum no emprego 

deste, porém, parece ser auspicioso traçar a lógica empregada na língua latina 

quando se faz uso do termo ens. Assim sendo, o ens enquanto a primeira noção do 

intelecto interpõe que esta primeira noção se trata daquilo que é, ou seja, se trata do 

ente. 
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Visto isso, deve-se retornar para o raciocínio do Aquinate em De ver, q1, a1. 

Neste, ele aparenta concordar implicitamente com a teoria científica aristotélica, 

mesmo que, neste texto, ele apresente um esquema estritamente formal. Nesta 

ordem, a fim de compreender o sentido fundacional do conhecimento, deve-se tornar 

ao Livro I das Sentenças, no qual Tomás de Aquino diz: 

 

O primeiro que cai na imaginação do intelecto é o ente (ens), sem o qual nada 

pode ser apreendido pelo intelecto, tal como o primeiro que cai na credulidade do 

intelecto são os axiomas, sendo o principal este: não serem os contraditórios 

simultaneamente verdadeiros. Donde todas as outras coisas incluírem-se no 

ente, unitária e indistintamente, tal como no princípio (TOMÁS DE AQUINO, 1980c, 

I, d8, q1, a3)6. 

 

Dito isso, é possível perceber que, além de Tomás de Aquino ir ao encontro da 

compreensão do Estagirita que, em andamento com sua metafísica (ARISTÓTELES, 

1987, I, §3, 72b; ARISTÓTELES, 2020, IV, 1006a), ele supõe o princípio de não 

contradição, sem o qual nenhum discurso inteligível seria possível. 

Ademais, pode-se trazer que, no artigo 1 da questão1 de De ver, o Aquinate 

aplica o método aristotélico de análise (resolutio) no âmbito da definição (definitio), 

explicitando o ens como a primeira concepção do intelecto. Dentro deste escopo, o 

ente é dito deste modo, porque não é uma noção compreendida a partir de nenhuma 

outra, senão de si mesma: 

 

Assim como nas demonstrações é necessário que se faça uma redução em 

algum princípio conhecido por si mesmo pelo intelecto, também deve ser 

investigado o que é cada qual; por outro lado, em ambos os casos se vai ao 

infinito, e assim perece toda a ciência e a cognição das coisas. Porém, aquilo que 

é o primeiro é o ente, o qual o intelecto concebe por assim dizer como o mais 

conhecido, e no qual se reduzem todas as  concepções  [...] (TOMÁS DE AQUINO,  

                                                      
6 Tradução livre: “Primum enim quod cadit in imaginatione intellectus, est ens, sine quo nihil potest 
apprehendi ab intellectu; sicut primum quod cadit in credulitate intellectus, sunt dignitates, et 
praecipue ista, contradictoria non esse simul vera: unde omnia alia includuntur quodammodo in ente 
unite et indistincte, sicut in principio.” 
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1980d, q1, a1) 7. 

 

Segundo Jan Aertsen (2003, p. 85-86), o pensamento do Aquinate retoma a 

correspondência entre a ordem da “ciência” (scientia) e a ordem da “definição” 

(definitio) arguindo que, em função de ser impossível “ser” e “não ser” ao mesmo 

tempo, “[...] todas as demonstrações reduzem suas proposições a esta proposição, 

assim como à última opinião comum a todas: esta mesma que é naturalmente o 

princípio e o axioma de todos os axiomas” (TOMÁS DE AQUINO, 1980b, IV, lect.6, 

n.8)8; bem como, ao fundamentar que “o princípio de não contradição” depende da 

intuição intelectiva do “ente” (ens), ele expõe que “[...] este princípio – de que é 

impossível ser e não-ser simultaneamente – depende da intelecção do ente (ex 

intellectu entis), bem como, neste mesmo princípio, o todo é maior que sua parte, 

desde a intelecção do todo e da parte” (TOMÁS DE AQUINO, 1980b, IV, lect.6, n.10)9. 

Em outras palavras, Tomás de Aquino demonstra que o princípio de não-

contradição apenas pode ser negado se a significação de ente (ens) for ignorada, 

uma vez que, aquele (o princípio de não-contradição) é fundamentado por este 

(ente). O que leva o Aquinate a fundamentar o “não-hipotético” (anhypótheton) que 

o Estagirita se valeu na intenção de apresentar “o princípio de não-contradição” 

(ARISTÓTELES, 2002, IV, §3, 1005b). 

Dentro desta lógica, Aertsen se distancia de qualquer compreensão da noção 

de resolutio em Tomás de Aquino enquanto uma análise de conceitos pertencente à 

dialética, a qual se circunscreve em uma crença ou opinião, o que lhe categorizaria 

como um conhecimento apenas provável e sem certeza epistêmica. Pelo contrário, 

o medievalista holandês argui que o Aquinate parece ter o propósito de traçar um 

paralelismo entre a resolutio de proposições a princípios evidentes em si mesmos, e 

a resolutio de definições a concepções primeiras. Por consequência, ambas 

                                                      
7  Tradução livre: “sicut in demonstrabilibus oportet fieri reductionem in aliqua principia per se 
intellectui nota, ita investigando quid est unumquodque; alias utrobique in infinitum iretur, et sic periret 
omnino scientia et cognitio rerum. Illud autem quod primo intellectus concipit quasi notissimum, et in 
quod conceptiones omnes resolvit, est ens [...]“. 
8  Tradução livre: “Et propter hoc [impossibile est propositionem simul esse et non esse] omnes 
demonstrationes reducunt suas propositiones in hanc propositionem, sicut in ultimam opinionem 
omnibus communem: ipsa enim est naturaliter principium et dignitas omnium dignitatum“. 
9 Tradução livre: “[...] hoc principium, impossibile est esse et non esse simul, dependet ex intellectu 
entis, sicut hoc principium, omne totum est maius sua parte, ex intellectu totius et partis“. 
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demonstram ser uma primeira intuição – condição para a ciência (scientia) – e não 

um conhecimento provável. Neste sentido, a análise expressa por Tomás de Aquino, 

é uma resolução do conhecimento (AERTSEN. 2003, p. 86-87), e aparenta ser 

pertinente a postura de Aertsen em se distanciar de qualquer caráter meramente 

provável atribuído ao resultado da resolutio. 

Todavia, a compreensão de análise como um conhecimento provável pode ser 

aplicada a Aristóteles, uma vez que, de acordo com o Estagirita, na medida em que 

um raciocínio dialético não necessariamente fornece um resultado que seja intuído 

por si mesmo, isto não significa que tal seja impossível, bem como se percebe na em 

seus escritos (ARISTÓTELES, 1995, VI, §6, 1141a) que, no caso de se excluir a 

epistéme, a phrónesis e a sophía, os princípios ainda são apreendidos pelo intelecto 

(noûs). Ademais, Aristóteles (2021, I, §2, 101a) afirma que a dialética se trata do 

método mais apropriado para se fazer conceber os primeiros princípios a partir das 

opiniões consideradas. Contudo, em sua Metafísica (ARISTÓTELES, 2002, IV, §3, 

1005b), ao considerar o primeiro princípio do “conhecimento ou ciência” (epistéme), 

ou seja, o “princípio de não-contradição”, ele o entende enquanto uma “última 

opinião” (escháte dóxa). 

Assim sendo, a inovação filosófica do pensamento de Tomás de Aquino está 

em ter retomado a correspondência entre a ordem da “ciência” (scientia) e a ordem 

da “definição” (definitio), fundamentando, pela resolutio, o princípio que torna o 

conhecimento epistêmico possível – o princípio de não contradição – a partir da 

noção intuitiva de “ente” (ens). 

Por fim, não se pode deixar de dizer que o método utilizado pelo Aquinate em 

De ver, q1 a1, se faz ausente em qualquer outro texto básico (AERTSEN, 2003, p. 87). 

O que chama a atenção neste escrito é que a doutrina transcendental é disposta a 

partir de uma redução àquilo que é o fundamento do conhecimento e da ciência. 

Neste sentido, não se deve deixar de notar que a via resolutions é uma análise 

reflexiva do conhecimento conceitual humano; a redução a um conceito primeiro que 

é implícito em toda apreensão. Isto significa que a doutrina dos primeiros conceitos 

não implica necessariamente em uma consideração axiomática. Através do método 

de “resolução”, aquilo que é o primeiro conhecido se faz explícito. Aquilo que é último 



 
Arthur da Silva Pinto | 29 

 

na análise termina por ser o primeiro, no sentido daquilo que é tido por cognição do 

conhecimento intelectual. 

Esta compreensão, em paralelo com o De veritate de Tomás de Aquino, 

apresenta a resolutio como um método que poderia ser chamado de 

“transcendental” no sentido kantiano (AERTSEN, 1998, p. 182)10 , uma vez que o 

próprio Kant expõe: “na ciência transcendental não há mais nada adiante a ser feito, 

senão lançar-se para trás” (KANT, 1968, p. 80) 11 . Assim sendo, a doutrina dos 

transcendentais não é uma extensão do conhecimento humano, senão um retornar 

para aquilo que é pressuposto em todo e qualquer conhecimento. Em paralelo à 

resolutio de Tomás de Aquino, trata-se de um retorno àquele princípio que antecede 

todo conhecimento humano. Pressuposto este que coloca o ente (ens) como a 

primeira noção do intelecto. 

 

Considerações finais 

 

Após ter percorrido o itinerário intelectual que Tomás de Aquino dispõe em De 

ver, q1, a1, em que Jan A. Aertsen compreende haver uma forte justificativa para se 

entender a “resolução” (resolutio) como seu método analítico acerca da especulação 

metafísica e o ente (ens) como a primeira noção do intelecto, algumas considerações 

são necessárias. 

Primeiramente, o interesse do Doutor Angélico se pauta em entender se a 

verdade (ou o verdadeiro) e o ente são identicamente a mesma coisa. Para tanto, a 

questão “o que é a verdade?” acaba se tornando pretexto para que o Aquinate 

desenvolva uma problemática sobre as possibilidades do conhecimento científico e, 

assim, realize um processo de redução, ou melhor, de resolução (resolutio) a fim de 

compreender qual haveria de ser a primeira noção do intelecto. 

Percebendo, então, a metodologia de Tomás de Aquino, nota-se que ele busca 

desconstruir a noção de ciência adotada por Aristóteles em vista de reaplicar os dois 

modos de conhecimento: 

                                                      
10 Neste artigo, Jan Aertsen coloca mais detalhadamente o modo em que o “método de resolução” 
pode ser interpretado paralelamente à filosofia transcendental de Kant. 
11 „In der transscendentalen Wissenschaft ist nicht mehr darum zu thun, vorwärts, sondern zurück zu 
gehen“. 
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Modo 1: o conhecimento dos princípios, que se dá de forma intuitiva pelo 

intelecto (intellectus), pois os princípios são conhecidos por si mesmos. 

Modo 2: o conhecimento científico, que se dá a partir das conclusões obtidas 

de premissas anteriores; trata-se aqui de como se compreende a ciência (scientia). 

No entanto, percebe-se aí uma diferença tênue entre a presença das noções 

primeiras e intuitivas para Tomás de Aquino e para Aristóteles, de acordo com a 

leitura de Aertsen. 

Ora, se a ciência se embasa em conhecimentos prévios, então, ela sempre se 

lança para aquilo que é anterior. No entanto, é necessário que se estabeleça um 

princípio, caso contrário se cairia em uma redução (resolutio) ao infinito, o que seria 

um absurdo. Assim, o ente é estabelecido como esta condição primeira para o 

conhecimento. No entanto, para o Estagirita, esta primeira noção intuitiva é apenas 

hipotética. Para o Aquinate, todavia, ela é fundamentação suficiente para que se dê 

condição ao conhecimento científico. 

Neste sentido, de acordo com a interpretação que se toma de Tomás de 

Aquino, o ente é esta primeira noção que é intuída pelo intelecto. Isso assim se dá, 

pois, o ente enquanto “aquilo que é” se trata daquele que conserva em si a sua própria 

definição. Razão por que Aertsen aponta que o Aquinate aplica o método aristotélico 

de análise (resolutio) no âmbito da definição (definitio), explicitando o ente como a 

primeira concepção do intelecto, uma vez que a razão de ser está no próprio ser 

enquanto é (princípio fundante). 

Por fim, cabe-se dizer que este breve estudo foi apenas uma pequena 

contribuição para o entendimento da filosofia de Tomás de Aquino, o qual por sua 

importância histórica possui um pensamento que necessita continuamente ser 

revisitado. 
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 2. A INTENÇÃO DE TOMÁS DE AQUINO NA “TERCEIRA VIA PARA A 

EXISTÊNCIA DE DEUS” 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110376-02  

Clodoaldo da Luz1  

 

Resumo 

O presente artigo visa refletir sobre qual é a intenção do Aquinate ao elaborar a sua 

terceira via sobre a existência divina. Isto porque, há duas abordagens que divergem 

acerca do real intento de Tomás ao redigir sua tentativa de reafirmar o asserto que 

Deus existe. Além disso, a redação desse artigo também objetiva tecer mais um 

apontamento sobre qual seria o escopo tomásico na confecção da terceira via. 

Destarte serão apresentadas as duas considerações acerca do fito de Aquino na 

inferência de sua prova sobre a existência divina. Por fim, mostrar-se-á uma terceira 

ideia acerca do porquê da tecitura da terceira via de Tomás. 

Palavras-chave: Intenção. Terceira Via. Existência Divina. 

 

Introdução 

 

A existência divina fora uma temática importante na especulação filosófica do 

Medievo. Pertencente a esse momento histórico e filosófico, Tomás de Aquino 

(1224-1275) que construiu seu discurso acerca dela norteado por uma dinâmica 

ascendente, ou seja, por meio de elementos sensíveis, a posteori e através desses 

embasou as suas cinco vias, as quais constituem as suas provas da existência de 

Deus. 

Dentre elas, a terceira via - do contingente e do necessário - contém uma 

questão importante levantada pelo posicionamento de dois comentadores tomistas: 

Brian Davies e Paul O’ Grady. O primeiro assevera que não é possível inferir, por meio 

da terceira via e tampouco das demais, um ou mais dos atributos divinos. Nela, para 

o comentador, Tomás quer somente indicar que existe Algo que é Necessário por Si, 

                                                      
1  Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: 
<clodoaldoluz@outlook.com>. 
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Deus. Por outro lado, O’ Grady argumenta que na terceira via há um entimema2, por 

meio do qual Tomás de Aquino poderia estar, implicitamente, apresentando e 

defendendo um dos atributos de Deus, neste caso, a eternidade. 

Desta forma, surgem alguns questionamentos: realmente, Tomás, ao 

propugnar a terceira via sobre a existência divina, não pretende supor nenhum dos 

atributos divinos, mas tão somente a existência de algo que necessariamente existe 

por primeiro e por si, do qual tudo procede? Ou, contrariamente a isto, Tomás, 

implícita e indiretamente, quer lançar a base para a construção de um argumento que 

sirva de alicerce do atributo divino da eternidade? Assumindo a postura de O’ Grady, 

e indo além dela, pergunta-se: por que a terceira via seria a mais importante para 

fundamentar o atributo da eternidade divina? 

Com o propósito de analisar qual seria o fito de Aquino na redação de sua 

terceira via   será, primeiramente, refletido acerca do intento tomásico de elucidar a 

plausibilidade da doutrina cristã; depois, mostrar-se-á o posicionamento de Davies 

e a consideração de O’ Grady; e, por fim, será apresentada um terceiro apontamento 

sobre a terceira via tomásica. 

 

1 Propósito tomásico  

 

O filósofo Tomás de Aquino (1225-1274) mergulhou na empreitada medieval 

de apresentar uma possível intercambialidade entre razão e crença, no caso a cristã, 

a fim de apresentar a razoabilidade do credo. Neste sentido, redigiu a Suma contra 

os Gentios I (1258-1267) e a Suma de Teologia (1265-1272). 

A Suma contra os Gentios I fora confeccionada com o propósito de reafirmar, 

sob a guia da razão, “o arcabouço teórico cristão” (AQUINO, 2015, p. 11); e a redação 

da Suma de Teologia “teve como pano de fundo a necessidade de uma síntese entre 

Filosofia e  Teologia,  razão  e  fé,   com  o  objetivo  de  conceder  uma  compreensão 

                                                      
2 Entimema é um “tipo de silogismo no qual uma das premissas é implícita, subentendida” (SIMON, 
1996, p. 121, tradução nossa). Semelhante asserção é frequentemente entendida sem muitas 
dificuldades pelo interlocutor. Por exemplo: João está com pressa, pois ao passar no radar, no qual a 
velocidade máxima permitida é 60 quilômetros por hora, ele passou a 89 quilômetros por hora. Nesta 
afirmação, a premissa de que João foi multado por excesso de velocidade está elidida, porém o 
interlocutor consegue facilmente ‘captar’ tal asserção. 
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racional da doutrina cristã católica” (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 28). 

Para realizar tal fim, embasou sua ‘construção intelectual’ na especulação 

racional: “Portanto, é preciso recorrer à razão natural, a que todos são obrigados a 

dar o assentimento” (TOMÁS DE AQUINO, 2015, p. 38). 

Guiado por semelhante bússola, na Suma contra os Gentios I, primeiramente 

enfatizou que a crença cristã é razoável. Posteriormente, apresenta possíveis 

atributos divinos. Já na Suma de Teologia, após enfatizar a necessidade da ciência 

teológica, apresenta sua teoria acerca da existência divina, as cinco vias. Em posse 

dessa ideia, indicou os atributos divinos. 

Nesse sentido, é possível ver que Tomás considera que todo conhecimento 

começa com a experiência sensível, sobre a qual podem ser desdobrados vários 

graus de abstração. Também o conhecimento que se tem de Deus é a partir de seus 

efeitos: “Tomás inicia observando que toda perfeição inscrita nas criaturas descende 

de Deus como de sua causa exemplar e, portanto, de um princípio que contém em si 

as perfeições de todas as coisas” (WIPPEL, 2007, p. 154-155, tradução nossa). 

Valendo-se dessa linha de raciocínio, o Aquinate, ao que tudo indica, 

arquitetou um argumento que, ao harmonizar a razão com a crença cristã, tinha por 

escopo reafirmar a existência divina e seus atributos. As distintas visões acerca 

dessa tentativa trouxeram à tona dois posicionamentos no que tange à terceira via e 

ao atributo da eternidade divina: a postura de Davies e a consideração de O’ Grady. 

 

2 Visões sobre a pretensão de Tomás em sua terceira via 

 

O comentador tomista Davies, afirma que Tomás de Aquino, na terceira via, 

apesar de reafirmar a existência de Deus, não quis supor nenhum dos atributos 

divinos: 

 

Apesar de Tomás de Aquino conceber que as cinco vias são os argumentos que 

atestam a existência de Deus, elas não pretendem ser uma defesa exaustiva da 

crença na existência de Deus. Pois, contrariamente ao que geralmente se supõe, 

elas são apenas um primeiro estágio. Mais precisamente, elas não pretendem 

mostrar que Deus existe com todos os seus atributos tradicionalmente 
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atribuídos a ele. Tudo o que as cinco vias argumentam é que há (1) 'alguma 

primeira causa de mudança que não é mudada por nada’, (2) ‘alguma primeira 

causa’, como também, (3) ‘algo que deve ser independentemente de qualquer 

coisa além de si mesmo [e é] a causa de outras coisas’; além do que deve existir 

(4) ‘algo que causa em todas as outras coisas o ser, ou seja, dá ensejo a tudo que 

há, levando-as à perfeição’; devendo haver, portanto, (5) ‘algo com entendimento, 

por meio do qual todas as coisas na natureza são direcionadas para o seu 

escopo.’ Se entendermos as cinco vias nesse contexto, poderemos descobrir que 

Tomás de Aquino as constrói e as desenvolve a fim de mostrar o que pode ser 

verdadeiro a respeito de Deus, se à luz de questões e considerações posteriores. 

Seu objetivo é prosseguir o jogo e não terminá-lo nesse primeiro momento 

(DAVIES, 1993, p. 26, tradução nossa).  

 

A suposição, deste modo, orquestrada por Tomás com a elaboração e a 

consecução da terceira via não traz a possibilidade de aventar nenhum dos atributos 

divinos. Mas, somente a prerrogativa de advogar a existência de algo que independe 

de outro. 

Consequentemente, nesse excerto tomásico é possível, sob a orientação da 

tese de Davies, defender que o Aquinate não previu qualquer relação, nem mesmo 

implícita, da terceira via com o atributo da eternidade de Deus.  

Seguindo tal indicação de Davies, Tomás de Aquino, no início de sua 

argumentação sobre Deus, visa apresentar a possibilidade de, por meio de elementos 

sensíveis e a posteori, advogar a existência de Deus. E, ao utilizar uma dinâmica 

ascendente (partindo do sensível ao inteligível), o Aquinate, segundo a prerrogativa 

de Davies, quer mostrar que todos podem, percorrendo esse mesmo itinerário 

ascendente, obter o asserto: Deus existe. Semelhante inferência, no viés de Davies, 

Tomás obtém sem nenhuma referência à crença, senão pela razão. 

A existência divina, inscrita nas vias tomásicas, na concepção de Davies, é tão 

somente um primeiro passo na construção de um discurso acerca de Deus. Pelo fato 

de ser um estágio inicial na reflexão sobre Deus, nesse momento da obra tomásica, 

nas cinco vias, o Aquinate não pretendia, conforme o referido comentador, fazer 

qualquer referência das vias com os atributos divinos. 
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Por outro lado, O’ Grady pleiteia uma importante relação entre a terceira via 

com o atributo da eternidade: 

 

O argumento mais próximo da terceira via encontra-se no SCG 1.15, porém o 

objetivo desse argumento é mostrar que Deus é eterno. A relevância disso parece 

ser que a interpretação da terceira via, em meio à incompatibilidade da 

contingência com a eternidade, é alicerçada pela metodologia da SCG, 

oferecendo uma prova sobre qual é o raciocínio que pode ser subentendido, o 

entimema, que está subjacente na apresentação da terceira via (GRADY, 2014, p. 

110, tradução nossa).  

 

Tal comentador assegura que, indireta e subsumidamente, Tomás de Aquino 

tece uma relação entre a terceira via com o atributo da eternidade divina. O que 

implica afirmar, conforme a consideração de O’ Grady, que o Aquinate na terceira via 

tem o propósito de assegurar que Deus é eterno. 

Perante tais apontamentos, o que seria mais razoável: o argumento que não 

almeja qualquer vinculação da terceira via com o atributo da eternidade divina, ou a 

ideia de que, implicitamente, o Aquinate, nessa via, já tem a pretensão de construir o 

argumento do atributo da eternidade divina? Uma possível indicação, não de uma 

resposta cabal, e sim de um aprofundamento nessa questão passa, 

impreterivelmente, pela apresentação da terceira via e do apanágio da eternidade 

divina. 

O Aquinate, na Suma de Teologia, conceitua dessa forma a terceira via: 

 

A terceira via é tomada do possível e do necessário. Ei-la. Encontramos, entre as 

coisas, as que podem ser ou não ser, uma vez que algumas se encontram que 

nascem e perecem. Consequentemente, podem ser e não ser. Mas é impossível 

ser para sempre o que é de tal natureza, pois o que pode não ser não é em algum 

momento. Se tudo pode não ser, houve um momento em que nada havia. Ora, se 

isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria; pois o que não é só passa a ser por 

intermédio de algo que já é. Por conseguinte, se não houve ente algum, foi 

impossível que algo começasse a existir; logo, hoje, nada existiria: o que é falso. 

Assim, nem todos os entes são possíveis, mas é preciso que algo seja necessário 
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entre as coisas. Ora, tudo o que é necessário tem, ou não, a causa de sua 

necessidade de um outro. Aqui também não é possível continuar até o infinito na 

série das coisas necessárias que têm uma causa da própria necessidade, assim 

como entre as causas eficientes, como se provou. Portanto, é necessário afirmar 

a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa 

de sua necessidade para os outros: o que todos chamam Deus (TOMÁS DE 

AQUINO, 2016, p. 167-168). 

 

Tomás de Aquino parte, ao que tudo indica, na referida via, dos seres que são 

contingentes. A existência desses é imprevisível, isto porque é marcada pela 

dinâmica geração e corrupção. O Aquinate, após essa asserção, pontua que o 

contingente, pelo fato de nem sempre ter existido, teve um momento em que não 

existia. Se tudo fosse dessa forma, contingente, podendo existir e não-existir, agora 

nada haveria. A simples observação da realidade contradiz a possibilidade de nada 

haver neste momento. Logo, havendo algo hoje, significa a existência de algo que é, 

pois o que não é somente surge a partir do que já é. Deste modo, não existe só o 

contingente, senão necessário. Com tal argumentação, o Aquinate obtém a ideia de 

que há o necessário. 

Contudo, apesar de conseguir semelhante inferência, Tomás ainda não afirma 

a existência de Deus, senão a do necessário: do necessário que recebe de outro a 

causa de sua necessidade (necessário por outro) e do ser necessário por si, o qual 

detém em si a causa de sua necessidade. Pelo fato de ser inviável a existência de 

uma série infinita dos seres que são necessários por outro, Aquino afirma que existe 

o necessário por si. Obtendo tal consideração, Tomás assevera a existência de Deus.  

Na Suma contra os Gentios I, mais especificamente no capítulo 15, Tomás usa 

os seguintes argumentos para asseverar a eternidade divina: da imobilidade divina, 

da existência toda conjunta da vida divina (o existir de Deus não tem começo e 

tampouco fim, pois é simultâneo) e da necessidade divina não ser oriunda de nenhum 

outro ser, pois Deus é necessário por si (TOMÁS DE AQUINO, 2015, p. 71-73). 

Em posse das argumentações referentes à terceira via e ao atributo divino da 

eternidade, transparece, à primeira vista, que Tomás de Aquino não tece nenhum 

paralelismo entre a terceira via e o atributo da eternidade divina. O que, em um 
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primeiro momento, evidencia que a ideia de Davies é mais defensável do que a 

hipótese levantada por O’ Grady.  

Porém, sob o baluarte da ‘consideração final’ a que Tomás de Aquino chega 

no termo da redação da terceira via e de um trecho da argumentação sobre o atributo 

divino da eternidade, vê-se que a consideração de O’ Grady possui uma maior 

razoabilidade. Eis os trechos em questão, primeiro o da Suma contra os Gentios I: 

“Deus é, portanto, eterno, uma vez que todo necessário por si é eterno” (TOMÁS DE 

AQUINO, 2015, p. 72). Agora o da Suma de Teologia: “Portanto, é necessário afirmar 

a existência de algo necessário por si mesmo, que não encontra alhures a causa de 

sua necessidade, mas que é causa da necessidade para os outros: o que todos 

chamam Deus” (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 168). 

É possível, conforme se vê, um paralelismo entre os argumentos e, nesse viés, 

o excerto da eternidade divina seria um viável desdobramento da terceira via. 

Podendo sinalizar que certamente o que é Necessário por Si é eterno. Destarte, pode-

se notar uma premissa subentendida na terceira via, segundo indica O’ Grady. 

 

3 Outra leitura sobre qual seria o escopo do Aquinate na sua terceira via 

 

O asserto de O’ Grady, extraído de uma provável conexão entre a terceira via 

da prova da existência divina e o atributo da eternidade de Deus, acarreta a 

possibilidade de se inferir que semelhante prova é o fundamento de tal atributo. Tal 

consideração levanta outra indagação: Por que a terceira via é, no que se refere à 

consecução do arrazoado do atributo da eternidade divina, mais importante do que 

as demais provas tomásicas acerca da existência de Deus? 

Apresento as seguintes razões. Primeiramente, ao refletir sobre a 

consideração de Kenny sobre as vias é possível indicar que a primeira via, do 

movimento, mostra, segundo o parecer de Kenny, “que existe o ser, no qual não há 

transitoriedade, ou seja, ele não transita do não-ser ao ser, da potência à atualidade” 

(KENNY, 2003, p. 8, tradução nossa). Com efeito, Deus é Ato Puro; o motor, conforme 

descrito nessa prova tomásica sobre a existência de Deus, o primeiro motor, que 

move sem ser movido, inamovível. 
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Para Kenny “a segunda via, da causa eficiente, realça a existência de uma 

causa incausada que concede origem a tudo o que há” (KENNY, 2003, p. 36, tradução 

nossa). Isto enaltece Deus como Criador. A causa primeira que cria sem matéria 

alguma as coisas que existem. 

A quarta via, dos graus de perfeição, remete, conforme Kenny, “a uma 

gradação que principia pelo material ao transcendental. A existência obrigatória do 

Ser por excelência que é a causa de ser, do existir dos entes” (KENNY, 2003, p. 80-

81, tradução nossa). 

Já a quinta via, da finalidade das coisas, segundo Kenny, “afirma que há a 

inteligência que concede o fim de todas as coisas. Algo que norteia e faz tudo atingir 

a sua perfeição” (KENNY, 2003, p. 97, tradução nossa). Deste modo, Deus é Perfeito, 

logrando ao que há a perfectibilidade.  

Nesse sentido, à luz de tal comentador, as vias acerca da existência divina, 

senão a terceira via (do contingente e do necessário), aludem, ao que tudo indica, a 

outros atributos divinos. Não fazem menção ao atributo da eternidade divina.  

Em segundo lugar, ainda conforme Kenny, a terceira via, ao possuir uma 

aproximação com o argumento do atributo da eternidade divina (elaborada por 

Tomás no capítulo 15 da Suma contra os Gentios I), supõe “que o ser Necessário por 

Si deve sempre existir” (KENNY, 2003, p. 57, tradução nossa) e que, “por ser 

incausado, sempre existirá” (KENNY, 2003, p. 69, tradução nossa). Podendo ser 

inferido, a partir disso, que Deus é eterno, pois sempre existiu – é necessário por si e 

não provem de outrem -, deve continuar existindo – é o necessário que mantém tudo 

o que há, dos necessários, que não têm em si a causa de sua existência, e dos 

contingentes. 

Em terceiro lugar, seguindo o arrazoado da terceira via, é razoável afirmar que 

do nada, nada vem. Pois é impossível ‘algo’ conceder o que não tem. Logo, o nada é 

incapaz de conferir existência a alguma coisa. Ademais, havendo só o nada, 

nenhuma coisa poderia agora existir. O que é ilógico, pois é notório que as coisas 

existem. Com efeito, não há interstício do não-ser ao ser. Havendo, portanto, o 

Necessário por Si, cujo poder concede e sustém o existir de todas as coisas. Faz-se 

imprescindível que ele já exista antes de tudo e que sempre exista. Assim, ele é 

eterno, independente de outro para tal.  
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Por fim, mais adiante, na Suma de Teologia, o Aquinate menciona novamente 

dois elementos presentes na terceira via, a saber: o Ser Necessário por Si e as coisas 

necessárias que possuem a causa de sua necessidade de um outro. Tomás de 

Aquino faz tal alusão quando responde à indagação sobre se o ‘Ser eterno é próprio 

de Deus’ (a qual se encontra no artigo 3 da questão X sobre a eternidade de Deus). 

Eis o trecho tomásico: 

 

RESPONDO. A eternidade, em seu sentido próprio e verdadeiro, só se encontra 

em Deus. Pois a eternidade corresponde à imutabilidade, como fica evidente pelo 

que precede. Ora, só Deus é totalmente imutável, como foi demonstrado. No 

entanto, à medida que dele recebem a imutabilidade, alguns participam, assim, 

de sua eternidade. Alguns recebem de Deus a imutabilidade pelo fato de que 

nunca cessam de existir, e é nesse sentido que se diz da terra no Eclesiastes: ‘A 

terra permanece para sempre’. Assim também certas coisas na Escritura são 

ditas eternas em razão de sua prolongada duração, ainda que sejam corruptíveis: 

como no Salmo se fala de montanhas eternas. E no Deuteronômio se fala mesmo 

dos frutos das colinas eternas. Outros participam mais amplamente da razão da 

eternidade, pois estão isentos de qualquer mutabilidade ou quanto ao ser, ou 

quanto ao agir, como os anjos e os bem-aventurados que fruem do Verbo. Pois, 

nesta visão do Verbo, nos santos não há pensamentos volúveis, como explica 

Agostinho. Por conseguinte, dos que veem a Deus, se diz, no Evangelho, que têm 

a vida eterna, de acordo com estas palavras de João: ‘A vida eterna é que eles te 

conheçam, etc.’ (TOMÁS DE AQUINO, 2016, p. 239, itálico do autor). 

 

Tendo reafirmado que Deus é eterno por não provir de outrem, ou seja, de que 

é Necessário por si; o Aquinate assegura que algumas coisas são geradas por Ele, 

recebendo a sua existência. Adquirindo o ser de Deus, tais entes são impassíveis. 

Não estão sujeitos à corruptibilidade e, por isso, são coisas necessárias que têm a 

causa de sua necessidade de outrem; de Deus. 

Conquanto, a solução tomásica da pergunta se o ‘Ser eterno é próprio de Deus’ 

não faz referência direta aos entes contingentes, os quais sofrem invariavelmente a 

contínua dinâmica da geração e corrupção, é possível inferir que, embora ausentes 
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textualmente, sua presença é reflexivamente percebida. Isto porque, quando Tomás 

de Aquino afirma que algumas coisas não são mutáveis, faz pensar que outras são.  

Assim, todas as coisas discriminadas na terceira via são revisitadas na 

resposta do Aquinate, só que de uma forma inversa. Se na terceira via os entes 

contingentes eram os primeiros, seguido das coisas necessárias que possuem a 

causa de sua necessidade de um outro, até chegar ao Necessário por Si; agora este 

é o primeiro, depois as coisas necessárias que têm a causa de sua necessidade de 

outrem, e por fim os entes contingentes.  

Destarte, o atributo da eternidade divina é, conforme se nota, a consideração 

implícita e subjacente da prova da existência divina inscrita na terceira via. 

Nesse viés, a ideia do ser Necessário por Si Mesmo -Deus-, de forma 

propedêutica e satisfatória, nortearia a construção e fundamentação do argumento 

da eternidade divina.  

Nessa esteira, Feser afirma: 

 

Deus é sem partes, sem potencialidade, é absolutamente necessário, Ele é a sua 

própria existência, não provindo de outrem. Consequentemente, Ele é incausado. 

Por conseguinte, Ele não só existe, mas sempre existiu. Com efeito, Ele é isento 

de transitoriedade. Com efeito, o que é passível de mudança possui partes, as 

quais podem ser separadas – fundamentalmente a sua essência pode não 

conseguir se unir à sua existência-, fazendo com que estas possam existir ou 

não. Sendo assim, contingentes, não necessárias. Pelo fato de Deus não ter 

partes, ser ato puro, Ele é essencialmente necessário; Ele é a sua própria 

existência (não podendo em hipótese alguma perder a sua existência). Deveras, 

o que não surgiu de outrem, outrossim, não está à mercê da finitude e tampouco 

pode desaparecer, é eterno. Portanto, Deus é eterno (FESER, 2017, p. 200, 

tradução nossa).  

 

De posse das argumentações apresentadas por Tomás de Aquino acerca da 

prova da existência divina inscrita na terceira via e do atributo da eternidade divina, 

e com base no conflito dos posicionamentos de Davies e de O’ Grady, é possível 

atinar que a terceira via pode ser considerada como o alicerce do atributo divino da 

eternidade. 
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Conclusão 

 

Os apontamentos estabelecidos pelos dois comentadores tomistas (Davies e 

O’ Gray) podem ser respaldados diante do possível propósito do Aquinate de, 

possivelmente na consecução de sua terceira via, alicerçar o atributo da eternidade 

divina.  

Decerto, o fito de Tomás de mostrar a razoabilidade do credo cristão, 

principiando o estudo sobre a realidade divina pelo sensível, pode validar o ponto de 

vista de ambos. Observando as vias como um intento de afirmar a existência divina, 

conforme visto por Davies, pode-se apontar que elas visam designar tão somente 

que existe o Ser por Excelência.  

Não obstante, levando em consideração que o Aquinate, possivelmente, 

estava tecendo uma argumentação que poderia respaldar teses posteriores acerca 

de Deus, não é ilógico supor que há, mesmo subjacente, elementos de ideias 

vindouras já nas vias referentes à existência divina. Com efeito, o posicionamento de 

O’ Grady, de uma possível relação da terceira via com o atributo da eternidade de 

Deus, é razoável. 

Assim, não é descabido advogar a hipótese da terceira via tomásica ser o 

possível alicerce do atributo da eternidade divina. Haja vista que a referida prova 

tomásica possui uma consideração em comum com a eternidade divina, presente no 

capítulo 15 da Suma contra os Gentios I: Deus é o necessário por si. Aliás, a terceira 

via tomásica acerca da existência divina, inscrita na questão II da Suma de Teologia, 

alude a elementos que, mais posteriormente, serão analisados na argumentação do 

atributo divino da eternidade, mais especificamente na questão X da Suma de 

Teologia. 
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A mulher dentro de cada um 

Não quer mais silêncio, psiu 

A mulher de dentro de mim cansou de pretexto 

A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto 

E vai sair de dentro de cada um 

A mulher vai sair 

E vai sair de dentro de quem for 

A mulher é você.2 

 

Resumo 

 O objetivo do presente estudo é analisar, de maneira breve, o conceito abrangido 

pelo termo mulher. Esse conceito, supostamente universal, de acordo com diversas 

fontes, remeterá a diferentes noções e à uma pluralidade de definições. A 

metodologia contemplada é a análise comparativa de textos, autoras e teorias, 

propondo um debate sobre a diversidade abrangida pelo espectro do que se entende 

por feminino. Sua relevância emerge no sentido de expor e valorizar a multiplicidade 

de mulheres, bem como abordar suas intersecções, relações de privilégios e poder. 

Desconstruir a ideia de uma mulher única que possa falar por todas é uma maneira 

de representar mais vozes e olhares, refletindo e propondo uma mudança efetiva na 

marginalização ou centralização de algumas narrativas. 

Palavras-chave: mulher, feminino, desconstrução, categorização da mulher, Filosofia 
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Introdução 

  

O presente artigo pretende articular, a partir de uma multiplicidade de 

exposições e conceitualizações, as complexas nuances implicadas no interior do 

conceito de mulheres e feminino. A metodologia escolhida foi a análise comparativa 

de autoras que representam, em cada uma de suas perspectivas, a diversidade que 

se pretende abordar. É importante ressaltar que a proposta não é esgotar o debate 

ou encerrá-lo em um conceito final e definitivo de mulher, mas sim fomentar a 

discussão.         

 Em um primeiro momento, são apresentados os conceitos de neutralidade e 

universalidade, bem como seus usos que buscam favorecer o sistema hierárquico 

hegemônico. Fundamentado em construções linguísticas específicas, a partir de 

Grada Kilomba e Judith Butler, são analisadas as representações e possibilidades de 

se autoafirmar e autodescrever, dentro dos limites do idioma.    

 Posteriormente, é abordada a multiplicidade dentro dos sujeitos, construindo 

variadas identidades. Busca-se refletir sobre a construção – e eventual 

desconstrução – da universalização do conceito de mulher. Romper com a 

categorização feminina é um movimento que busca uma representação mais 

abrangente e precisa da realidade prática. Considerando as tensões entre Simone de 

Beauvoir e Judith Butler, pretende-se refletir criticamente sobre as concepções de 

gênero.       

 Em um último momento, apresenta-se a interseccionalidade e a dimensão de 

raça, de maneira a traçar de forma mais nítida um dos princípios que norteou a 

metodologia da presente pesquisa. A autodefinição emerge como um importante 

recurso de rompimento com as ferramentas de controle – tanto da linguagem quanto 

das imagens estereotipadas – devolvendo ao indivíduo seu status de sujeito. Com 

base no conceito de interseccionalidade de Kimberlé Crenshaw, pretendeu-se 

dialogar com as perspectivas de Patricia Hill Collins, Grada Kilomba e Sojourner Truth 

acerca do sujeito negro. 
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A mulher de dentro de casa fugiu do seu texto3 

  

Ao analisar as relações entre gênero, objetividade e subjetividade é crucial ter 

em mente o papel teórico que é comumente atribuído aos sexos. O homem é lido 

como sinônimo de humanidade, equivalente a representação de toda a raça humana. 

Porém, esse sujeito, que carrega a objetividade e a neutralidade consigo, realmente 

faz uma representação justa de toda a humanidade? Quem é esse sujeito?  De 

que maneira sua situação impacta na produção de seu conhecimento? Há uma 

efetiva separação entre sujeito (produtor de conhecimento) e objeto (saberes 

produzidos)? A condição de subjetividade, corporeidade é restrita à mulher, 

escapando à concepção do sujeito masculino.     

 Dentro da própria língua portuguesa, os substantivos e adjetivos masculinos 

dominam a linguagem e a comunicação. Em um grupo majoritariamente composto 

por meninas, por exemplo, se houver um menino, já são utilizados os adjetivos e 

substantivos masculinos. A linguagem é uma ferramenta patriarcal tão potente que 

um indivíduo homem apaga e anula a existência de diversas mulheres. Podemos 

observar como ferramentas de controle os impactos das subjetividades na 

construção do próprio idioma. 

 Grada Kilomba, em Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano, 

faz uma introdução à edição brasileira, a “Carta da autora à edição brasileira” 

(KILOMBA, 2019, p. 11). A autora define alguns conceitos e traduções (sujeito, objeto, 

“Outra/o”, negra/o, entre outros). Ao definir a tradução de sujeito e objeto, inicia de 

forma semelhante, criticando o fato de sua tradução ser reduzida ao gênero 

masculino. Sobre o sujeito, ela afirma que: 

 

sujeito 

No original inglês, o termo subject não tem gênero. No entanto, a sua tradução 

corrente em português é reduzida ao gênero masculino – o sujeito –, sem 

permitir variações no gênero feminino – a sujeita – ou nos vários gêneros 

LGBTTQIA+ – xs sujeitxs –, que seriam identificadas como erros ortográficos. É 

                                                      
3 Trecho da música Dentro de Cada Um, interpretada por Elza Soares. Álbum: Deus É Mulher, 2018. 
Composição:  Luciano Mello e Pedro Loureiro. 
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importante compreender o que significa uma identidade não existir na própria 

língua, escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isto revela a 

problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa, e a 

urgência de se encontrarem novas terminologias. Por esta razão, opto por 

escrever este termo em itálico: sujeito. (KILOMBA, 2019, p. 15) 

 

 Torna-se um movimento muito potente interpretar a existência de um 

indivíduo sendo percebida como um erro linguístico. A individualidade é negada aos 

grupos marginalizados, de uma tal maneira que as próprias terminologias 

disponíveis não os contemplam. Quantas barreiras são erguidas para que os 

conhecimentos e saberes produzidos sejam ouvidos e legitimados? Como falar por 

si quando literalmente não há palavras disponíveis?   Judith Butler, em 

Problemas de Gênero: Feminismo e subversão da identidade, aborda os limites e 

estruturas linguísticas que engessam as identidades, identificando-as em termos 

binários. Embora Butler não esteja abordando a língua portuguesa como Grada 

Kilomba em sua carta, ela aponta para as estruturas dentro da língua inglesa e da 

linguagem em si. Para ela, a “estrutura assimétrica da linguagem, que identifica com 

o masculino o sujeito que representa e fala como universal, e que identifica o falante 

do sexo feminino como ‘particular’ e ‘interessado’, absolutamente não é intrínseca a 

línguas particulares ou à linguagem ela mesma” (BUTLER, 2003, p. 169). Essa 

estrutura é entendida como antinatural e não como parte intrínseca da linguagem. 

 A análise dela transcende o espectro da escrita e da fala e dirige-se a 

acepções filosóficas (e até mesmo científicas). A dicotomia universalidade e 

particularidade é, em seu âmago, política e direcionada para que as hierarquias de 

poder sigam estratificadas. A universalidade é vista como o lugar ideal a “vista de 

lugar nenhum” (HARDING, 1993, p. 58), isenta e impessoal. Desse modo, associa-se 

a uma postura de neutralidade, privilegiada e desejada para uma análise que não seja 

permeada por subjetividades. De acordo com Marianne Janack, “O ideal de 

neutralidade, tomado como essencial para as boas práticas de conhecimento, é, na 

verdade, uma construção política” (JANACK, 2020, p. 623). A posição objetiva, sem 

intervenções externas, é um ideal e uma pretensão, embora seja tratada como uma 

realidade.   
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 Nesse sentido, o sujeito e suas teorias de autodefinição e autoanálise são um 

movimento importante de resistência e subversão de hierarquias. O sujeito e a 

possibilidade de ser lido como um “eu” é um campo de grandes disputas. De acordo 

com Márcia Tiburi, “o sujeito é o principal objeto de disputa do poder em todas as 

suas formas, mas sobretudo do psicopoder que está na base das operações 

filosóficas tradicionais e do qual as instituições do poder sempre fizeram uso” 

(TIBURI, 2020, p. 14).    

 As operações filosóficas fundamentais, que fundam o individualismo e a 

percepção de si como pessoa no mundo, exigem um entendimento e uma 

identificação do eu. Eu me percebo, eu estou aqui, eu penso, eu existo. Quem são 

esses “eus”? Há uma preocupação com a amplitude, com a representatividade 

desses seres múltiplos? Com relação ao conceito de mulher, as disputas de poder 

também não cessam. Simone de Beauvoir, na obra O segundo sexo, de 1949, já 

anuncia o lugar que é delegado ao feminino em sua leitura. É importante ressaltar o 

contexto sociocultural no qual o livro é lançado, um pouco antes da chamada 

Segunda Onda Feminista, sendo uma das inspirações literárias mais presentes no 

movimento, junto com A Mística Feminina de Betty Friedan. Ocorre em meados dos 

anos 1960, em uma época na qual os movimentos culturais e sociais estavam em 

efervescência (especialmente as pautas que lutavam por direitos civis, raciais e 

contra a Guerra do Vietnã).    

 A contracultura e o movimento hippie são marcos importantes desse 

contexto, bem como o surgimento da pílula anticoncepcional. Além disso, estima-se 

sua duração entre as décadas de 1960 e 1980, contemplando a Guerra Fria (1945-

1989) e as ditaduras latino-americanas (Argentina (1976-1983), Uruguai (1973-

1985) e Chile (1973-1990)). No cenário brasileiro, contempla especialmente a 

ditadura militar (1964-1985) e o Tropicalismo (1967-1969). As demandas mais 

características desse movimento são o controle sobre o próprio corpo e o próprio 

prazer; liberdade sexual; preocupação com a saúde da mulher (autoconhecimento, 

acesso a informações, direito ao aborto seguro); preocupação com a violência 

doméstica; questionamento do papel da mulher como esposa-mãe.   

 Uma das principais questões era a redefinição do que significava ser mulher 

no mundo. Significava performar feminilidade? Ser esposa e mãe? Quais papeis 
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deveriam ser desempenhados? Nesse sentido, Simone de Beauvoir compromete-se 

com uma definição negativa da mulher, em oposição da definição positiva do 

homem. Para ela, 

 

O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos “os 

homens” para designar os seres humanos [...]. A mulher aparece como o 

negativo, de modo que toda determinação lhe é imputada como limitação, sem 

reciprocidade. [...] A mulher tem ovários, um útero; eis as condições singulares 

que a encerram na sua subjetividade; diz-se de bom grado que ela pensa com 

suas glândulas. O homem esquece soberbamente que sua anatomia também 

comporta hormônios e testículos. Encara o corpo como uma relação direta e 

normal com o mundo, que acredita apreender na sua objetividade, ao passo que 

considera o corpo da mulher sobrecarregado por tudo o que o especifica: um 

obstáculo, uma prisão. [...]A humanidade é masculina, e o homem define a mulher 

não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo. 

(BEAUVOIR, 2016a, p. 11-12)  

 

 Beauvoir critica a universalização do homem em termos de humanidade, o que 

ocasiona uma situação na qual a mulher é deixada em segundo plano. Ela é 

indissociável de sua corporeidade. O homem, curiosamente, esquece-se de sua 

condição tão corpórea quanto a feminina. Ele afirma a si mesmo enquanto 

objetividade e, para tal, precisa afirmar e cerrar a mulher no espectro diametralmente 

oposto. Ele delega a ela tudo aquilo que ele não quer ser, constituindo sua identidade 

na definição negativa. Ela é tudo que não é, a representação da alteridade em sua 

extremidade: “se há Outros além da mulher, ela continua contudo sempre definida 

como Outro” (BEAUVOIR, 2016a, p. 202). A questão insurgente é: quem são essas 

mulheres? De que maneira pretender falar por todo um sexo uniformemente não é 

uma universalização? Com relação a isso, Judith Butler surge como uma potente voz. 

A universalização do conceito de mulheres, proposta por várias correntes feministas 

será objeto de críticas da autora. Ela afirma que  

 

a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das mulheres rejeitou 

efetivamente a multiplicidade das intersecções culturais, sociais e políticas em 
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que é construído o espectro concreto de “mulheres”. [...] Seria errado supor de 

antemão a existência de uma categoria de “mulheres” que apenas necessitasse 

ser preenchida com os vários componentes de raça, classe, idade, etnia e 

sexualidade para tornar-se completa. A hipótese de sua incompletude essencial 

permite à categoria servir permanentemente como espaço disponível para os 

significados contestados. A incompletude por definição dessa categoria poderá, 

assim, vir a servir como um ideal normativo, livre de qualquer força coercitiva. 

(BUTLER, 2003, p. 34-36)  

 

 Butler aborda, em outros momentos da mesma obra, a ideia de que a falha da 

categorização do conceito de mulheres poderia servir a um fim de transcendência e 

ampliação do conceito. Ela denomina como fundacionismo o paradoxo que estagna 

e amarra os sujeitos dos feminismos, ao invés de libertá-los, como pretende a teoria 

(BUTLER, 2003). Entretanto, sua proposta não vai de encontro a um reconhecimento 

da existência de tantos gêneros quanto sujeitos ou de que é necessária uma 

infinidade de possibilidades. Ela propõe “redescrever as possibilidades que já 

existem, mas que existem dentro de domínios culturais apontados como 

culturalmente ininteligíveis e impossíveis” (BUTLER, 2003, p. 13). A prática pós-

estruturalista, na qual as identidades não seriam mais lugares fixos e irredutíveis, 

permitiria a viabilidade de “uma nova configuração política [que] surgiria certamente 

das ruínas” (BUTLER, 2003, p. 213). Assim sendo, o atravessamento e esgotamento 

de predicados que configuram as mulheres inclusas no conceito de mulheres não é 

objetivo proposto por Butler, mas sim a subversão das hierarquias que constituem 

sexo e gênero, dentro de suas próprias instituições normativas. A ideia de 

“incompletude essencial” derruba a obrigação de buscar ecoar todas as vozes em 

uma definição, em um alargamento infinito do conceito de mulher. 

 Para Simone de Beauvoir, a inscrição do feminino no sujeito é um processo 

cultural, não dado anteriormente. Há uma construção e uma socialização do sujeito 

para que venha a ser uma mulher, representando seu papel a partir de padronizações. 

Porém, parece haver um corpo sexuado, que é parte desse processo, anterior à 

socialização, que segrega o lugar ao qual irá pertencer. Ao afirmar que “Ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2016b, p. 11), supõe que há algo como 
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uma categoria universal do que é ser mulher e pela qual pretende reivindicar 

condições igualitárias em nome desse sexo. Butler propõe uma desconstrução 

daquilo que se entende por mulher. Em um primeiro momento, parte da frase de 

Beauvoir para questionar sobre o momento no qual o gênero é inserido no indivíduo 

(BUTLER, 2003). De acordo com ela, 

 

Simone de Beauvoir escreveu, em O segundo sexo, que “a gente não nasce 

mulher, torna-se mulher”. A frase é curiosa, até mesmo um pouco absurda, pois 

como tornar-se mulher se não é mulher desde o começo? E quem se torna 

mulher? Há algum ser humano que se torne de seu gênero em algum ponto do 

tempo? É justo supor que esse ser humano não tenha sido de seu gênero antes 

de “tornar-se” de seu gênero? Como é que alguém “se torna” de um gênero? Qual 

é o momento ou o mecanismo da construção do gênero? E talvez, mais 

pertinentemente, quando entra esse mecanismo no cenário cultural e transforma 

o sujeito humano num sujeito com características de gênero? Haverá humanos 

que não tenham um gênero desde sempre? A marca do gênero parece “qualificar” 

os corpos como corpos humanos; o bebê se humaniza no momento em que a 

pergunta “menino ou menina?” é respondida. As imagens corporais que não se 

encaixam em nenhum desses gêneros ficam fora do humano, constituem a rigor 

o domínio do desumanizado e do abjeto, em contraposição ao qual o próprio 

humano se estabelece. Se o gênero está sempre presente, delimitando 

previamente o que se qualifica como humano, como podemos falar de um ser 

humano que se torna de seu gênero, como se o gênero fosse um pós-escrito ou 

uma consideração cultural posterior? Beauvoir, é claro, só queria sugerir que a 

categoria de mulheres é uma realização cultural variável, um conjunto de 

significados assumidos ou absorvidos dentro de um campo cultural, e que 

ninguém nasce com um gênero – o gênero é sempre adquirido. (BUTLER, 2003, 

p.162-163) 

 

 Butler preocupa-se em apresentar seus questionamentos, mas sem 

desconsiderar a contribuição de Beauvoir. Ela expressa sua compreensão sobre os 

fatores sociológicos e culturais que constituem a mulher beauvoiriana, mas situa-se 

em uma posição de contestá-la e transcendê-la. Se o sujeito, em um dado momento, 
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torna-se algo, é razoável supor que não esteve sempre assim. A socialização (tanto 

feminina quanto masculina, pensando em termos de binarismo) inicia-se muito cedo, 

na sequência do nascimento. Mas esse momento, no qual o indivíduo reconhece-se 

e vê-se mulher, é necessariamente o mesmo para todas? Parece supor uma 

constituição anterior, pré-gênero, um sujeito essencialmente identificado com seu 

sexo e fadado a socialização por este.        

 Butler abre espaço para buscar as nuances entre o masculino e feminino, a 

partir desse momento antecessor ao tornar-se algo. Se existe um momento dado em 

que isso acontece, é possível que esse possa vir a falhar. E o que acontece com quem 

fica nesse limbo entre gêneros? Como definir suas representações? Há um reino à 

parte do humano – a saber desumanizado e abjeto – no qual são depositados esses 

indivíduos indesejáveis, que inexistem em sua existência. Ao afirmarem-se como 

sujeitos, subvertem normas, abalam estruturas e são punidos e delegados à 

obscuridade e violência (tanto física quanto simbólica).    

 Nesse sentido, Butler já anuncia sua concepção de gênero enquanto 

performatividade, ato e repetição (BUTLER, 2003). Se o gênero é constituído e 

adquirido, é através de processos de repetição e atitudes de socialização, que são 

ensinadas e padronizadas. Com relação à autodefinição e autoafirmação, é crucial 

estar atento ao espectro de raça e à constituição do sujeito da mulher negra. 

Autodefinições foram “pensadas para resistir às imagens de controle negativas da 

condição de mulher negra promovida pelos brancos e às práticas sociais 

discriminatórias que essas imagens de controle sustentam” (COLLINS, 2019, p. 45). 

 A constituição de sujeitos através de definições negativas e projeções daquilo 

que não é desejável no outro não é uma exclusividade patriarcal, também é um 

recurso usado pela branquitude (que, obviamente, inclui mulheres brancas na 

condição de opressoras). Grada Kilomba aponta as discrepâncias entre a 

universalização do feminino e a inclusão de mulheres negras dentro de suas 

demandas no interior do conceito de mulher. Ela lembra que “uma mulher negra diz 

que ela é uma mulher negra, uma mulher branca diz que ela é uma mulher, um homem 

branco diz que é uma pessoa” (KILOMBA, 2016).    

A introdução do livro Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano 

é intitulada “Tornando-se Sujeito” (KILOMBA, 2019, p. 27). Ela destaca a importância 
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da autodefinição e de ecoar vozes similares às suas para legitimar seus saberes e 

experiências enquanto formas válidas de conhecimento. Ela classifica seu livro como 

uma “forma de ‘tornar-me sujeito’ porque nesses escritos procuro exprimir a 

realidade psicológica do racismo cotidiano como me foi dito por mulheres negras, 

baseada em nossos relatos subjetivos, autopercepções e narrativas biográficas – na 

forma de episódios” (KILOMBA, 2019, p.29). Observa-se, novamente, a ideia do 

sujeito como campo de disputa. Ser é um privilégio. Existir e ser reconhecido, 

infelizmente, não está acessível a todas e todos. Assim como a mulher em Beauvoir, 

para Kilomba, o branco (e a branca) projetam no sujeito negro a sua outridade. De 

acordo com a autora, “O sujeito negro torna-se então tela de projeção daquilo que o 

sujeito branco teme reconhecer sobre si mesmo” (KILOMBA, 2019, p. 37).  

Há um conforto gerado por esse outro, que é lido e encerrado em sua definição 

negativa. Sujeitos que estejam à margem (ou em uma espécie de limbo) são 

desumanizados e há uma tentativa incessante de encaixá-los em identidades. Com 

relação ao binarismo de gênero, o sujeito que transita entre os espectros ameaça a 

ordem vigente, sendo, portanto, reduzido à inexistência. No que se refere à raça, a 

definição negativa do sujeito negro dá-se em dois sentidos. O primeiro é semelhante 

à leitura feminina de Beauvoir, enquanto tudo aquilo que o sujeito (no caso, branco) 

não é. O segundo constitui-se em termos de atribuições e significados negativos e 

estereotipados, através das imagens de controle, tais como “a ladra ou o ladrão 

violenta/o, a/o bandida/o indolente e maliciosa/o” (KILOMBA, 2019, p. 37).  

A autodefinição emerge, portanto, como um potente aliado na subversão das 

hierarquias, a partir dos questionamentos e inquietações das mais diversas vozes. A 

questão da mulher (e aquilo que sua representação abarca) não foi uma novidade da 

Segunda Onda Feminista. Já na Primeira Onda essas indagações já começaram a 

ser feitas. Em um contexto de Segunda Revolução Industrial (séc. XIX – séc. XX) e 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ocorreu a Primeira Onda Feminista. Em 1832, 

foi sancionada uma lei inglesa que separava politicamente homens e mulheres, 

prevendo o direito de voto ao sexo masculino da classe média.    

O movimento sufragista surge como uma luta pelos direitos políticos, 

destacando-se: voto, trabalho, educação, propriedade e herança. Percebe-se que o 

sujeito detentor de direitos políticos não exclui apenas a mulher, mas uma 
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diversidade de sujeitos em uma amplitude de esferas (classe, raça, sexo). Entretanto, 

como foi uma expressão marcadamente europeia (Inglaterra, França, Reino Unido) e 

de países como Canadá e Estados Unidos, tornou-se marcadamente elitista. Em um 

momento no qual a abolição da escravatura estava em andamento ou era muito 

recente, a mentalidade colonizadora e racista não deixou de se fazer presente e ativa. 

 Sojourner Truth, ex-escravizada, tornou-se conhecida por proferir um 

discurso em um evento de mulheres sufragistas. O discurso foi posteriormente 

intitulado E eu não sou uma mulher? e retrata, de maneira marcante, as 

desigualdades de raça e classe. Em sua condição, as mulheres brancas já estavam 

em um outro patamar, inacessível às mulheres negras e usufruindo de seus 

privilégios para oprimi-las. Como pretender falar por todo um sexo, se explora outras 

mulheres? Destaca-se alguns trechos de seu discurso, no qual afirma 

 

Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em 

carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o 

melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em 

carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor 

lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! 

Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à 

minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto 

quanto qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade para isso – e 

suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e vi a 

maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha 

dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher? [...] Se a 

primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça 

para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser 

capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas 

estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas 

querem. Agradecida a vocês por me escutarem, e agora a velha Sojourner não 

tem mais nada a dizer. (TRUTH, 2014)  

 

Nessa brilhante e cortante narrativa, Truth obriga as mulheres brancas (que 

estão se pretendendo como universais e falam em nome de seu sexo) a enfrentarem 
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suas próprias hipocrisias e incoerências. Enquanto a mulher branca de classe média 

aproveitava-se de sua feminilidade para ser poupada de certos afazeres ou usufruir 

certos privilégios (como o melhor lugar na carruagem, por exemplo), a mulher negra 

estava sendo violentada, abusada, animalizada e tratada como desumanamente 

forte. Quando os direitos mais básicos (como a vida, o bem-estar e o direito de estar 

com os próprios filhos) já não são atendidos, as demandas sufragistas – embora 

extremamente coerentes e válidas – apresentam-se como secundárias.  Truth 

encerra apelando às outras mulheres para que consertem o mundo, tornando mais 

humanitário e igualitário. Nesse cenário, já se percebe a urgência da aplicação da 

interseccionalidade. A interseccionalidade aparece como um conceito fundamental, 

para pensar aquilo que contempla os indivíduos, em suas subjetividades, mas sem 

esgotar suas definições em predicados infinitos. De acordo com Kimberlé Crenshaw, 

a interseccionalidade é definida como  

 

uma conceituação do problema que busca capturar as consequências 

estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. 

Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a 

opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes 

e outras. (CRENSHAW apud RIBEIRO, 2018, p.123) 

 

A amplitude, a compreensão daquilo que significa existir e ser mulher faz com 

que as pautas emerjam como mais democráticas e mais próximas da realidade. Em 

termos de representação política dentro do movimento feminista, é interessante 

observar que, tanto Butler quanto Kilomba tecem críticas semelhantes. Grada 

Kilomba sugere uma falsa pretensão à universalidade, através da categorização e 

suposta homogeneização do conceito de mulheres. Ela afirma que 

 

Feministas negras, portanto, falam de uma falsa universalidade, pois mulheres 

são definidas em referência a uma noção branca de mulheridade, negando voz a 

mulheres negras (Collins, 2000; Fulani, 1998; Mirza, 1997). Nesse falso 

universalismo, a realidade, e as preocupações e reivindicações de mulheres 

negras tornam-se específicas e ilegítimas, enquanto as experiências de 
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mulheres brancas prevalecem como universais, adequadas e legítimas. Como é 

geralmente argumentado por feministas brancas: feminismo é sobre sexismo, 

não é sobre racismo. (KILOMBA, 2019, p. 102) 

 

 Há um padrão de mulheres que é incluído e representado dentro de muitas 

células feministas, que, embora proponham-se a romper com o universalismo que é 

contemplado pelo sexismo, acabam por não ecoar vozes de diversas mulheres. Ao 

argumentar que a luta é por uma pauta, supõe-se uma viabilidade de isolar as lutas 

e os atravessamentos que constituem os sujeitos.  

 Butler também argumenta contra a categorização das mulheres e do conceito 

que elas representam enquanto unidade. Há um perigo eminente nessa 

homogeneização, que é justamente padronizar e universalizar. São criadas novas 

normas e, portanto, novos sujeitos estarão à parte dessa normatização, que continua 

sendo marcadamente binária. 

 

Considerações finais 

  

A constituição das identidades, especialmente de sujeitos marginalizados, 

perpassa indissociavelmente por relações de poder e por estratégias violentas de 

demarcação desses corpos por grupos hegemônicos. A subversão dessas 

hierarquias que estratificam e segregam vozes e corpos é indispensável para a 

construção de práticas e comunidades mais inclusivas e democráticas. É crucial 

ressaltar que esses movimentos de autodefinição e rompimentos são respostas a 

violências, apagamentos e silenciamentos. No encontro com a alteridade, ao 

deparar-se com a diferença, o sujeito padrão sente-se ameaçado, temendo que o 

outro realize com ele a opressão que sofre, invertendo os papeis. Dessa forma, 

utilizará de todos os recursos disponíveis para que os sujeitos marginalizados 

fiquem tão mudos como sempre estiveram4. Entretanto, cada vez mais indivíduos 

estão buscando e lutando por seu espaço de representação e pelo direito de ser. 

Existir não deveria ser um privilégio, mas sim um direito inalienável, almejado desde 

                                                      
4 Parafraseou-se Gayatri Spivak em Pode O Subalterno Falar?. Ela afirma que: “a mulher subalterna 
continuará tão muda como sempre esteve” (SPIVAK, 2012, p.112). 
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sempre pelos mais diversos sujeitos políticos dentro dos movimentos políticos.  

 Reivindicar e cobrar seu reconhecimento e autodefinição é urgente para a 

maior representatividade dentro das teorias que são estudadas. Quanto mais 

diversos forem os integrantes de comunidades acadêmicas e cientificas – bem como 

de células políticas –, maior será a amplitude de hipóteses e possibilidades 

consideradas. Assim sendo, reitera-se a indispensabilidade da interseccionalidade, 

com uma atenção às vivências, experiências e saberes localizados.   

 Considerando as dificuldades inerentes à categorização da mulher, um dos 

objetivos adjacentes da exposição foi questionar a necessidade dessa unidade. De 

que maneira ela age e para que fins? Afasta ou aproxima sujeitos dos debates e 

espaços? Na construção de uma representatividade, é necessário que se esteja 

atento à maneira como essas descrições e universalizações recriam um padrão. 

Recriando um padrão, realoca outros sujeitos como marginais. Desta maneira, ao 

compreender sua “incompletude essencial”, o conceito de mulher deixa de ser um 

paradoxo ou uma incógnita. Em seu âmago, deixa o lugar de um conceito fechado e 

estagnado e torna-se mais abrangente, buscando a contemplação de diversas vidas, 

uma vez que “a insistência em falar de mulheres como universais, não marcando as 

diferenças existentes, faz com que somente parte desse ser mulher seja visto” 

(RIBEIRO, 2017, p. 41). 
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RESUMO 

O propósito geral de investigar questões de injustiça epistêmica é de compreender 

os aspectos éticos e políticos de nossas práticas epistêmicas. Quando a 

transmissão do conhecimento ocorre por vias de testemunho, as circunstâncias em 

que se dão as interações sociais podem estabelecer - e por muitas vezes 

estabelecem - uma relação em que ocorrem desvantagens epistêmicas entre os 

agentes. Deste modo, o conhecimento que se origina de uma relação entre falante e 

ouvinte é desacreditado devido a preconceitos discriminatórios e não à falta de 

confiabilidade da sentença pronunciada. A pesquisa epistemológica tradicional 

direciona todos os seus esforços na busca da objetividade na transmissão do 

conhecimento. O sujeito do conhecimento “eles” coloca como neutro qualquer 

agente participante da construção do conhecimento. Colocando como “outro” todo 

sujeito que possui corporeidade. Nosso objetivo é compreender os conflitos entre o 

agente epistêmico virtuoso e as relações morais e políticas que permeiam a 

sociedade em uma transmissão do conhecimento preocupada com as práticas 

epistêmicas.  

Palavras-chave: injustiça epistêmica, violência epistêmica, confiabilidade, 

testemunho.  
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Introdução 

 

“The most violent element in society is ignorance. Recognition of the fact that 

kind of societal violence can be held acceptable is a sentiment shared by all 

remotely sensible policies and theories.” 

Snjezana Prijic Samarzija, 2018, p. 11.  

 

A história da filosofia é permeada por idealizações racionais, deste modo, 

produzimos afirmações acerca do que é verdadeiro, o que é correto fazer, o que é 

justo e assim por diante, de um ponto de vista de uma neutralidade pressuposta. 

Sobretudo a partir do século XX, com a obra de Willard van Orman Quine, 

“Epistemologia Naturalizada” e a virada cognitiva na filosofia da linguagem seguindo 

Richard Rorty, a “psicologização” da filosofia analítica faz com que os filósofos se 

ocupem com a descrição de valores (morais e epistêmicos). Quando 

compreendemos como foco da atividade filosófica as práticas humanas, tanto 

estamos tratando de como se adquire conhecimento, quanto de como se perde 

conhecimento. E é nesse sentido que tratamos da injustiça epistêmica como uma 

perda de conhecimento, ou ainda, má distribuição de credibilidade.  

A injustiça epistêmica é o campo da filosofia que se preocupa com as 

injustiças nas relações de produção do conhecimento, tais como, a invisibilidade, 

exclusão e inaudibilidade de agentes epistêmicos. Quando falamos em injustiça 

epistêmica podemos nos fazer uma série de questões, tais como, quem está falando 

e quem está ouvindo? Quem tem voz e quem não tem? Quem está sendo 

reconhecido? E ainda, em quem se acredita? As questões que envolvem as injustiças 

epistêmicas abordam nossos comportamentos em sociedade, no sentido de apontar 

como estamos duvidando e confiando nos indivíduos.   

A pensadora Lélia Gonzalez (1984) nos direciona a uma perspectiva 

interessante deste problema, a saber: a descrença no agente epistêmico preto na 

cultura brasileira. Nas palavras da autora:   

 

É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Framengo. 

Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente 
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ignoram que a presença desse r no lugar do l, nada mais é que a marca linguística 

de um idioma africano, no qual o l inexiste 2  (GONZALEZ, 1984, p. 238). 

 

O conhecimento, nesse sentido, é consequência de fatores epistemicamente 

irrelevantes, tornando-se assim moral. O sentido de avaliação moral ao qual 

recorremos aqui não é o de um sistema de recompensas e punições, mas em 

compreendermos que somos responsáveis por nossos estados epistêmicos em um 

sentido semelhante ao qual empregamos responsabilidade moral.  

 Quando nos referimos a casos em que os agentes epistêmicos envolvidos 

carecem dos critérios de confiabilidade para aferir conhecimento empregamos culpa, 

aqui seu emprego se assemelha ao emprego na moralidade. Pensemos no caso do 

Hospital Colônia em Barbacena (MG) 3 , o silenciamento de agentes epistêmicos 

causou a morte de 60 mil brasileiros. As vítimas (homossexuais, mulheres, meninas 

grávidas pelos patrões, melancólicos, entre outras pessoas que estavam à margem 

da sociedade) foram diagnosticadas como “loucas” e sentenciadas a diversos tipos 

de violência, não é ao acaso que Colônia é conhecido como o “holocausto brasileiro”. 

 Vemos no caso de Colônia o silenciamento de agentes epistêmicos que são 

descredibilizados por trazer à tona aquilo que é inconveniente a uma sociedade que 

define quem é ouvido e quem não é. Nesse sentido, pode-se dizer que a injustiça 

epistêmica é moral e também política quando condenamos indiscriminadamente 

violências físicas, psicológicas e morais, enquanto a ignorância da qual ela se origina 

permanece isenta do escrutínio científico. Nas palavras de Samarzija, “Os erros 

epistêmicos decorrentes do desejo de ser justo permanecem amplamente não 

discutidos” (2018, p. 13). 

Antes de adentrarmos na discussão aqui pretendida alguns esclarecimentos 

precisam ser feitos. Em primeiro lugar a discussão presente aqui se situa em uma 

área denominada “epistemologia feminista”, ou ainda, “epistemologia social”. Em um 

certo sentido nossas preocupações se afastam da epistemologia tradicional4, pois 

                                                      
2 Foi mantida a formatação original do texto de Gonzalez pois a estrutura do texto personifica a crítica 
da autora à gramática culta. 
3 Veja mais sobre o Hospital Colônia em: https://www.huffpostbrasil.com/2016/11/09/o-holocausto-
brasileiro-e-os-estragos-irreparaveisdosilencio_n_1882906.html 
4  De acordo com Feldman, a epistemologia tradicional esta preocupada com a natureza do 
conhecimento e os principio que governam a crença racional. A racionalidade aqui é compreendida 

https://www.huffpostbrasil.com/2016/11/09/o-holocausto-brasileiro-e-os-estragos-irreparaveisdo
https://www.huffpostbrasil.com/2016/11/09/o-holocausto-brasileiro-e-os-estragos-irreparaveisdo
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procuramos compreender aqui questões práticas do mundo real em detrimento da 

aquisição idealizada do conhecimento na qual os agentes epistêmicos não possuem 

quaisquer limitações em seus recursos cognitivos (agentes epistêmicos com 

capacidades lógicas ilimitadas). Como colocado por Snjezana Prijic Samarzija em 

sua obra “Democracy and Truth: the conflict between political and epistemic virtue” 

(2018), a Epistemologia Feminista, bem como, a Epistemologia Social compreende o 

sujeito epistêmico como um ser socialmente localizado que possui influências ético-

políticas na transmissão do conhecimento.  

Embora a epistemologia social se afaste da tradição epistemológica em 

alguns pontos, é necessário ressaltar que estão salvaguardadas as pressuposições 

tradicionais como o caráter normativo e a objetividade epistêmica na qualidade do 

agente doxástico. Em “Pragmatismo, feminismo e a virada linguística” (2018), Nancy 

Fraser destaca que “devemos adotar a visão pragmática de que existe uma 

pluralidade de diferentes ângulos a partir dos quais fenômenos sócio-culturais 

podem ser entendidos. A escolha do melhor vai depender do propósito que se tem” 

(2018, p. 251). Por este motivo, devemos adotar teorias que permitam que façamos 

críticas normativas, mas também críticas desreificantes. Para a autora, é necessário 

que saibamos apropriar e descartar diferentes instrumentos teóricos para não 

adotarmos a perspectiva de que a filosofia é construída a partir de “seitas em guerra”.  

Dadas as caracterizações gerais entraremos no nosso problema. 

Corriqueiramente encontramos capítulos destinados a tratar das peculiaridades da 

noção de “justiça” nos manuais de ética e moral, deduzimos que seu contrário, a 

“injustiça”, corresponde a ausência de justiça sem que precisemos refletir muito 

sobre essa questão. Entretanto essa simplificação não nos parece correta, Miranda 

Fricker consolidou o termo “injustiça epistêmica” em sua obra “Epistemic Injustice: 

Power and the Ethics of Knowing”, publicada em 2007. Para Fricker, a injustiça 

epistêmica consiste em “causar um mal a alguém em sua condição específica de 

sujeito do conhecimento” (FRICKER, 2017, p. 17).   

Embora o problema apareça nominalmente como injustiça epistêmica em 

obras de epistemologia, podemos encontrar o problema nominado enquanto 

                                                      
como uma forma de reflexão ao qual as pessoas poderiam chegar se refletissem de forma honesta 
sobre um determinado tópico. (2003,p. 2) 
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“violência epistêmica” por pensadoras feministas negras como Patrícia Hill Collins 

(2019),  Djamila Ribeiro (2019), Grada Kilomba (2020), Kristie Dotson (2011), Lélia 

Gonzales (1984) Gayatri C. Spivak (2020), ou ainda por “epistemicídio” em Sueli 

Carneiro (2005) e no pensador Boaventura de Sousa Santos (2014, 2019), entre 

outros autores que se ocupam deste problema.   

Kristie Dotson (2011) caracteriza a violência epistêmica como uma ignorância 

perniciosa dos ouvintes com relação aos grupos subalternizados. Dotson aponta que 

para que tenhamos um “intercâmbio linguístico bem desenvolvido” deve haver 

reciprocidade entre falantes e ouvintes. Quando um ouvinte não está disposto a 

escutar um falante não pode obrigá-lo a ouvir. O que leva Dotson a questionar, até 

que ponto populações inteiras podem ser negadas a esta relação de reciprocidade 

da qual depende a comunicação?  

A violência epistêmica consiste no silenciamento de pessoas negras, de 

acordo com Ribeiro (2019) uma caracterização do conhecimento universal branco 

aponta para um privilégio social, e, por consequência, um privilégio epistêmico. Tal 

privilégio epistêmico legitimou a compreensão do conhecimento eurocêntrico como 

o único conhecimento válido. Nesse sentido, o conhecimento estruturado enquanto 

dominante silencia outras formas de conhecimento. Gayatri C. Spivak (2020) 

apresenta a noção de violência epistémica como uma exclusão do Outro na 

transmissão do conhecimento. O Outro, ao qual a autora se refere, é o sujeito fora 

das tradições do norte global. Como, no exemplo citado pela autora, o conhecimento 

bramânico, na Índia, é subjugado pelo conhecimento tradicional europeu, o que leva 

ao enrijecimento das regras bramânicas fazendo com que muitos abandonem as 

tradições. Trago este exemplo, pois é o citado pela autora, mas que facilmente 

poderia ser compreendido no contexto brasileiro, quando tribos indígenas sofrem 

com a tomada de suas terras e precisam se introduzir na cultura eurocentrada 

brasileira para garantir o reconhecimento enquanto sujeito do conhecimento.  

A noção de epistemicídio é definida nas palavras de Carneiro: 

 

[...] o epistemicídio se constituiu e se constitui num dos instrumentos mais 

eficazes e duradouros da dominação étnica/racial, pela negação que empreende 

da legitimidade das formas de conhecimento, do conhecimento produzido pelos 
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grupos dominados e, conseqüentemente[sic], de seus membros enquanto 

sujeitos de conhecimento. (CARNEIRO, 2005, p. 96) 

 

Enquanto a noção de epistemicídio se refere ao silenciamento devido a 

preconceitos étnico-raciais, as noções de injustiça epistêmica e violência epistémica 

se referem a todos os casos nos quais cometemos um silenciamento devido a 

identidade do sujeito desconsiderando questões epistemicamente relevantes. 

Focaremos aqui, neste momento, na noção de injustiça epistêmica, porém 

considerando a problemática envolvida nos conceitos de violência epistémica e 

epistemicídio, pois embora esses conceitos não se encontrem dentro da literatura 

epistemológica, os problemas ético/políticos que envolvem os conceitos de violência 

epistêmica e epistemicídio são densamente desenvolvidos pelos autores citados.  

Há dois tipos de injustiças nas quais consiste a injustiça epistêmica seguindo 

Miranda Fricker (2017) são estes: a injustiça testemunhal e a injustiça hermenêutica, 

faremos um percurso de esclarecimento desses conceitos para compreender a 

importância do conceito de injustiça epistêmica de Fricker para os debates em 

epistemologia feminista e social.   

No que se refere à injustiça testemunhal, duas questões são pertinentes para 

que prossigamos na abordagem de Fricker do problema da injustiça epistêmica, as 

quais trataremos no que se segue. Em primeiro lugar quando falamos de uma fonte 

de conhecimento confiável estamos falando de uma fonte derivada de conhecimento, 

o conhecimento nesse sentido origina-se a partir de uma relação testemunhal. Em 

segundo lugar, a injustiça epistêmica que impossibilita uma transmissão confiável 

do conhecimento origina-se de uma relação de autoridade.    

Em “Memórias da Plantação” (2020), Kilomba nos convida a pensar as 

questões de autoridade na transmissão do conhecimento. A autora apresenta um 

experimento realizado em suas turmas no início do ano letivo, no qual a mesma 

levanta questões como; “O que foi a conferência de Berlim em 1884-85?, Quais 

países africanos foram colonizados pela Alemanha?[...]Quem escreveu Pele Negra, 

Máscaras Brancas? Quem foi May Ayim?” (KILOMBA, 2020, p. 49).  Em sua maioria 

os/as estudantes brancos/as não sabem responder tais questionamentos, enquanto 

os/as estudantes negros/as respondem corretamente. Kilomba pretende 
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demonstrar com tal exemplo que os conceitos de conhecimento estão 

intrinsecamente ligados ao poder e autoridade. Disso podemos nos questionar quais 

conhecimentos estão dentro das universidades e quais não estão? Quem é 

reconhecido como agente do conhecimento e quem não é? Essas questões são 

importantes para pensarmos que a construção do conhecimento não é neutra.  

O exercício apresentado por Kilomba demonstra uma relação de poder: o 

poder racial. Para compreendermos as formas nas quais ocorrem as injustiças 

testemunhais é necessário que se compreenda as relações de poder, e o tipo de 

poder dominante. Na obra “Saberes Localizados: a questão da ciência para o 

feminismo e o privilégio da perspectiva parcial” (1995), Donna Haraway apresenta 

uma crítica à pretensa universalização do conhecimento, que compreende como o 

“Outro” o sujeito corporificado.  

 Nas palavras da autora:  

 

Admita-se ou não, a política e a ética são a base das lutas a respeito de projetos 

de conhecimento nas ciências exatas, naturais, sociais e humanas. De outro 

modo, a racionalidade é simplesmente impossível, uma ilusão de ótica projetada 

de maneira abrangente a partir de lugar nenhum. (HARAWAY, 1995, p. 27-28)  

 

Este tipo de poder é nomeado por Miranda Fricker (2017) de poder estrutural, 

tal relação de poder não exige que haja um agente concreto que exerça o poder. Se 

compreendemos que toda relação com outros seres humanos é socialmente situada, 

o poder tenderá a ter uma dependência direta das ações de agentes sociais. Quando 

falamos de injustiça testemunhal, há um tipo de relação de poder específico do qual 

estamos tratando, o poder identitário. O poder identitário é aquele que não possui 

apenas uma dimensão prática, mas também uma dimensão imaginária. Tal relação 

de poder depende que os agentes sociais compartilhem noções como as de; mulher 

e homem, homossexual e heterossexual, significados de ser negro e branco, e 

congêneres.  

Em seu artigo denominado “Colonialidade e Gênero”, Maria Lugones, 

compreende que todos os eixos da vida são atravessados pela colonialidade do 

poder. Nesse sentido, entende-se que há uma sobreposição estrutural do sistema 
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patriarcal, de pessoas brancas e heterossexuais dentro do sistema capitalista. De 

acordo com Lugones, pode-se afirmar que a colonialidade do poder está diretamente 

conectada ao que a autora denomina sistema de gênero moderno/colonial. Desta 

forma, a colonialidade é compreendida como um sistema de exercício de poder que 

impõem controle sobre a sexualidade, o trabalho e a subjetividade. As relações de 

poder que ocorrem dentro do capitalismo favorecem o conhecimento eurocêntrico, 

colonizador. Nas palavras de Lugones, “o eurocentrismo é a perspectiva cognitiva, 

não apenas dos Europeus mas de todo o mundo eurocentrado, daqueles que são 

educados de acordo com a hegemonía do capitalismo mundial” (Tradução minha, 

2008, p. 80).    

O conhecimento colonial foi imposto em todo o sistema capitalista, uma 

compreensão tradicional da relação sujeito e objeto, que compreende o sujeito do 

conhecimento como portador de uma capacidade racional única.  Para Spivak, 

“Trata-se [...] de oferecer um relato de como uma explicação, uma narrativa foram 

estabelecidas como normativas” (2020, p. 62). Podemos notar uma expressão do 

poder colonial quando no feminismo de primeira onda, há uma representação das 

necessidades das “mulheres”, a saber a luta pelo sufrágio e pela igualdade de gênero, 

tomada como necessidade das mulheres apenas aquelas requeridas pelas mulheres 

brancas, o que é chamado de feminismo hegemônico, ignorando as necessidades 

das mulheres não brancas.  

O silenciamento se apresenta como uma forma de colonialidade do poder na 

medida em que pessoas não estão sendo ouvidas por estarem em um grupo 

subalternizado, o que nos direciona a pergunta central da obra de Spivak, “pode o 

subalterno falar?”. (2020). Spivak explora o problema da representação a partir da 

noção de narradores dos subalternos.  Notamos a representação a partir do interesse 

de intelectuais europeus na voz do Outro, o sujeito subalternizado, é ainda, uma 

compreensão do Outro como um grupo heterogêneo, que não possui diferenças entre 

si. Spivak não pretende com sua crítica endossar que os intelectuais devam se abster 

da representação. Nosso objetivo é compreender  que  o  processo  de  produção  do 
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conhecimento deve5 incluir o subalterno.    

Nas obras epistemológicas, pouco se recorre ao termo poder, todavia a 

expressão autoridade aparece em diversas obras, sobretudo para se referir a um 

especialista, ou seja, pessoas que são fontes confiáveis 6  de informação. Linda 

Zagzebski em “Epistemic Authority: A Theory of Trust, Authority, and Autonomy in 

Belief” (2012) argumenta que um especialista é uma autoridade em um sentido fraco. 

Há dois conceitos que entram em conflito com a noção de autoridade epistêmica, 

são eles: igualitarismo (egalitarianism) e a autonomia. Tal conflito consiste na 

pressuposição de que seres humanos adultos são aproximadamente iguais em 

capacidades humanas básicas. Ou seja, todos possuem capacidades suficientes 

para aplicar conceitos como conhecimento, crença justificada, dúvida razoável, e 

assim por diante. Se pensamos que os outros são iguais a nós em suas capacidades 

epistêmicas, o que faz com que sejamos céticos em relação às crenças de outros, ou 

ainda por que razão o testemunho de um subalterno é menos credível?  

Não é meu objetivo determinar uma resposta ao problema da autoridade 

epistêmica aqui, apenas apontar que é um problema e que precisa ser investigado. 

Se pretendemos rejeitar a autoridade no domínio epistêmico uma série de 

investigações ainda precisam ser feitas, e ainda se não a rejeitarmos, precisamos 

descobrir o que é, e por que devemos nos preocupar com ela. Ao que interessa nosso 

ponto, iniciamos a pensar as relações testemunhais como construídas a partir de 

relações de poder/autoridade.   

As disfunções de autoridade nas relações testemunhais podem ser de dois 

tipos, (1) pode-se dar demasiada credibilidade a um falante, ou ainda (2) pode-se dar 

menos credibilidade por fatores epistemicamente irrelevantes. Entretanto não é uma 

situação comum que o segundo constitua uma injustiça testemunhal, embora possa 

constituir. No que se refere a injustiça testemunhal, primeiro devemos considerar que 

nem toda falta de credibilidade é uma injustiça testemunhal. A falta de confiabilidade 

                                                      
5  Embora o pensamento de Spivak seja importante para elucidar a preocupação presente neste 
trabalho com o pensamento subalternizado, não é nosso objetivo acompanhar a autora na articulação 
de uma noção idealista de consciência do subalterno.  
6 Quando falamos em confiabilidade neste trabalho, tomamos como referência a definição clássica 
do confiabilismo de Goldman, apresentada em “What is Justified Belief?” e publicada em 1979, que 
defende que o status epistêmico de uma crença é determinado por sua relação com a verdade, por 
ser produzido por um processo confiável. 
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no falante pode ocorrer devido a um erro inocente, devemos considerar que os seres 

humanos são falíveis e que nem todos os erros éticos ou epistêmicos são culpáveis. 

Pensemos que em uma busca na internet pelo currículo de um palestrante tenhamos 

encontrado a informação de que o mesmo trata de temas de cunho da medicina, e 

este versará sobre problemas éticos, empregamos a esse palestrante um menor grau 

de confiabilidade, entretanto suas pesquisas em medicina se voltam para ética do 

cuidado, desse modo estamos empregando menor confiabilidade por um erro 

(FRICKER, 2017). 

Podemos pensar ainda em casos em que empregamos menor credibilidade 

por um erro não moral, mas apenas epistêmico. Pensemos que ao pesquisar o 

palestrante em questão tenhamos procurado seu currículo de forma descuidada na 

internet. Este não é o caso de uma injustiça epistêmica, pois a falta de credibilidade 

dada ao palestrante não o insulta nem o menospreza enquanto sujeito do 

conhecimento.    

Um caso de injustiça testemunhal é apresentado por Patrícia Ketzer em 

“Confiança epistêmica e testemunho feminino: uma análise a partir da injustiça 

epistêmica” de 2019, de acordo com a autora:  

 

Nafissatou Diallo sabe que, como mulher, dizer a verdade às autoridades nem 

sempre é uma decisão sensata ou segura. Mesmo assim, Diallo optou por correr 

o risco e denunciou Dominique Strauss-Kahn, o então diretor do Fundo 

Monetário Internacional (FMI) por tentativa de estupro e cárcere privado. DSK 

(como era conhecido na França) era diretor do FMI desde 2007, e já havia sido 

acusado de envolvimento em outros três “escândalos sexuais” (como os jornais 

noticiavam), em menos de quatro anos. Ainda assim, era o mais cotado para a 

presidência da França. Diallo denunciou Strauss-Kahn por tê-la agarrado nu, 

jogado-a na cama e tentado obrigá-la a fazer sexo oral nele. Ela teria fugido e 

executivo do FMI teria deixado o quarto às pressas, esquecendo, inclusive, 

objetos pessoais para trás, como o celular, que acabou por levar a polícia de Nova 

York até ele. DSK foi preso no aeroporto antes de embarcar para a França [...] 

Poderíamos, a partir deste caso, sentir que o testemunho de Diallo foi ouvido, e 

que se atribuiu a ela a confiança necessária para que DSK fosse detido e 

impedido de sair dos Estados Unidos, mas o caso não termina aqui. A 
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credibilidade de Diallo foi minada, os jornais passaram a noticiar que ela era, na 

verdade, uma prostituta. DSK afirmou que a relação que teve com ela havia sido 

consensual. (KETZER, 2019, P. 120) 

 

A proposta de Miranda Fricker (2007) aponta que, para termos uma injustiça 

testemunhal, é necessário que haja algum prejuízo. As injustiças testemunhais se 

apresentam enquanto socialmente localizadas na medida em que trazem um 

prejuízo direto na vida do falante. No caso citado, temos uma injustiça testemunhal 

na medida em que há um erro epistêmico e moral que mina o testemunho de Diallo. 

Fricker define que as injustiças testemunhais são sistemáticas, pois são produzidos 

“especificamente por aqueles prejuízos que ‘perseguem’ um sujeito através das 

diferentes dimensões das atividades social: econômica, educativa, profissional, 

sexual, jurídica, política, religiosa etc..”(FRICKER, 2007, p. 56-57).    

Miranda Fricker remonta a obra “In our time: Memoir of a Revolution” (1999), 

de Susan Brownmiller, para elucidar as práticas de injustiça epistêmica as quais 

Fricker denomina injustiça hermenêutica. Segundo conta Brownmiller:  

 

Uma tarde, um ex-funcionário da universidade procurou Lin Farley para pedir sua 

ajuda. Carmita Wood, de quarenta e quatro anos, nascida e criada na região de 

um pomar de maçã do Lago Cayuga, e com o sustento exclusivo de dois de seus 

filhos, trabalhou durante oito anos no departamento de física nuclear de Cornell, 

passando de assistente de laboratório a um trabalho administrativo lidar com 

tarefas administrativas. Wood não sabia por que ela tinha sido escolhida, ou 

mesmo se ela tinha sido escolhida, mas um distinto professor parecia incapaz 

de manter suas mãos longe dela. Enquanto Wood contava a história, o eminente 

homem balançava a virilha quando ficava perto de sua mesa e olhava para sua 

correspondência, ou ele deliberadamente roçava seus seios enquanto pegava 

alguns papéis. Uma noite, quando os trabalhadores do laboratório estavam 

deixando sua festa anual de Natal, ele a encurralou no elevador e plantou alguns 

beijos indesejados em sua boca. Após o incidente da festa de Natal, Carmita 

Wood saiu de seu caminho para usar as escadas no prédio do laboratório para 

evitar um encontro repetido, mas o estresse dos molestamentos furtivos e seus 

esforços para manter o cientista à distância, mantendo relações cordiais com 
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sua esposa, de quem ela gostava, causava uma série de sintomas físicos. Wood 

desenvolveu dores crônicas nas costas e no pescoço. Seu polegar direito 

formigou e ficou dormente. Ela solicitou uma transferência para outro 

departamento e, quando não conseguiu, ela pediu demissão. (FRICKER, 2017, p. 

241-242, Apud BROWNMILLER, 1999. tradução minha)  

 

Após ser questionada a justificar a motivo de sua demissão pelo seguro-

desemprego, Wood não sabia como descrever os motivos que a levaram a pedir 

demissão. Ao se deparar com outras pessoas que haviam passado por situações 

semelhantes compreende-se uma necessidade de nomear o “isso” ao qual essas 

mulheres haviam passado, surge então o conceito de “assédio sexual” que dá conta 

das diferentes dimensões dos comportamentos sutis e nada sutis que englobam a 

prática de coerção sexual.  

Nesse sentido, uma injustiça hermenêutica consiste na falta de recursos 

hermenêuticos que deveriam nomear uma experiência social. Compreende-se que 

Carmita Wood sofreu uma desvantagem cognitiva devido a um vazio de conceitos. 

Todavia poderíamos pensar que nem toda falta de um conceito consiste em uma 

injustiça. Uma injustiça hermenêutica consiste em uma desvantagem epistêmica. 

Pensemos no caso apresentado, a falta do conceito coloca tanto o acusado quanto 

o acusador enquanto incapacitados por uma lacuna hermenêutica, porém a 

incapacidade cognitiva do acusador não representa uma desvantagem enquanto 

para Carmita sua incapacidade cognitiva consiste em uma grave desvantagem. Sua 

desvantagem a impede de protestar contra, e ainda de tomar medidas contra a 

coerção sexual. Poderíamos pensar em injustiças hermenêuticas que não 

compreendem uma injustiça epistêmica, por exemplo, casos de doenças as quais 

que ainda não se tem informações suficientes para se determinar sua causa, a estes 

casos Fricker classifica como uma “má sorte epistêmica circunstancial” (2017, p. 

245).  

O problema traçado aqui é compreendido por muitos como interessante e 

oportuno, porém pensamos que uma questão que poderá ser levantada por filósofos 

cautelosos é o quão científico este trabalho é. Chegarmos a essa questão torna 

evidente as práticas de silenciamento dentro da academia que implica que todo 
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conhecimento que não for adquirido através da introspecção racional seja 

considerado desviante. Segundo Kilomba, quando falamos em conhecimento 

específico enquanto não científico e conhecimento universal enquanto científico não 

estamos lidando com a “coexistência pacífica de palavras”, mas determinando quem 

pode falar (2020, p. 51-52). 
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Resumo: nos anos 70, por meio de uma readequação da leitura marxista sobre o 

capitalismo, as mulheres perceberam que sua condição de exploração não era 

abarcada por Marx. Assim, novas teorias surgem no intuito de preencher essa lacuna 

teórica a partir de um feminismo socialista. Nesse contexto, Nancy Fraser, com um 

viés da teoria crítica, demonstra em seus estudos como ocorre essa relação entre as 

mulheres e o capitalismo, resultando em um sistema de exploração em que a mulher 

possui papel central por meio da reprodução social. A metodologia é do tipo 

exploratória e são utilizadas obras de teóricas feministas, principalmente as 

inseridas no movimento socialista, além dos estudos de Fraser. Os resultados da 

pesquisa demonstram que a função da reprodução social, do trabalho doméstico e 

do cuidado são essenciais ao desenvolvimento do sistema capitalista. 

Palavras-chave: Mulher; Capitalismo; Feminismo; Exploração. 

 

Considerações iniciais: 

 

A filósofa Nancy Fraser ao analisar as mudanças epistêmicas referentes ao 

capitalismo no século XXI, demonstra o papel desempenhado pelas mulheres nesse 

sistema de exploração. Para Fraser, a reprodução social é essencial para a 

manutenção do capitalismo de modo que o trabalho assalariado não poderia ser 

explorado na ausência do trabalho doméstico, da criação dos filhos, da formação 

escolar e outras atividades que produzem novas gerações de trabalhadores. Nesse 
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contexto, o presente trabalho busca apresentar a relação entre a mulher e o 

capitalismo a partir da análise feminista de Nancy Fraser. A hipótese central é a 

relação de exploração que permeia a vida das mulheres nesse sistema. Feministas 

socialistas já denunciavam as opressões do sistema capitalista nos anos 1970, 

quando verificaram que a teoria marxista não abarcava a situação das mulheres, o 

que possibilitou um novo campo de análise filosófico e social.  

Para a realização deste trabalho, serão utilizadas obras de teóricas feministas 

inseridas no movimento socialista e na teoria crítica, tendo como base os estudos de 

Nancy Fraser. A metodologia é do tipo exploratória, de modo que serão apresentadas 

ideias e estudos que corroborem com a hipótese inicial na medida em que a 

exploração das mulheres é essencial para o funcionamento do capitalismo. 

Tanto a reprodução social como o trabalho doméstico não remunerado são 

situações que permeiam essa relação com o capitalismo. É possível refletir, por 

exemplo, sobre as mulheres que alcançaram determinada emancipação social, 

trabalhando fora de casa e conciliando sua vida laboral com a família. O que ocorre 

na maioria dos lares é que as mulheres apenas podem realizar essas tarefas fora do 

ambiente doméstico porque há outra mulher cuidando de sua casa enquanto está 

fora. Na imensa maioria das vezes, as empregadas domésticas são 

predominantemente mulheres negras e de baixa renda. Enquanto isso, as mulheres 

que possuem essas empregadas domésticas são, em sua grande maioria, brancas e 

privilegiadas financeiramente. 

Verifica-se assim que além da categoria mulher como explorada, a raça e 

classe social são essenciais ao fazer uma análise sobre o capitalismo. Não há como 

inserir todas as mulheres na mesma categoria e pensar que o capitalismo afeta todas 

da mesma maneira. Assim, esse trabalho possui um viés feminista que irá 

desenvolver essas categorias e suas formas de exploração, a partir dos estudos de 

Nancy Fraser. 

 

O feminismo socialista e a ascensão de uma nova organização feminista: 

  

O feminismo socialista desenvolvido a partir da década de 70 resultou da 

discussão a respeito da mulher na teoria marxista, e da constatação de que esta 



 

Rafaela Weber Mallmann | 79 

 

teoria e a prática de grupos da esquerda não ofereciam espaços para a discussão a 

respeito das situações de opressão das minorias raciais e sexuais. A premissa 

marxista é a luta de classes, por ser onde se localizam as relações de poder. Assim, 

o fim das classes representaria o fim dessas relações e a luta da mulher por 

igualdade era reduzida à luta contra o capital (PINTO, 1985). 

 Os limites do marxismo como instrumento de análise, agregado à questão da 

mulher e a busca das feministas por um meio de conviver com grupos e partidos de 

esquerda, foram os propulsores do feminismo socialista, que reafirmam as 

especificidades da dominação nas quais a distinção de sexo é determinante (PINTO, 

1985). A partir dessas observações, as feministas começam a inserir a categoria 

mulher na análise das formas de exploração do capitalismo, assim como 

desempenham especial atenção às distinções de raça inseridas nessa discussão.  

 Antes do capitalismo, a situação das mulheres das camadas sociais 

diretamente ocupadas na produção de bens e serviços não era alheia ao trabalho. 

Em todas as épocas, a mulher contribuiu para a subsistência da família e o progresso 

e riqueza social. Em economias pré-capitalistas anterior à revolução agrícola e 

industrial, a mulher das classes trabalhadoras era ativa nos campos, manufaturas, 

minas, lojas, mercados, oficinas, tecia e fiava, fermentava a cerveja, e ainda, realizava 

tarefas domésticas. As mulheres e crianças desempenharam um papel econômico 

central quando a família era tida como uma unidade de produção (SAFFIOTI, 1976). 

 Apesar disso, a felicidade da mulher ainda incluía o casamento, pois assim 

seria consolidada sua posição social, garantindo a estabilidade e a prosperidade 

econômica. Isso quer dizer que, a existência das mulheres era dependente dos seus 

maridos, exceto as solteiras e as que se dedicam às atividades comerciais. Em todas 

as camadas sociais, a obediência da mulher ao marido era essencial. Com 

fundamento em uma suposta proteção que o homem oferecia à mulher em virtude 

da sua fragilidade, ele obtinha a colaboração dela no trabalho, e ainda, o 

comportamento submisso que as sociedades patriarcais determinam às mulheres 

em relação ao chefe da família (SAFFIOTI, 1976). 

A realidade econômica não era estranha à mulher, já que o trabalho se 

desenvolvia no grupo familiar e para ele. Nesse sentido, a submissão da mulher ao 

homem e a desigualdade de direitos entre os sexos não podem ser vistas 
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isoladamente. Ocorre que a mulher possuía certa valorização nas sociedades pré-

capitalistas, apesar de sua incapacidade decisória no ambiente privado. É 

reconhecido por Saffioti que o sistema produtivo dos bens e serviços de uma 

sociedade é o que define o seu tipo estrutural. Afirma que ao se entender o "modo de 

produção como uma configuração concreta de vida e cada tipo estrutural de 

sociedade pré-capitalista como uma etapa de desenvolvimento da forma 

contraditória do processo de produção social que culmina com a realização plena da 

sociedade capitalista”, é possível afirmar “que as possibilidades de integração da 

mulher na sociedade variam em razão inversa do grau de desenvolvimento das 

forças produtivas” (SAFFIOTI, 1976, p. 32-33). 

Desse modo, nas sociedades pré-capitalistas, apesar de a mulher ser inferior 

ao homem nas esferas jurídica, social e política, ela participava do sistema produtivo, 

desempenhando um relevante papel econômico. Entretanto, esse papel é subsidiário 

no conjunto das funções econômicas da família, tendo em vista que é menos 

relevante que o do homem. Como a produtividade do trabalho é baixa nesse período, 

não foi imposta a necessidade de exclusão das mulheres desse sistema produtivo 

(SAFFIOTI, 1976). 

 O surgimento do capitalismo levou a uma marginalização das mulheres do 

sistema de produção, de modo que sua desvantagem social se dava em dois níveis: 

no superestrutural, em que havia a tradicional desvalorização das capacidades 

femininas que foram justificadas pelo mito da supremacia masculina, resultante da 

ordem social que a gerou; e no plano estrutural, que a mulher foi sendo marginalizada 

das funções produtivas. O novo modo de produção, instaurado com a passagem do 

sistema feudal para o capitalista, gerou um grande ônus para determinados setores 

da sociedade. Assim, esse ônus pesa sobre as classes inferiores da antiga ordem, 

que vão se constituindo como classes subprivilegiadas (SAFFIOTI, 1976). 

 Nesse contexto, o sexo que antes servia como fonte de inferiorização social 

da mulher, passa a servir de maneira positiva para o crescimento da sociedade 

competitiva, na constituição das classes sociais. As barreiras que essa sociedade de 

classes impõe à integração social da mulher, são reguladas pelas necessidades da 

ordem imperante na sociedade competitiva e não pela necessidade que as mulheres 

possuem de se realizar por meio do trabalho (SAFFIOTI, 1976). 
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 As esposas dos homens burgueses são o primeiro contingente feminino que 

o capitalismo marginaliza do sistema produtivo. Já as mulheres de camadas 

inferiores são aproveitadas em massa no trabalho industrial. Essas mulheres sofriam 

da intervenção capitalista para extrair o máximo da mais-valia absoluta por meio da 

intensificação do trabalho e da extensão da jornada de trabalho e de salários mais 

baixos que os dos homens (SAFFIOTI, 1976). 

 Silvia Federici (2019, p. 44-45) afirma que o papel designado pelo capital às 

mulheres é o de servas felizes e amorosas da classe trabalhadora, ou seja, daquela 

parcela do proletariado que o capital foi obrigado a conceder mais poder social. Essa 

dona de casa tinha a função de servir “física, emocional e sexualmente o trabalhador 

do sexo masculino, para criar seus filhos, remendar suas meias, cuidar de seu ego 

quando ele estiver destruído por causa do trabalho” e ainda “das (solitárias) relações 

sociais que o capital lhe reservou”. Para ela, essa é a combinação de serviços a que 

a mulher foi designada, oportunizando a criação da personagem de dona de casa, e 

tornando esse trabalho pesado e invisível.  

 A mudança da produção de mercadorias para a reprodução social é 

demonstrada pelas teorias feministas marxistas e socialistas. A questão central são 

as “formas de prover, cuidar e interagir que produzem e mantêm os laços sociais”. 

Sendo denominada de “cuidado”, “trabalho afetivo” ou “subjetivação”, tal atividade 

forma os sujeitos humanos do capitalismo, de forma que os mantêm “como seres 

corpóreos e naturais, ao mesmo tempo em que os constrói como seres sociais, 

formando seu habitus e a substância socioética (Sittlichkeit) na qual se movem”. 

Desse modo, o trabalho de socialização dos jovens é central, assim como o de 

construção de comunidades e de produção e reprodução de significados 

compartilhados, possibilitando “disposições afetivas e horizontes de valor que 

sustentam a cooperação social, incluindo os modos de cooperação vinculados à 

dominação que caracterizam a produção de mercadorias” (FRASER; JAEGGI, 2020, p. 

46). 

 A atividade reprodutiva é essencial à existência do trabalho assalariado, à 

acumulação de mais-valor e ao funcionamento do capitalismo. Isso ocorre porque 

essa forma de trabalho não poderia ser explorada sem a existência do trabalho 
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doméstico, incluindo a criação dos filhos, o cuidado afetivo e outras atividades que 

oportunizam gerar novos trabalhadores. 

 Fraser afirma que o capitalismo é mais bem concebido não como um sistema 

econômico, mas como uma ordem social institucionalizada, como por exemplo, o 

feudalismo. Explica que tal formulação sublinha suas divisões e suas separações 

institucionais. Há quatro dessas divisões que são constitutivas: em primeiro, “a 

separação institucional entre ‘produção econômica’ e ‘reprodução social’, marcada 

por um gênero que fundamenta formas especificamente capitalistas de dominação 

masculina”, ainda que também possibilite “a exploração capitalista do trabalho, que 

fornece a base desse modo oficialmente sancionado de acumulação” (FRASER; 

JAEGGI, 2020, p. 70). 

 Em segundo, Fraser aponta a separação institucional que ocorre entre 

“economia” e “política”, levando a uma expulsão dos assuntos definidos como 

“econômicos” das agendas políticas dos Estados territoriais. Isso ocorre ao mesmo 

tempo “que liberta o capital para transitar numa transnacional terra de ninguém, em 

que ele recolhe os benefícios de uma ordenação hegemônica, enquanto escapa do 

controle político” (FRASER; JAEGGI, 2020, p. 70). 

 Terceiro, a divisão ontológica entre o planto de fundo natural determinado 

como não humano, e seu aparentemente não natural primeiro plano “humano”, que 

é anterior ao capitalismo, mas intensificado sob ele. E por fim, em quarto, há a 

“distinção institucionalizada entre exploração e expropriação, que fundamenta 

formas especificamente capitalistas de predação imperialista e opressão racial” 

(FRASER; JAEGGI, 2020, p. 70). Fraser reconhece que as separações e divisões 

institucionalizadas pelo capitalismo, garantem à sociedade um formato específico. 

E é isso que se refere ao afirmar que o capitalismo precisa ser compreendido como 

uma ordem social institucionalizada. 

 Considerando essas premissas teóricas sobre o capitalismo e as mulheres, 

adentra-se a uma das críticas centrais que Fraser faz dentro do movimento 

feminista. A filósofa propõe uma crítica ao feminismo liberal, na medida em que 

afirma que esse feminismo não se trata de um feminismo genuinamente igualitário, 

tendo em vista que muitas mulheres da classe profissional gestora e relativamente 

privilegiadas que buscam se igualar aos homens de sua classe, não têm muito a 
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oferecer à maioria das mulheres pobres e da classe trabalhadora, como mulheres 

migrantes, negras, trans ou não-binárias. Argumenta que esse feminismo associou 

a causa ao elitismo, ao individualismo e à vida empresarial, assim como ao 

neoliberalismo, à financeirização, à globalização, entre outras políticas hostis à 

classe trabalhadora (MARTÍNEZ, 2021). 

 Tendo em vista esta crítica, Fraser escreve juntamente com Cinzia Arruzza e 

Tithi Bhattacharya o Feminismo para os 99%: um manifesto, em que abordam um 

novo feminismo que surge com as greves de mulheres em 2017 e 2018, 

principalmente na Polônia e na Argentina, e depois espalhadas pelo globo terrestre, 

protestando principalmente por causas como o fim da violência contra a mulher e a 

questão do direito ao aborto. Essa abordagem do feminismo para os 99% é 

antirracista, anti-imperialista e anticapitalista. Fraser vê a derrota de Hilary Clinton 

nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 como um alerta da falência 

do feminismo liberal, que reproduz o discurso de que as mulheres precisam ocupar 

cargos de poder da mesma forma que os homens, tornando o feminismo um serviçal 

do capitalismo.  

 O ponto de partida dessa obra é pensar a situação das mulheres pobres e da 

classe trabalhadora. A nova onda de ativismo iniciada com as greves de 2017 com 

movimentos cada vez mais coordenados, foi o que inspirou o desenvolvimento do 

feminismo para os 99%. Além das reivindicações das greves passadas, é necessário 

também refletir sobre as formas de articular políticas e programas que beneficiem 

todas as pessoas. Essa forma de feminismo não significa apenas 99% das mulheres, 

mas sim 99% de todos os seres humanos.  

No manifesto, são traçadas 11 teses centrais: primeira – “uma nova onda 

feminista está reinventando a greve” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 

23). Isso quer dizer que a greve se tornou um novo tipo de política. Em outubro de 

2016, mais de 100 mil mulheres se organizaram em uma paralisação e marchas em 

oposição à proibição do aborto no país. Ao final daquele mês, o movimento chegou 

à Argentina, onde as mulheres estavam protestando contra o assassinato de Lucía 

Pérez, com o lema “Ni una menos”, e logo os protestos se espalharam por países 

como Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Peru, Estados Unidos, México, Chile e dezenas 

de outros (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 
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 O movimento tomou conta de escolas e ambientes de trabalho, assim como 

da indústria de entretenimento, da mídia e da política, repercutindo pelo globo os 

lemas: #NosotrasParamos, #WeStrike, #VivasNosQueremos, #NiUnaMenos, 

#TimesUp, #Feminism4the99. “No início uma marola, depois uma onda, então uma 

enorme corrente: um novo movimento feminista global que pode adquirir força 

suficiente para romper alianças vigentes e alterar o mapa político” (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 23). Em pouco tempo, essa série de ações 

nacionais virou um movimento transnacional em 8 de março de 2017, quando as 

organizadoras de todos os locais do globo resolveram entrar em greve juntas. Assim, 

o Dia Internacional das Mulheres foi politizado novamente, bem como as raízes 

históricas dessa data foram restabelecidas: a classe trabalhadora e o feminismo 

socialista (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

 Desse modo, as greves feministas atuais estão recuperando as raízes nas 

lutas históricas pelos direitos da classe trabalhadora e pela justiça social. Isso ocorre 

unindo “mulheres separadas por oceanos, montanhas e continentes, bem como por 

fronteiras, cercas de arame farpado e muros, elas dão um novo significado ao lema 

‘Solidariedade é nossa arma’”. As greves possibilitam o reconhecimento do “enorme 

potencial político do poder das mulheres: o poder daquelas cujo trabalho remunerado 

e não remunerado sustenta o mundo” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, 

p. 24). 

 A segunda tese propõe: “O feminismo liberal está falido. É hora de superá-lo” 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 27). A crítica reside no argumento de 

que esse feminismo se dedica apenas a um pequeno grupo de mulheres privilegiadas 

que buscam escalar a hierarquia corporativa e os escalões das Forças Armadas, de 

modo que propõe uma ideia de igualdade baseada no mercado. Apesar de condenar 

a discriminação e defender a liberdade de escolha, o feminismo liberal se recusa a 

tratar sobre as restrições socioeconômicas que impossibilitam a liberdade e o 

empoderamento a uma grande maioria de mulheres. A ideia lançada por esse tipo de 

liberalismo é alcançar cargos e salários iguais aos dos homens da própria classe, e 

com isso, as beneficiárias geralmente são as mulheres que já contam com diversas 

vantagens sociais, culturais e econômicas. Para as autoras do manifesto, o 

feminismo liberal terceiriza a opressão, tendo em vista que essas mulheres só 
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conseguem ocupar postos profissionais importantes porque se apoiam em 

mulheres, muitas vezes imigrantes e mal remuneradas, para cuidarem do serviço 

doméstico (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

 Tese três: “Precisamos de um feminismo anticapitalista – um feminismo para 

os 99%” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 30). A nova proposta 

feminista do manifesto demonstra que esse feminismo reconhece que deve 

responder a uma crise de grandes proporções, que conta com desastres ecológicos, 

guerras e desapropriações intensificadas, migrações em massa que estão sendo 

enfrentadas com arame farpado, racismo e xenofobia sendo encorajados, e a 

revogação de direitos sociais e políticos que foram duramente conquistados. O 

intuito é lutar pelos direitos da maioria, ou seja, das mulheres pobres e da classe 

trabalhadora, assim como das mulheres racializadas e das migrantes, das mulheres 

queer, das trans e das mulheres com deficiência, das mulheres encorajadas a 

enxergar a si mesmas como integrantes da “classe média” enquanto o capital as 

explora. Não se limitando apenas às questões das mulheres, esse feminismo 

defende todas as pessoas que de alguma forma são exploradas, dominadas e 

oprimidas, buscando se tornar, assim, uma fonte de esperança para a humanidade 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Tese quatro: “Vivemos uma crise da sociedade como um todo – e sua causa 

originária é o capitalismo” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 33). A crise 

atual não é restrita ao setor financeiro, pois engloba a economia, a ecologia, a política 

e o cuidado. O capitalismo produz essas crises periodicamente, e os motivos não são 

acidentais. Além de viver às custas da exploração do trabalho assalariado, ele 

também vive da exploração da natureza, dos bens públicos e do trabalho não 

remunerado que provém da reprodução dos seres humanos, aumentando as 

comunidades. O próprio sistema desestabiliza periodicamente as condições das 

quais ele própria depende para sobreviver. Assim, o feminismo para os 99% busca 

confrontar a origem da crise e da miséria, que é o capitalismo (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Tese cinco: “A opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada 

na subordinação da reprodução social à produção que visa ao lucro. Queremos 

subverter as coisas na direção certa” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 
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37). Essa é a tese central a esse artigo, tendo em vista que a relação essencial entre 

a mulher e o capitalismo é baseada na exploração, e principalmente da reprodução 

social. As sociedades capitalistas são a origem da opressão de gênero, sendo o 

sexismo entranhado em sua própria estrutura. Esse sistema estabeleceu formas 

modernas de sexismo, que é sustentada pelas estruturas institucionais. Separando 

a produção de pessoas da obtenção do lucro, atribuiu o primeiro trabalho às 

mulheres e subordinou-o ao segundo. A mulher é tratada como um meio para gerar 

lucro. Desse modo, a reprodução social é uma questão feminista, e está permeada 

pelas diferenças entre de gênero, raça, sexualidade e nacionalidade. É necessário que 

esse feminismo voltado a uma resolução da crise atual, compreenda a reprodução 

social englobando e relacionando todos esses eixos de dominação (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Tese seis: “A violência de gênero assume muitas formas, sempre enredadas 

nas relações sociais capitalistas. Prometemos combater todas elas” (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 42). Essa forma de violência também está 

enraizada na estrutura institucional básica das sociedades capitalistas, estando 

presente em qualquer grupo racial ou classe. Uma das mudanças fundamentais nas 

famílias foi a das relações de parentesco que eram baseadas no fato de os homens 

idosos deterem o poder sobre a vida e a morte das pessoas que dependiam deles, 

para uma família nuclear heterossexual, restrita da modernidade capitalista. Essa 

nova organização garantiu aos homens que comandavam famílias menores um 

poder de dominação. Assim, o caráter da violência de gênero que era baseada no 

parentesco mudou, de modo que o que era abertamente político se tornou privado. 

Em muitos casos, o álcool, a vergonha e a ansiedade relacionados à manutenção 

dessa dominação, resulta em violências de gênero, que são encontradas em todos 

os períodos do capitalismo, mas são mais difusas em épocas de crise (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

 O que ocorre é que nem sempre essa forma de violência acontece de maneira 

privada ou irracional. Há formas de instrumentalização dessa agressão de gênero 

como meio de controle. Os estupros de mulheres escravizadas e colonizadas são 

utilizados muitas vezes como arma para aterrorizar as comunidades que contém 

minorias étnicas (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). Interessante 
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ressaltar que essa forma de violência também é estudada pela antropóloga Rita 

Laura Segato, quando escreve la guerra contra las mujeres (2016) e relata como essa 

forma de guerra inscrita no corpo das mulheres é um artefato do capitalismo. 

Considerando esse cenário de violência, o feminismo para os 99% busca lutar contra 

ela e combater todas as outras formas de violência presentes na sociedade 

capitalista, e contra o sistema social que as sustenta.  

Tese sete: “O capitalismo tenta regular a sexualidade. Nós queremos libertá-

la” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019, p. 49). Os membros da comunidade 

LGBTQ+ sofrem diariamente com contínuas agressões e discriminação social. 

Apesar dos avanços que muitos movimentos queer e feministas proporcionaram 

principalmente em termos legais, esses grupos ainda são constantemente 

ameaçados. O feminismo para os 99% luta pela libertação da sexualidade tanto em 

relação as formas de família procriadora e normativa, quanto às restrições de gênero, 

classe e raça. Para isso, é necessário pensar em uma sociedade nova e não 

capitalista, que assegure um suporte público à reprodução social, possibilitando as 

bases materiais da libertação sexual, redesenhando muitas formas de famílias e 

uniões afetivas (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Tese oito: “O capitalismo nasceu da violência racista e colonial. O feminismo 

para os 99% é antirracista e anti-imperialista” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 

2019, p. 54). O racismo e o imperialismo são partes integrantes do capitalismo. 

Povos negros e indígenas foram recrutados com trabalhos forçados no “Novo 

Mundo”.  A expropriação desses povos baseada na raça serviu como condição oculta 

a fim de possibilitar a exploração lucrativa do “trabalho livre”. Em cada fase do 

capitalismo essa expropriação e exploração permitiu aumentar os lucros do capital 

ao confiscar recursos naturais e capacidades humanas, que não resultam em gastos 

ao próprio sistema. Pensar um feminismo antirracista e anti-imperialista, requer que 

ele seja também anticapitalista (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

A maior parte das mulheres negras e imigrantes atualmente são trabalhadoras 

domésticas ou cuidadoras, sendo que muitas não possuem documentação e estão 

distantes das famílias. Elas são ao mesmo tempo exploradas e expropriadas. Isso 

possibilita que mulheres mais privilegiadas evitem esse trabalho doméstico ao 

buscarem carreiras fora de casa. Embora todas as mulheres sofram alguma forma 
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de opressão misógina na sociedade capitalista, essa opressão assume diferentes 

formas. Assim, essas associações entre as formas de opressão devem ser reveladas 

na esfera pública, por meio de esforços conscientes de construção da solidariedade 

(ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

Tese nove: “Lutando para reverter a destruição da Terra pelo capital, o 

feminismo para os 99% é ecossocialista” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 

2019, p. 59). As mulheres integram diversos grupos espalhados pelo mundo na luta 

pela proteção ao meio ambiente. As novas formas integradas de lutas desafiam a 

tendência dos ambientalistas convencionais de formular a defesa da “natureza” e do 

bem-estar material de comunidades como mutualmente opostos. Recusando 

separar problemas ecológicos dos relativos à reprodução social, os movimentos 

liderados pelas mulheres apresentam uma alternativa anticorporativa e 

anticapitalista aos projetos chamados “capitalistas verdes” que na verdade em nada 

ajudam a impedir o aquecimento global, agindo apenas visando o lucro. Portanto, a 

luta dessas mulheres tem como base a justiça social e o bem-estar das 

comunidades humanas, assim como a sustentabilidade da natureza humana, tendo 

em vista que essas duas abordagens são inseparáveis (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019). 

Tese dez: “O capitalismo é incompatível com a verdadeira democracia e a paz. 

Nossa resposta é o internacionalismo feminista” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019, p. 62). Tendo em vista que a crise política é enraizada na própria 

estrutura institucional do capitalismo, esse sistema separa o político do econômico, 

e a “violência legítima” do Estado da “compulsão silenciosa” do mercado, resultando 

em diversas áreas da vida social fora dos limites do controle democrático, 

entregando-as à dominação corporativa direta. Diante disso, o capitalismo priva a 

sociedade de decidir de forma coletiva o que e quanto produzir, assim como sob qual 

base energética e por meio de quais tipos de relações sociais. Ainda, retira da 

população a capacidade de determinar como querem usar o excedente social 

produzido coletivamente, ou como querem se relacionar com a natureza e as futuras 

gerações, como preferem organizar o trabalho de reprodução social e sua relação 

com o trabalho de produção. Ou seja, o capitalismo é antidemocrático e cria uma 

geografia imperialista do mundo. O sistema promove autoritarismo, repressão, 
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golpes de Estado e guerras imperiais. Age por exemplo, anulando eleições que 

rejeitam a austeridade, como na Grécia em 2015, e impedindo quem pode rejeitá-la, 

como no Brasil em 2018 (ARRUZZA; BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

As mulheres que ocupam cargos políticos e seguem reproduzindo o discurso 

dominante de bombardear países, apoiar regimes de apartheid, ou permanecem em 

silêncio nos casos de genocídios perpetrados pelos próprios governos, não são 

feministas. O feminismo não compactua com essas formas de discursos, portanto, 

não basta as mulheres ocuparem cargos políticos, é necessário que essas mulheres 

atuem de forma a erradicar com práticas que intervêm na possibilidade de uma vida 

digna e decente a toda a população.  

Tese onze: “O feminismo para os 99% convoca todos os movimentos radicais 

a se unir em uma insurgência anticapitalista comum” (ARRUZZA; BHATTACHARYA; 

FRASER, 2019, p. 66). Esse feminismo não opera isoladamente de outros 

movimentos de resistência e rebelião. Integra batalhas contra as mudanças 

climáticas, contra a exploração nos locais de trabalho, contra o racismo institucional 

e a expropriação e contra as formas de violência à comunidade LGBTQ+. Todas 

essas lutas são integrantes do desmantelamento do capitalismo, e sem elas não 

haverá o fim da opressão sexual e de gênero. Assim, o feminismo para os 99% une 

forças com diversos movimentos anticapitalistas mundo afora, principalmente com 

as correntes anticapitalistas de esquerda que também defendem os 99% (ARRUZZA; 

BHATTACHARYA; FRASER, 2019). 

O anseio de Fraser e a esperança por novas mudanças é compartilhada pela 

autora deste artigo. Novas formas de refletir sobre a vida em sociedade são 

essenciais para dar seguimento aos movimentos que buscam mudanças. O 

feminismo para os 99% propõe repensar uma sociedade livre e democrática, que 

garanta acesso aos direitos fundamentais e sociais básicos para a manutenção da 

vida humana. Reconhece-se que acabar com o capitalismo não é uma tarefa fácil, e 

nem se quer supor isso. Mas é indispensável estudar teorias que possibilitem um 

horizonte para que a humanidade caminhe em direção a uma vida que contemple 

todas as formas de sexualidades, gêneros, organizações familiares, respeite o meio 

ambiente e erradique com todas as formas de preconceito e violência. 
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 O capitalismo está intrinsecamente ligado a esses problemas sociais, de 

modo que a reprodução dessas formas de violência e repressões servem de 

manutenção ao próprio sistema. Isso torna possível que uma boa teoria crítica seja 

desenvolvida com o objetivo de vislumbrar um fim ao capitalismo. E é nesse quesito 

que Nancy Fraser desenvolve sua teoria contemplando um feminismo anticapitalista, 

que denuncia a relação da mulher com o sistema, e ao mesmo tempo inclui as 

diversas categorias de análise, como já mencionadas, em relação à raça, classe 

social, sexualidade, gênero e meio ambiente. O feminismo no século XXI necessita 

abordar essas categorias, pois as diversas formas de opressão e violência sofridas 

pelos variados grupos que são explorados pelo capitalismo, estão intrinsecamente 

ligados. É esse horizonte que um feminismo para os 99% proporciona, e é essa a 

aposta revolucionária feminista para o atual milênio.  

 

Considerações finais: 

 

 Constatou-se que a função da reprodução social é essencial à manutenção 

do capitalismo, sendo esse um dos papéis centrais determinado às mulheres. A nova 

abordagem do feminismo para os 99% propõe refletir sobre as formas de exploração 

e expropriação do capital em relação aos indivíduos, e com isso, incluir no debate a 

necessidade de um feminismo anticapitalista, antirracista, anti-imperialista e 

ecossocialista. A importância de unir diversos movimentos é ressaltada, tendo em 

vista as formas de violência e opressão também enfrentadas por membros da 

comunidade LGBTQ+ e povos negros e indígenas.  

 Fraser tem esperança nessa nova movimentação feminista que surgiu a partir 

das greves, paralisações e marchas de 2017 e 2018. O movimento atravessou 

fronteiras e oceanos e diversas mulheres estão indo às ruas protestar pelo respeito 

às liberdades e direitos sociais básicos. O próprio sistema impõe determinadas 

crises periódicas, e com isso a violência contra as mulheres tem sido mais presente. 

O espaço privado tem ganhado significativo reconhecimento a partir dos 

movimentos feministas que demonstraram as formas de violências que têm ocorrido 

dentro do âmbito familiar. Fraser demonstra que até mesmo essa violência possui 

ínfima relação com o capitalismo. 
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 Desse modo, verifica-se que a relação entre a mulher e o capitalismo é de fato 

de exploração, tanto da mão de obra quanto da reprodução social para dar 

seguimento ao próprio sistema criando mais mão de obra. Ainda, aproveita do 

trabalho doméstico e do cuidado que servem à sua manutenção, tendo em vista que 

não há gastos, apenas lucro referente a essas formas de trabalho. Fraser demonstrou 

em seus estudos uma crítica contundente ao feminismo liberal que busca garantir 

às mulheres, em sua maioria brancas e de classes privilegiadas, que ocupem 

posições de poder e equidade salarial em relação aos homens da sua mesma classe 

social. O problema reside no fato de que essas mulheres só conseguem ocupar essas 

posições porque há outras mulheres fazendo o trabalho doméstico do cuidado do lar 

e dos filhos, e geralmente essa outra mulher é negra, e/ou imigrante, que vive em 

condições precárias de vida.  

 O feminismo para os 99% busca acabar com essa situação, oportunizando 

acesso a uma vida digna e decente a todas as mulheres. A tese central é lutar contra 

o sistema capitalista, na medida em que o fim dessas formas de exploração tanto 

em relação aos seres humanos quanto ao meio ambiente, possibilite uma vida que 

valha a pena ser vivida, em que a democracia prevaleça e que a própria sociedade 

possa escolher como e de que forma produzir os bens necessários à vida humana, 

assim como a preservação das futuras gerações seja considerada na hora das 

escolhas das ações e políticas sociais.  
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RESUMO 

Na literatura, há dois tipos gerais de interpretações da tese da insensibilidade a fatos, 

de G.A. Cohen (doravante, TIF): interpretações inferenciais, segundo as quais a tese 

trata de relações de inferência entre proposições, e interpretações metafísicas, de 

acordo com as quais TIF refere a relações metafísicas de determinação. O cerne de 

um exemplo daquela é a tese de que, para que de uma proposição factual (F) se 

obtenha um argumento sólido em favor de uma proposição normativa geral (P), é 

necessária relação inferencial, e somente uma proposição normativa geral adicional 

(P1) gera a relação inferencial de F a P. Meu objetivo é apresentar um dilema contra 

tal interpretação. Adaptando um contraexemplo da literatura a respeito do debate 

"is-ought", mostro um caso em que a relação inferencial de F a P vigora graças a uma 

proposição factual adicional (F1) em vez de P1. Segue-se trivialmente que a 

condição (i) é satisfeita e (ii), falsa; portanto, TIF, interpretada de tal forma, é falsa. 

Abordo a resposta do autor a tal dilema. Contudo, a tentativa de bloqueio sucede 

somente às custas de gerar um novo dilema. 

Palavras-chave: Princípios; Normatividade; Razões; G.A. Cohen. 

 

INTRODUÇÃO2 

 

 Na literatura, há dois tipos gerais de interpretações da tese da insensibilidade 

a fatos, de G.A. Cohen (doravante, TIF): interpretações inferenciais, segundo as quais 

a tese trata de relações de inferência entre proposições, e interpretações metafísicas, 

                                                      
1 Doutorando em Filosofia, PUCRS/CAPES. E-mail: costaclsv@gmail.com 
2  Agradeço ao revisor anônimo, membro da Comissão Científica da XXI Semana Acadêmica de 
Filosofia PPG-PUCRS, pelos comentários ao presente texto, que foram oportunos e demonstraram 
uma leitura bastante cuidadosa.  
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de acordo com as quais TIF refere a relações metafísicas de determinação. Grosso 

modo, TIF alega a tese condicional de que, se fatos F apoiam algum princípio 

normativo P, então um princípio normativo adicional P1 explica por que tal relação 

de apoio vigora (cf. COHEN, 2008, p. 247). 

David Miller, por exemplo, interpreta a tese em termos de acarretamento lógico: 

o que faz com que F acarrete P? A resposta de TIF, nesta interpretação, é P1 (cf. 

MILLER, 2013, p. 21-22) 3 . Trata-se, portanto, de uma interpretação inferencial. 

Richardson, por sua vez, figura entre os que endossam uma interpretação metafísica: 

TIF seria um caso de relação de grounding4: P1 e F ground P (cf. RICHARDSON, 2018, 

p. 227). 

Meu objetivo é apresentar, contra outro caso de interpretação inferencial—

proposta por Kyle Johannsen—, um dilema. A ideia básica é que, em vista de um 

contraexemplo extraído da literatura a respeito do debate é-deve (is-ought) e 

aplicado à interpretação que Johannsen faz de TIF, tal interpretação ou incorre em 

petição de princípio, ou não é capaz de rejeitar tal contraexemplo e, portanto, é falsa. 

Para realizar tal objetivo, na primeira seção apresento a interpretação de 

Johannsen. Na segunda, trago à baila o contraexemplo para mostrar que refuta a 

interpretação inferencial que inspira Johannsen e impõe um dilema contra a sua. Na 

terceira seção, abordo a tentativa de Johannsen de escapar ao dilema e demonstro 

que, embora evite um dos fios do dilema, gera um novo dilema.  

 

1 A INTERPRETAÇÃO DE JOHANNSEN DA TESE DA INSENSIBILIDADE A FATOS 

 

 A interpretação que Johannsen faz de TIF depende da (e também é inspirada 

por) interpretação de Miller: “Com base em David Miller (...), indico que em uma 

interpretação caridosa da tese [de Cohen], um princípio insensível a fatos explica um 

fato justificatório completando uma inferência que, de outro modo, seria logicamente 

                                                      
3 É possível que se objete: interpretada de tal maneira, TIF não é apenas a tese do é-deve? Suficiente 
contra tal objeção é observar que, se tal interpretação Milleriana for correta, seja qual for a relação 
existente entre a interpretação e a tese do é-deve, tal relação não pode ser de identidade, isso é, TIF-
Muller não é a tese do é-deve: a primeira se aplica a todas as relações de acarretamento entre 
proposições normativas e descritivas, não somente às proposições normativas gerais (como TIF). 
4 “Grounding” é comumente compreendido como um conceito primitivo, que expressa uma relação 
metafísica entre fatos.  
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incompleta” (JOHANNSEN, 2016, p. 175)56. Por isso, detenho-me inicialmente nesta 

interpretação. Miller alega o seguinte:  

 

Nos exemplos que Cohen usa, fatos fundamentam 7  princípios em virtude de 

serem premissas numa relação de acarretamento lógico. Se nós combinarmos F 

–  ‘somente quando promessas são mantidas podem aqueles a quem se 

prometeu satisfatoriamente perseguirem seus projetos – com P1 – ‘nós 

devemos ajudar as pessoas a perseguirem seus projetos ‘ então P –  ‘nós 

devemos manter nossas promessas’–  segue-se necessariamente. (...) Sua ideia 

implícita é a de que o que significa A fundamentar B é que quando A é combinado 

com uma ou mais premissas, A vai acarretar B (MILLER, 2013, p. 21-22)8. 

 

Ou seja, como os exemplos de que Cohen faz uso são casos de acarretamento 

lógico, sua ideia implícita, segundo Miller, é que a tese trata de acarretamento lógico.  

Há dois problemas, contudo, neste raciocínio de Miller. O primeiro, observado 

por Lippert-Rasmussen, é que do fato de que em suas ilustrações Cohen use casos 

de acarretamento não se segue que sua tese seja uma tese sobre acarretamento 

lógico: afinal, pode ser o caso de que as ilustrações sejam apenas ferramentas 

heurísticas (cf. LIPPERT-RASMUSSEN, 2019, p. 14, nota de rodapé 8). Um segundo 

problema, apontado e demonstrado logicamente por Claiton Costa, é que a ilustração 

mencionada por Miller não é um caso de acarretamento lógico (cf. COSTA, 2020, p. 

                                                      
5 Todas as traduções realizadas pelo autor. 
6 No original: “Drawing on David Miller (2008), I indicate that on a charitable understanding of the 
thesis, a fact-insensitive principle explains a justificatory fact by completing an otherwise logically 
incomplete inference”.  
7  No original, Miller emprega o termo “grounding”, que traduzo por “fundamentar”. Para evitar 
confusões, é necessário apontar que não se trata do conceito de grounding mencionado na nota 4, 
que não possui tradução canônica na literatura. No sentido de Miller, “grounding” é usado de maneira 
“frouxa”, e tal relação pode ser abordada em termos de acarretamento lógico. Grounding, no sentido 
da nota 4, é outra abordagem possível para a noção frouxa de “grounding”. Ou seja, o “grounding” de 
Miller tem (no mínimo) duas abordagens possíveis: acarretamento lógico e grounding (no sentido da 
nota 4). 
8 No original: “In the examples that Cohen uses, facts ground principles by virtue of being premises in 
a relationship of logical entailment. If we combine F – ‘only when promises are kept can promises 
successfully pursue their projects’– with P1 – ‘we should help people to pursue their projects’ – then 
P – ‘we should keep our promises’ – follows necessarily. (...) [H]is implicit idea of what it means for A 
to ground B is that when A is combined with one or more other premises, A will entail B”.  
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36)9. Portanto, não só não se trata de um caso de acarretamento lógico, como ainda, 

mesmo que fosse um caso de acarretamento lógico, a conclusão desejada por Miller 

não se seguiria da sua premissa. Se compreendemos o raciocínio de Miller como um 

condicional (por exemplo, “se Cohen ilustra sua tese com casos de acarretamento 

lógico, então sua ideia implícita é de acarretamento lógico”), Costa demonstra que 

seu antecedente não vigora, enquanto Lippert-Rasmussen, que o próprio condicional 

é falso. 

 Há uma diferença importante entre a interpretação de Johannsen e a de Miller, 

criticada acima: a interpretação de Johannsen não é dedutivista. Assim, Johannsen 

diz que “Um princípio explanatório é requerido para que haja qualquer tipo de relação 

inferencial entre uma premissa factual e o princípio que ela apoia e, portanto, um 

princípio explanatório é necessário para produzir um argumento sólido" 

(JOHANNSEN, 2016, p. 176)10 e acrescenta que:  

 

Já que argumentos podem ser sólidos sem serem dedutivamente válidos, 

princípios insensíveis a fatos não seriam necessários à solidez, isto é, alguém 

poderia ter premissas factuais que indutivamente apoiam princípios sensíveis a 

fatos, e nenhum princípio explanatório adicional seria necessário para explicá-lo. 

(...) Afinal, a solidez de um argumento é compreendida como (a) a aceitabilidade 

das premissas e (b) a relação inferencial entre as premissas e a conclusão, então 

solidez requer, no mínimo, que as premissas de um argumento apoiem 

indutivamente a conclusão, isto é, que a verdade hipotética das premissas torne 

a verdade da conclusão razoavelmente provável (JOHANNSEN, 2016, p. 181).11  

 

Em  outros   termos,  quando   P1  é  conjunto  a F,  não  é  necessário  que   tal 

                                                      
9 Basicamente, Costa mostra que, ainda que aceitemos as premissas da ilustração, a conclusão não 
se segue. Portanto, a conclusão não é acarretada logicamente pelas premissas. 
10 No original: “An explanatory principle is required for there to be any sort of inferential relationship 
between a factual premise and the principle it supports, and thus an explanatory principle is needed 
to produce a sound argument". 
11  No original: “Since arguments can be sound without being deductively valid, fact-insensitive 
principles would not be needed for soundness, i.e., one might have factual premises that inductively 
support fact-sensitive principles, and no further explanatory principle(s) would be needed to account 
for this. After all, an argument’s soundness is comprised of (a) the acceptability of its premises and 
(b) the inferential relationship between its premises and its conclusion, so soundness requires, at the 
very least, that an argument’s premises inductively support its conclusion, i.e., that the hypothetical 
truth of the premises make the truth of the conclusion reasonably likely”. 
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conjunção acarrete logicamente P. No entanto, P1 é necessário para que haja uma 

relação de inferência e, portanto, necessário para a solidez do argumento.  

Note-se, portanto, que, de acordo com a interpretação, não é o caso que TIF 

seja uma teoria completa sobre a solidez de argumentos morais, e sim que TIF trata 

de uma condição necessária da solidez de argumentos morais. Dessa forma, TIF diz 

respeito à condição (b), mas não à condição (a), elencadas por Johannsen. 

 Perceba-se, também, que tal interpretação não-dedutivista não incorre nos 

mesmos problemas da interpretação de Miller. No caso de Johannsen, não é 

necessário que as ilustrações de TIF sejam casos de acarretamento lógico e, sendo 

ou não casos de acarretamento lógico, sua interpretação mantém-se. Assim, ao 

contrário da interpretação de Miller, a interpretação de Johannsen é neutra em 

relação ao status inferencial das ilustrações de TIF. 

O que ocorre, entretanto, quando a relação de inferência ocorre sem que um 

candidato análogo a P1 produz a relação de inferência entre F e P? É com este 

problema que me detenho agora. 

 

2 O CONTRAEXEMPLO DO DEBATE É-DEVE: O PRIMEIRO CHIFRE DO DILEMA 

 

 Considerem-se os seguintes casos: 

 

(Al) Tudo o que Alfie diz é verdadeiro. 

(A2) Alfie diz que devemos ser sinceros. 

Portanto: 

(A3) Devemos ser sinceros. 

E: 

F1 = ‘Gandhi acredita que devemos manter nossas promessas’; 

F2 = ‘Quando e somente quando promessas são mantidas podem aqueles a quem se 

prometeu satisfatoriamente perseguirem seus projetos’; 

F3 = ‘Toda crença de Gandhi é verdadeira’; 

P = ‘Nós devemos ajudar as pessoas a perseguirem seus projetos’. 
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O primeiro é o caso que Toomas Karmo apresentou no contexto do debate é-

deve (cf. KARMO, 1988, p. 253)12. Não me interesso, no presente artigo, a respeito do 

sucesso de tal contraexemplo ou de suas implicações: se for bem-sucedido e se a 

tese do é-deve, portanto, for falsa, segue-se ainda que TIF pode ser verdadeira. O 

importante é que o segundo caso, claramente inspirado pelo primeiro, aparece no 

contexto do debate acerca de TIF, apresentado por Lippert-Rasmussen (2019, p. 5)13, 

e, pretendo argumentar, implica um dilema para a interpretação de Johannsen. Para 

simplificar, de forma mais similar ao primeiro caso, trabalho com uma versão 

compacta do caso de Lippert-Rasmussen: 

 

(F1): Todas as crenças de Gandhi são verdadeiras. 

(F2): Gandhi crê que devemos manter nossas promessas. 

Portanto, 

(P): Devemos manter nossas promessas. 

 

Seja este o caso C. Minha tese é a de que C é um contraexemplo para a 

interpretação de Johannsen e implica, contra a interpretação, um fio de um dilema. 

A demonstração da minha tese é a seguinte. 

Premissa 1: A conclusão P é, de forma incontroversa, acarretada pelas 

premissas F1 e F2 (LIPPERT-RASMUSSEN, 2019, p. 5).  

Premissa 2: A premissa F1 de C não é um princípio normativo. F1 é equivalente a, 

para todo x, se x é uma crença de Gandhi, então x é verdadeiro. A premissa F1 pode 

ser classificada, então, como um princípio empírico. Mas, ainda que esta 

classificação esteja incorreta e F1 seja algum outro tipo de princípio não-empírico, 

F1 não é um princípio normativo: nada em F1 diz o que um agente deve, ou não deve, 

fazer. Assim, F1 não é um princípio normativo. 

                                                      
12 No original: (Al) Everything that Alfie says is true. 
(A2) Alfie says that it ought to be the case that everyone is sincere. 
Therefore: 
(A3) It ought to be the case that everyone is sincere 
13 No original: F1 = ‘Gandhi believes that we should always keep our promises’; 
F2 = ‘When and only when promises are always kept can promises successfully 
pursue their projects’; 
F3 = ‘Whatever Gandhi believes is true’; 
P = ‘We should help people to pursue their projects’. 
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Premissa 3: Se F1 não é um princípio normativo, a relação inferencial entre as 

premissas e a conclusão vigora em virtude de algo que não é um princípio normativo.  

Premissa 4: se a conclusão de C, que é um princípio normativo, vigora em virtude de 

premissas que não incluem um princípio normativo, então TIF, tal como interpretada 

por Johannsen, é falsa.  

Portanto, TIF, tal como interpretada por Johannsen, é falsa. 

Obviamente, a demonstração acima implica apenas um fio do dilema. O 

segundo fio decorre do fato de que, se, em face do fato de que o contraexemplo é um 

caso de acarretamento lógico, se tenta evitar o contraexemplo alegando que ele não 

funciona porque não invoca um princípio normativo, então há petição de princípio. 

Portanto, TIF, tal como interpretada por Johannsen, ou é falsa, ou incorre em petição 

de princípio. Este é o dilema.  

Note-se, ademais, que a Premissa 1 refuta a interpretação de David Miller, que 

inspira a de Johannsen. Afinal, se a conclusão P é acarretada, de forma incontroversa, 

por F1 e F2, então Miller está enganado ao, interpretando TIF, alegar que princípios 

normativos são necessários para a relação de acarretamento lógico entre fatos e 

princípios, uma vez que a conjunção F1 e F2 acarreta P sem qualquer auxílio de um 

princípio normativo. Havendo a relação de acarretamento, a interpretação 

dedutivista de Miller falha. 

 

3 A RESPOSTA DE JOHANNSEN AO DILEMA 

 

Antes de abordar a resposta de Johannsen ao dilema, importante considerar 

que, quando G.A. Cohen formula TIF, espera que ela seja neutra em relação ao debate 

é-deve: 

 

Eu não digo, já que (como Hume diz) alguém não pode ir de um “é” para um “deve”, 

que uma pessoa que afirma P à base de F deve também afirmar a verdade de um 

enunciado normativo independente de fatos. Tal premissa Humeana não faz 

parte do meu argumento. Nem minha conclusão apoia a visão de Hume. Eu 

acredito ter demonstrado minha conclusão, mas eu não posso alegar a conquista 
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notável de ter provado que alguém não pode ir de um “é” para um “deve” (COHEN, 

2008, p. 249)14.  

 

É precisamente tal neutralidade que Johannsen sacrifica para salvar sua 

interpretação de TIF de C: 

 

Eu sugiro que alguns fatos valorativos semanticamente (analiticamente) 

acarretam princípios normativos, e que é o princípio semanticamente acarretado 

que explica as razões factuais relevantes. Já que a alegação de que algo é 

verdadeiro é uma alegação valorativa, eu diria que enunciados com pretensão de 

verdade podem acarretar semanticamente princípios normativos. Por exemplo, 

dizer “É verdade que devemos maximizar utilidade” semanticamente acarreta 

“Nós devemos maximizar utilidade”. Esta é só uma parte (ou toda) do que 

significa quando alguém diz aquela. Similarmente, dizer “Todos os princípios 

normativos que Gandhi assere são verdadeiros” semanticamente acarreta “Nós 

devemos seguir os princípios normativos que Gandhi assere”. Finalmente, dizer 

“Tudo o que Gandhi assere é verdadeiro” também acarreta semanticamente “Nós 

devemos seguir os princípios normativos que Gandhi assere”, este constituindo 

somente uma parte pequena do que é significado por aquele enunciado neste 

caso. De qualquer forma, minha maneira de evitar seu contraexemplo assume 

que é possível derivar um ‘deve’ de um ‘é’ valorativo, portanto aceitar minha 

resposta em nome de Cohen põe em risco a neutralidade que Cohen alegava que 

sua tese possuía15.  

                                                      
14 No original: “I do not say that, since (as Hume says) one cannot go from an “is” to an “ought,” a 
person who affirms P on the basis of F must also affirm the truth of some fact-independent normative 
statement. No such Humean premise was part of my argument. Nor does my conclusion support 
Hume’s view. I believe that I have demonstrated my conclusion, but I cannot claim the remarkable 
achievement of having proved that one cannot go from an “is” to an “ought.” 
15 Em comunicação privada, via e-mail, em 7/06/2021. No original: “I suggest that some evaluative 
facts semantically (analytically) entail normative principles, and that it's the semantically entailed 
principles that explain the relevant factual reasons. Since the claim that something is true is an 
evaluative claim, I'd say that truth claims can semantically entail normative principles. For example, 
saying "It is true that we should maximize utility" semantically entails "We should maximize utility". 
The latter is just part (or maybe all) of what one means when one says the former. Similarly, saying 
"All of the normative principles Gandhi asserts are true" semantically entails "We should follow the 
normative principles Gandhi asserts." Finally, saying "Whatever Gandhi asserts is true" also 
semantically entails "We should follow the normative principles Gandhi asserts", the latter statement 
just constitutes a smaller part of what's meant by the former statement in this case.Anyways, my way 
of avoiding your counter-example assumes that it's possible to derive an 'ought' from an evaluative 
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A ideia de Johannsen é que, no contraexemplo exposto na seção anterior, há 

acarretamento semântico. Embora não seja claro, Johannsen parece pensar que, do 

fato de que há acarretamento semântico, então sua interpretação está salva. Ainda 

que isso seja verdade, Johannsen observa que isso sacrifica a neutralidade que 

Cohen pretendia em relação ao debate é-deve.  

 Embora as afirmações de Johannsen sejam questionáveis (por exemplo, no 

caso de Gandhi, realmente há acarretamento semântico? Qual é o “‘é’ valorativo” em 

questão do qual Johannsen fala?), não é necessário disputar nenhuma delas, visto 

que a própria resposta reconhece um novo dilema: ou o contraexemplo funciona e, 

portanto, refuta a interpretação, ou não funciona (porque “é um caso de 

acarretamento semântico”), mas então sacrifica a neutralidade em relação ao debate 

é-deve. Ou seja: a saída de Johannsen para escapar ao dilema gera um novo dilema. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados do presente artigo são os seguintes: o famoso Alfie-

contraexemplo da literatura é-deve, proposto por Karmo, adaptado para o contexto 

do debate acerca de TIF, refuta a interpretação de Miller, porque o contraexemplo de 

Karmo é universalmente aceito como caso de acarretamento lógico, e impõe um 

dilema para a interpretação de Johannsen, inspirada pela de Miller. A resposta de 

Johannsen ao dilema, contudo, apenas gera um novo dilema: ou TIF, na sua 

interpretação, é falsa, ou não é neutra em relação ao debate é-deve.  
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Resumo 

A questão abordada refere aos mecanismos e aos sistemas subjacentes ao processo 

de tomada de decisão e à dúvida acerca de saber quanto desses processos e eventos 

são conscientes e voluntários. Considerando a influência das emoções e dos 

marcadores biológicos sobre o exercício da tomada de decisão, a interpretação que 

decorre é que as respostas emocionais e os sistemas de recompensa são o pano de 

fundo evolutivo subjacente a ocorrência dos vieses e heurísticas, pois, a emoção e a 

motivação têm um efeito engajador sobre o controle executivo podendo dirigir a 

tomada de decisão. Adicionalmente, pergunta-se se estas influências sobre o 

comportamento podem ser adaptativas ou se resultam inevitavelmente em erros de 

avaliação em processos decisórios e se o controle executivo pode evitar os erros. 

Portanto, a controvérsia acerca da conexão entre as emoções, a cognição e a 

consciência e a participação na tomada de decisão trazem implicações acerca da 

possibilidade do livre-arbítrio enquanto escolha consciente e voluntária. Os objetivos 

consistem em apresentar a correlação entre os heurísticas e o processo de tomada 

de decisão e as implicações para o conceito de livre-arbítrio. A metodologia utilizada 

diz respeito à uma abordagem teórico-conceitual típica da pesquisa de base que 

procura estabelecer um conjunto de dados, modelos explicativos e conceitos que 

são, em fase posterior, utilizados pelo pesquisador experimental como definições 

operacionais.    
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1. Introdução 

 

O argumento trazido aqui é que uma análise completa da questão se 

possuímos livre-arbítrio exige que se leve em conta o processo de funcionamento 

dos mecanismos neurais e estados psicológicos da tomada de decisões. Muito 

daquilo que se sabe sobre esses mecanismos e estados indica que a tomada de 

decisão é influenciada por processos implícitos que podem nem chegar à 

consciência. Para propor este argumento, na segunda seção, o tópico das emoções 

inconscientes é considerado como fundamental para entender o nível elementar das 

expressões emocionais (TOOBY & COSMIDES, 2008). Alguns estudos que evolvem as 

tarefas de detecção de estímulo visual que elicitam um estado emocional e, com 

efeito, geram uma resposta reflexiva, sugerem que as aferências sensoriais que têm 

efeitos emocionais causam respostas sem a percepção consciente (PANKSEPP, 

2010), mas, que captura a atenção (ÖHMAN ET. AL., 2001). Além do tópico sobre as 

respostas emocionais inconscientes, nessa mesma seção, um tópico complementar 

sobre a motivação é abordado. A motivação tem um papel fundamental na 

determinação e manutenção do comportamento humano e, em vista disso, interage 

com as funções cognitivas. Assim, as emoções, enquanto programas de ação, e a 

motivação, como mecanismo de recompensa, afetam ambas a percepção e o 

controle executivo (PESSOA, 2009).  

Na terceira seção, algumas evidências que certas formas de vieses e de 

atalhos cognitivos (cognitive biases e short-cuts) interferem no processo de escolha, 

presentes em resultados de pesquisas na psicologia cognitiva e comportamental, 

são expostos como apoio ao argumento que tanto as ações dos sistemas do encéfalo 

quanto os padrões sistemáticos de desvio (deviation) da norma ou racionalidade no 

julgamento podem conduzir o processo de decisão (HASELTON ET AL., 2005).  Na 

literatura em psicologia cognitiva e social, há mais de 100 vieses cognitivos 

categorizados que influenciam o processo de tomada de decisão relacionados à 

memória, às emoções e às funções de alto nível, como as funções executivas 

(HILBERT, 2012), por exemplo, aos raciocínios dedutivo e indutivo, ao planejamento 

e a coordenação e ao sequenciamento de ações em uma tarefa específicas 

(THOMAS, 2018). Desse modo, os vieses cognitivos, na tomada de decisão, abrangem 
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uma ampla gama de desvios daquilo que é comumente considerado como um tipo 

de julgamento e de decisão “puramente racionais” (KAHNEMAN & TVERSKY, 2009, p. 

29). Contudo, há dois modos de entenderem os vieses cognitivos, no primeiro caso, 

sendo padrões sistemáticos de desvio da norma ou sendo heurísticas racionais que 

o cérebro usa para produzir decisões em um determinado contexto forjado pela 

evolução vantajoso para a sobrevivência (KAHNEMAN, 2013). 

Na quarta e última seção, o foco é considerar as implicações destes resultados 

em pesquisas experimentais para o conceito de livre-arbítrio. Assim, se indagará se 

o conceito de ação livre na qualidade de ação consciente e voluntária teria que ser 

redefinido filosoficamente incorporando os resultados das pesquisas em 

neurociências cognitivas e psicologias cognitivas. Se manter-se o conceito de livre-

arbítrio definido a partir de um arcabouço teórico dualista da substância ou da 

propriedade, então, tal conceito seria independente dos resultados das pesquisas 

experimentais. No entanto, se conceber a relevância das pesquisas sobre as funções 

cognitivas e a consciência se essas seriam passivas em relação às respostas 

emocionais, aos drivers e as motivações ou se poderiam garantir um certo grau de 

controle, então, o conceito de livre-arbítrio teria que ser reformulado.  

 

2. Emoções, Motivação e Controle Executivo 

 

Neta seção, a meta é trazer alguns estudos na literatura neurocientífica sobre 

o papel dos estados emocionais, particularmente das respostas emocionais, para a 

sobrevivência dos organismos buscando destacar a função dos estados emocionais 

como os marcadores (DAMASIO, 2010) e os reguladores (PRINZ, 2004) do corpo, 

enfim, como os programas de ação, que têm a sua raiz profundamente fixada nas 

estruturas subcorticais responsáveis por elicitar respostas rápidas, mas que também 

ascendem ramificações para os sistemas neurais superiores, como as redes da 

cognição (LEDOUX & BROWN, 2017), podem resultar em influência nas funções 

superiores como a tomada de decisão (KELLY BURNS & BECHARA, 2007). 

 Arne Öhman, (2005) sugere que os dados comportamentais extraídos em 

condições de estímulos aversivos, que ativam automaticamente o estado de medo, 

podem capturar a atenção botton-up. No nível dos circuitos de neurônios, os 



 
108 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

resultados indicam que esse efeito seja mediado por uma rede cerebral subcortical 

centrada na amígdala. Seguindo essa linha de pesquisa, Morris e colegas (1998) 

desenvolveram um experimento envolvendo o mascaramento de faces com 

expressões agressivas (Backward Masked Task), cujo os resultados das imagens 

cerebrais por fMRI, mostraram que os estímulos faciais mascarados ativaram a 

amígdala, assim como foi confirmado em um experimento posterior (ÖHMAN ET. AL., 

2001) do tipo Visual Search Paradigm (VSP) de imagens mascaradas de organismos 

ameaçadores por objetos neutros randomizados em um quadro. Então, quando as 

condições de estímulo permitem o processamento consciente, a resposta da 

amígdala aos estímulos aversivos é intensificada e uma rede cortical que inclui o 

córtex cingulado anterior e a ínsula anterior é ativada. No entanto, a resposta inicial 

da amígdala a um estímulo de medo relevante desaparece com o processamento 

consciente e a rede subcortical não é recrutada. Em vez disso, num segundo 

momento, há a ativação dos córtices dorsolateral e orbitofrontal que inibem a 

resposta da amígdala. Os dados sugerem que a ativação da amígdala é mediada por 

uma via subcortical, que passa pelo colículo superior e pelo núcleo pulvinar do tálamo 

antes de acessar a amígdala e que opera em informações de baixa frequência 

espacial (ÖHMAN ET. AL., 2001). No nível funcional, a emoção direciona a atenção na 

detecção de estímulos de medo por meio da ativação da amígdala via subcortical 

(ÖHMAN, 2005): de acordo com este modelo, existe um sistema que avalia 

automaticamente a significância de output originada no sistema perceptivo de 

detecção de características para um sistema de excitação emocional e, então, é 

provável que processamento automático molde o processamento posterior dos 

estímulos, dos quais fazem parte, até uma eventual percepção consciente da ameaça 

(LEDOUX, 1996).  

Em vista disso, os experimentos de mascaramento evidenciaram que os 

estímulos ameaçadores relevantes evolutivos foram eficazes na captura da atenção 

botton-up, sendo que o efeito influenciador do processamento adicional 

psicofisiológico de tomada de decisão pode ser direcionado de maneira ainda mais 

facilitada quanto o estímulo é mais emocionalmente ameaçador (ÖHMAN ET.AL, 

2001; ÖHMAN, 2005). Em consequência, considerando que o medo é um estado 

emocional aversivo ativado, como um programa de ação, que serve para motivar o 
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organismo a lidar com eventos ameaçadores (LEDOUX, 2000) através de 

enfrentamentos que são mais ou menos claramente focados em respostas 

comportamentais e metabólicas defensivas como a imobilidade (congelamento), a 

fuga ou o ataque suportados por duas rotas, uma rota superior e lenta constituída 

pelo córtex cingulado anterior, a ínsula anterior, o córtex orbitofrontal para aumentar 

a resposta da amígdala, e uma rota baixa e rápida com projeções diretamente do 

tálamo para a amígdala para um ato automático e instantâneo (LEDOUX, 1996).  

Por conseguinte, no primeiro momento, o estado emocional, controlado por 

sistemas evolutivamente mais antigos no cérebro que não requerem o 

reconhecimento consciente promovido por redes da cognição de alta-ordem, atua 

como um tipo de programa de ação de respostas humoral, visceral e motora 

(LEDOUX, 2000) e, ao estender o tempo de ativação dos mecanismos subjacentes à 

resposta, então a amígdala responde fortemente e bilateralmente ao estímulo 

aversivo (MORRIS ET. AL. 1998) engajando a instância atencional botton-up (ÖHMAN 

ET.AL, 2001; ÖHMAN, 2005). Esta instância, por sua vez, direciona o processo 

subsequente pós-atencional mantido por áreas pré-frontais associadas às funções 

executivas como a atenção top-down, o raciocínio indutivo, o planejamento, a 

coordenação de tarefas e as demais funções envolvidas na tomada de decisão 

(PERSAUD et. al., 2007).   

O segundo mecanismo que interage com a atenção botton-up capaz de 

engajá-la e modulá-la é o sistema de recompensa (ENGELMANN & PESSOA, 2007). 

Em um estudo do tipo “Goal-direct Behavior Task” (GDB), o objetivo era demonstrar 

como os dois sistemas, a saber, os sistemas de recompensa, que é responsável por 

definir objetivos, codificar valores de incentivo e motivação, e da atenção visual, que 

é capaz de alocar recursos de processamento limitados para os estímulos que são 

centrais para os objetivos comportamentais atuais, podem interagir de maneira que 

o primeiro seja capaz de afetar o desempenho do segundo (ENGELMANN & PESSOA, 

2007). Em outras palavras, a motivação interage com a atenção exógena, 

aumentando a sensibilidade perceptiva. Na tarefa de detecção orientada, envolvendo 

recompensa monetária e punição, os resultados revelaram uma potencial interação 

entre a atenção e a motivação através das taxas que foram aumentadas linearmente 
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em função do valor do incentivo monetário absoluto, revelando que os incentivos 

monetários aumentaram a sensibilidade de detecção (PESSOA, 2009).  

De modo geral, os resultados (ENGELMANN & PESSOA, 2007; PESSOA, 2009) 

sobre essa reorientação da atenção, originada nos sistemas de recompensa, foi 

confirmada por: 1) uma melhora na sensibilidade de detecção observada em todas 

as condições de recompensa e punição em comparação com a condição neutra 

durante os testes válidos/inválidos; 2) o sistema de recompensa informa o sistema 

atencional exógeno sobre a magnitude do incentivo associada à detecção de 

estímulos relevantes para a tarefa no ambiente; 3) isso indica que os incentivos 

monetários aumentaram as ativações no córtex cingulado posterior e na parte 

superior do lobo límbico durante a orientação da atenção botton-up e a detecção da 

sensibilidade e no lóbulo parietal inferior e na junção temporo-parietal durante a 

reorientação da atenção top-down com indicação para estímulos relevantes 

(SOMESTEIN, 2012). Assim, no geral, os presentes resultados revelaram que a 

atenção e a motivação interagem intimamente na geração de comportamento 

complexo resultado de processos decisórios. Em suma, as tarefas aqui mencionadas 

na seção mostram que há uma correlação persuasiva entre os índices de magnitude 

e de valência das recompensas, das punições e das alterações emocionais para o 

direcionamento das escolhas vantajosas ou desvantajosas, sendo que a função das 

emoções e da motivação são significativamente úteis e a sua ausência perturbadora 

para o processo de tomada de decisão (BECHARA ET.AL., 2005).  

 

3. Os Vieses e as Heurísticas: processos e constraints  

 

Nesta seção, objetiva-se apresentar uma lista parcial de vieses cognitivos e 

de heurísticas em raciocínio que abrangem os domínios de julgamento e de tomada 

de decisão no âmbito das pesquisas em cognição social e em memória no que tange 

ao problema de saber como relacionar estes aspectos automáticos (discutidos na 

seção anterior) com os outros fatores que atribuem valor à uma escolha como o 

tempo e as expectativas expressos por meio de heurísticas. À vista disso, o objetivo 

é trazer as explicações para essas violações das regas de raciocínio em virtude das 

heurísticas da confiabilidade em tomada de decisão sobre como a representatividade 
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pode ser baseada na confiabilidade, na disponibilidade, na ancoragem e no ajuste. 

Desse modo, os vieses e as heurísticas são facilitadores para certos julgamentos2 

que dirigem o processo decisório podendo resultar em ações adaptativas ou não 

(HILBERT, 2012).  

Como categoria, os vieses cognitivos na tomada de decisão abrangem uma 

ampla gama de desvios do que é comumente considerado como julgamento e 

decisão puramente racionais (HILBERT, 2012). Segundo as Teorias de Duplo Aspecto 

(TDA) para a tomada de decisão, levando em conta a separação categorial entre os 

sistemas ou rotas de processamento de informações lento e rápido, supramodal e 

unimodal3, sobre a percepção de dados externos, e considerando os seus benefícios 

e custos evolutivos, sendo que, a primeira rota refere às funções executivas que 

possibilitam uma avaliação racional atribuindo pesos para as opções e valores para 

a utilidade, que fazem parte do julgamento racional calculando e fazendo conexões 

entre os conceitos, constituindo uma avaliação consciente, mas, que trazem uma 

desvantagem que requer tempo,  para processar as informações disponíveis para se 

engajar em uma reflexão lenta e consciente (KAHNEMAN, 2013).  

O problema é que se todas as decisões tomadas exigissem esse nível 

detalhado processamento, alguém inserido em um contexto de perigo que exige uma 

resposta rápida poderia não sobreviver, além das dificuldades práticas, pois, cada dia 

                                                      
2 Há uma distinção importante entre os julgamentos de primeira e alta-ordens. Os julgamentos de 
primeira-ordem referem aos contextos de escolhas sensoriais e de curto-prazo. Desse modo, este 
contexto envolve a detecção de sinais perceptuais e a reação, influenciada por estados emocionais, 
como os programas de ação, drivers e demais bioreguladores, além dos mecanismos de recompensa. 
O tipo de escolhas envolve situações como optar entre algumas preferências de gosto como, por 
exemplo, o que comer e beber, vestir ou qual filme assistir. Diferentemente, os julgamentos de alta-
ordem envolvem escolhas de longo-prazo e são mais complexas que as primeiras, envolvendo maior 
quantidades e distintos tipos de informações como, por exemplo, se o indivíduo vai estudar ou não, se 
vai casar ou não, para onde viajar daqui 1 ano, em resumo, são escolhas que se concretizarão no futuro 
e pressupõe a aplicação do raciocínio, do planejamento, da consecução de tarefas que são condições 
prévias. Estes julgamentos também desempenham um papel significativo na cognição de nível 
superior para resultados subjetivos, como os ganhos ou as perdas monetárias, as interações sociais 
(quem daria um bom amigo ou companheiro) e as atividades físicas (CHARLTON & SOBEL, 2012).    
3 Numa perspectiva neuronal, uma “high road” diz respeito às áreas visuais primárias e secundárias 
(aqui incluindo projeções ventrais, via área V4 e IT (ínferotemporal), e dorsais, via MT, e as áreas 
frontais ventromediais e ventrolaterais, orbitofrontais, dorsolaterais e dorsomedias. Estas áreas, 
segundo a literatura em neurociência cognitiva, constituem as ‘’redes gerais da cognição” e dão 
suporte às funções executivas como a atenção, memória de trabalho, planejamento, raciocínio e 
representações acerca de previsões de cenários futuros. Em contrapartida, uma “low road” refere às 
estruturas subcorticais talâmicas, amigdalares, hipotalâmicas e do tronco cerebral correlacionadas 
às respostas rápidas automáticas e reflexivas (LEDOUX, 1996). 
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expiraria antes que alguém pudesse vestir-se completamente (KAHNEMAN & 

TVERSKY, 2009). Entretanto, um sistema com uma rota rápida que possibilita uma 

ação reflexiva ou uma ação automática aprendida (ÖHMAN, 2005) possibilita 

encontrar uma saída para a dificuldade permitindo o processamento em segundo 

plano (“backgroud processing”) das decisões acerca das tarefas cotidianas em um 

modo automático, rápido e frequentemente mais orientado pelas emoções se 

comparado ao sistema de processamento de informação de alto nível e cognitivo 

(KAHNEMAN, 2013).  

Assim como ocorre com este sistema cognitivo, há certas desvantagens e um 

certo preço a pagar pelo benefício da velocidade e da eficiência associadas ao 

pensamento rápido: isso tem como efeito a generalização e a negligência de algumas 

informações potencialmente importantes. Sobre este pano de fundo evolutivo, várias 

heurísticas descrevem como cada uma dessas formas automatizadas de cognição 

podem resultar em erros ou vieses previsíveis de julgamentos (KAHNEMAN, 2013). O 

tipo mais conhecido de pensamento rápido seja o uso de heurísticas ou regras 

práticas que permitem estimativas rápidas de probabilidade ou valor.4  

    Mas, o que são e por que os vieses e as heurísticas ocorrem? Por definição, 

os vieses cognitivos são definidos como um erro sistemático de julgamento e de 

tomada de decisão comum a todos os seres humanos, que pode ser devido às 

limitações cognitivas, aos fatores motivacionais e/ou adaptações aos ambientes 

naturais (WILKE & MATA, 2012). Os vieses cognitivos pressupõem um princípio 

chamado de racionalidade limitada (“Bounded Rationality”) que afirma que os 

organismos têm recursos limitados, como o tempo, a informação e a capacidade 

cognitiva, para encontrar as soluções para os problemas que eles enfrentam 

(SHEPARD, 2001). Alguns vieses cognitivos são presumivelmente adaptativos e 

podem levar às ações mais eficazes em um determinado contexto. Além disso, se 

                                                      
4 É importante notar que esses vieses não são incomuns ou inconsistentes com o funcionamento 
cognitivo normal e social típico. Ao contrário, estas formas são muitas vezes automáticas e 
inevitáveis, pelas quais, a mente processa as informações e permitindo escolhas adaptativas ao 
contexto. Cognitivamente, os julgamentos são baseados em uma quantidade limitada de dados, por 
razões de velocidade, de conveniência e de disponibilidade de dados. Portanto, as heurísticas e outros 
atalhos cognitivos (cognitive short cuts) funcionam como um caminho para alcançar uma avaliação 
que seja “boa o suficiente” e não uma “avaliação ideal” que poderia resultado de acesso às 
informações em tempo ilimitado para tomar as decisões (WILKE & MATA, 2012, p. 531). 
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permitir os vieses cognitivos, então, têm-se decisões mais rápidas, o que pode ser 

desejável quando a velocidade da ação é mais valiosa que a precisão, conforme 

ilustrado pelas heurísticas e os atalhos.  

Por definição, as heurísticas são julgamentos ou mecanismos de tomada de 

decisão ou atalhos cognitivos que dependem de poucas informações e de modestos 

recursos cognitivos (WILKE & MATA, 2012). Um atalho cognitivo usa a emoção e a 

motivação para influenciar a decisão. A emoção desempenha um forte efeito que 

desempenha na tomada de decisão para resolver um desafio de forma rápida ou 

eficiente sendo usada para avaliar os riscos e os benefícios de um evento partindo 

dos sentimentos positivos ou negativos que um avaliador associa à um estímulo. 

Além do mais, os atalhos cognitivos podem ser considerados uma decisão instintiva, 

uma vez que, se a “avaliação emocional” estiver condiz com as características do 

ambiente, os benefícios são altos e os riscos são baixos (TVERSKY & KAHNEMAN, 

1974). 

O programa de pesquisas em vieses e heurísticas (TVERSKY & KAHNEMAN, 

1974) se preocupa com a formalização de soluções normativas para os problemas 

de julgamento e de tomada de decisão por meio da teoria da probabilidade e da 

estatística, com base na ideia de “racionalidade limitada” (SIMON, 1974), que 

abordava as restrições específicas enfrentadas pelos agentes em seus ambientes. 

Os humanos têm apenas tempo, informações e capacidade cognitiva limitadas para 

decidir, por exemplo, qual parceiro escolher, qual refeição fazer ou qual casa comprar 

e, portanto, podem ter que confiar em estratégias de decisão heurísticas para tomar 

as suas decisões. Desse modo, o programa de heurísticas e de vieses seguiu o 

princípio de racionalidade limitada tentando identificar as restrições ou vieses 

específicos associados ao julgamento humano e à tomada de decisão (TVERSKY & 

KAHNEMAN, 1974). Por estar inspirado por pesquisas sobre os vieses perceptuais e 

pressupondo haverem características comuns entre os sistemas perceptivo e 

cognitivo, avançaram com a hipótese que as inferências sobre o mundo externo, com 

base em pistas imperfeitas, poderiam levar aos erros em algumas situações (WILKE 

& MATA, 2012).  

Em síntese, os vieses podem ser classificados por um conjunto de dimensões 

incluindo aqueles que são específicos para os grupos ou para os indivíduos, aqueles 
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que afetam a memória ou refletem as emoções e as motivações, aqueles que afetam 

os julgamentos ou as tomadas de decisão. Por exemplo, o focalismo é um caso 

prototípico de como os vieses cognitivos podem influenciar a saúde mental. Na 

prática, o focalismo é a tendência de colocar muito foco ou ênfase em um único fator 

ou informação ao fazer os julgamentos ou as previsões (STRACK ET. AL., 1988). O 

viés de impacto, que refere à uma previsão afetiva enquanto um processo de fazer 

julgamentos sobre os próprios estados emocionais futuros, ocorre ao longo da vida 

das pessoas e tem uma influência em julgamentos e tomadas de decisão, em grande 

e pequena escalas (SANNA & SCHWARTZ, 2004). O viés da confirmação é tendência 

de pesquisar, interpretar, focar e lembrar as informações de uma forma que confirme 

os preconceitos de alguém (NICKERSON, 1998). Os indivíduos tendem a avaliar uma 

hipótese testando para ver se são capazes de confirmá-la, logo, os métodos que se 

tenta confirmar uma hipótese -versus rejeitar- podem ser muito diferentes e, com 

efeito, a busca da confirmação pode levar a erros sistemáticos nas conclusões 

(JOHNSON & SEIFERT, 2004). 

Em um processo de raciocínio indutivo, as pessoas frequentemente fazem uso 

de certas heurísticas que, em muitos casos, levam rapidamente a conclusões 

adequadas, mas às vezes podem causar erros. A heurística de disponibilidade sugere 

que as pessoas tratam a facilidade como um valor ou um evento que vem à mente 

como informativo quanto à sua probabilidade ou frequência, neste sentido, os 

eventos que são lembradas mais facilmente são aqueles consideradas mais 

prevalentes. Um exemplo disso é um experimento (LICHTENSTEIN ET AL., 1978) em 

que os participantes foram convidados a escolher entre duas listas diferentes acera 

das causas de morte mais frequência. Assim sendo, devido à disponibilidade 

heurística, as pessoas consideraram que as causas mais “espetaculares”, como a 

ocorrência de um tornado ou acidente de avião, causam mais mortes que certas 

doenças como a asma ou o câncer. Desse modo, as informações que estavam mais 

disponíveis para os participantes do experimento foram preferencialmente evocadas 

(OSWALD & GROSJEAN, 2004). Outro efeito de uso da heurística de disponibilidade é 

chamado de correlações ilusórias que diz respeito à tendência das pessoas a julgar 

de acordo com preconceitos ao correlacionar eventos que não existem através de 

uma generalização muito simplificada sobre um grupo de pessoas atribuindo uma 
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característica (TVERSKY & KAHNEMAN, 1974). Assim, essa correlação ilusória ocorre 

porque se leva em consideração as informações disponíveis e se julga que isso 

prevalece em muitos casos partindo de crenças não justificadas (FIEDLER, 1991). 

A heurística de representatividade também leva a erros de raciocínio nos 

casos em que a regra da conjunção é violada em um tipo de extensão da conjunção 

que refere a tendência de assumir que certas condições específicas são mais 

prováveis que uma versão mais geral dessas mesmas condições (FISK, 2004).  Ao 

fazer julgamentos sobre a probabilidade, frequentemente confia-se na extensão em 

que um único caso ou exemplo é representativo de uma categoria, grupo ou 

estereótipo particular. Por fim, as heurísticas da ancoragem e do ajuste concernem 

às estimativas em julgamentos que são influenciadas por um determinado ponto de 

referência ou 'âncora', sendo que, uma vez que o valor da âncora é definido, 

argumentos subsequentes, estimativas e valores feitos por um indivíduo podem 

mudar se comparados ao julgamento sem a âncora (NI ET. AL., 2019) e fazem ajustes 

até que atinjam um valor aceitável ao longo do tempo (EPLEY & GILOVICH, 2006). 

Com efeito, resta saber, por que os vieses cognitivos ocorrem? O conceito de 

racionalidade ecológica descreve a correspondência entre a estrutura e a 

representação da informação no ambiente, de um lado, e os algoritmos simples de 

tomada de decisão, como as heurísticas, do outro. Em outras palavras, sempre que 

houver essa correspondência, as heurísticas podem ter um bom desempenho. 

Entretanto, como a racionalidade evolucionária sustenta que é importante considerar 

a combinação entre a mente e os ambientes passados nos quais a mente evoluiu, 

esta abordagem tenta esboçar as origens evolutivas do viés cognitivo (HASELTON & 

BUSS, 2000). Alguns cientistas evolucionistas seguiram a abordagem do programa 

de heurística e vieses ao usarem os erros para estudar o viés cognitivo, pois, embora 

as pessoas possam tomar decisões adaptativas rápidas usando dicas simples e 

confiáveis, ainda correm o risco de cometerem erros (GIGERENZER ET. AL, 1999). 

Mesmo que a eliminação total dos erros é rara, os custos associados à certos erros 

podem levar os organismos a cometer sistematicamente um tipo de erro em 

detrimento de outro, conduzindo ao que está no cerne da teoria de gerenciamento de 

erro -uma teoria que aplica a lógica evolucionária à teoria de detecção de sinal 

(HASELTON & BUSS, 2000). De acordo com a perspectiva em racionalidade 
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evolucionária, vieses cognitivos são relatados em pesquisas subdivididas em duas 

categorias, quando o foco está na percepção do mundo externo, incluindo a 

percepção de eventos (visuais e acústicos), ou quando o foco está voltado para 

aspectos internos, como os vieses em motivação e memória (BLANK ET.AL, 2007). 

Portanto, os vieses cognitivos que conduzem à erros seguem, por um lado, certas 

distribuições naturais quando os indivíduos têm o comportamento ou os 

julgamentos em ambientes que são muito atípicos em comparação com aqueles 

experimentados ao longo do tempo filogenético e/ou ontogenético e, por outro lado, 

devido às limitações cognitivas e aos fatores motivacionais na qual uma memória 

imprecisa de um mau desempenho passado pode ser devido à má memória (Fading 

affect bias) e/ou à uma motivação para preservar uma visão positiva de si mesmo, 

como um viés egocêntrico (SCHMIDT, 1994). 

 

4. Livre-Arbítrio e Neurociência 

 

Há muito tempo, os filósofos questionam se o conceito popular de “livre-

arbítrio” é possível e verdadeiro –neste caso, a versão libertista de livre-arbítrio em 

que um ato livre não é causado por efeitos físicos anteriores e não é aleatório, mas 

causado pelo agente autodeterminado (GRIFFITH, 2010). Diversamente, o 

compatibilismo é a visão que a ação humana pode ser entendida como livre, mesmo 

que seja totalmente determinada por uma cadeia físico-causal de eventos anteriores 

se o ato estiver ligado de uma forma particular aos desejos ou estados psicológicos 

de uma pessoa (SARTORIO, 2016). Outrossim, o incompatibilismo rígido, como o 

determinismo rígido, é um tipo de ceticismo sobre o livre-arbítrio, pois, designam a 

visão que tanto o determinismo quanto o indeterminismo são incompatíveis com o 

livre-arbítrio e a responsabilidade moral (PEREBOOM, 2014). 

No entanto, como a neurociência (CRICK & KOCK, 2003) promove a ideia que o 

cérebro é uma “máquina causal”, alguns neurocientistas (KELLY BURNS & BECHARA, 

2007) buscam fornecer as evidências que essa teoria libertista tradicional do livre-

arbítrio seria falsa. Ademais, as propostas mais recentes em neurociência (LEVY, 

2021) e filosofia da mente (LAVAZZA, 2016) parecem coadunar-se com algumas 

perspectivas seminais no tema em psicologia (GREENE, 2003) e neurociência 
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(BECHARA ET. AL., 2000) já supunham: que não há lacunas explicativas nos 

processos cerebrais em animais humanos que a cadeia causal seria quebrada e o 

livre-arbítrio libertista seria a alternativa explicativa para como a mente intervém para 

causar a ação. Assim, as evidências trazidas da neurociência (PERSAUD ET. AL., 

2007), da filosofia da mente (PEREBOOM, 2014) e da filosofia da neurociência 

(CHURCHLAND, 2011b, p. 186) vão na direção de uma compreensão biológica das 

condições sob as quais as redes cerebrais de larga escala funcionam, indicam que 

não é necessário apelar para um eu imaterial ou "alma" para explicar o 

comportamento humano (CHURCHLAND, 2011b, p. 142).  

Prinz (2004) e Damasio (2010) apontam para as evidências que os humanos 

podem ser inconscientemente influenciados nas escolhas que fazem por uma série 

de fatores, incluindo aqueles que não são motivacionalmente relevantes, e que se 

pode chegar a acreditar que as escolhas iniciam um comportamento que, de fato, foi 

induzido artificialmente (KAHNEMAN, 2013). Esta visão tomaria como apoio os 

estudos de pacientes (BECHARA & VAN DER LINDEN, 2005) e os experimentos que 

pareciam revelar a existência de atividade cerebral "preparatória" pouco antes de um 

sujeito se envolver em uma ação ostensivamente espontânea (GAZZANIGA, 2008). 

Entretanto, outros filósofos (NADELHOFFER ET. AL., 2014) são céticos quanto a perda 

da relevância das teorias populares acerca de livre-arbítrio, de responsabilidade e de 

punição e como isso pode ser usual para pensar o conceito de agência moral e o seu 

impacto na sociedade e no direito.  

Desse modo, esta perspectiva acerca da tomada de decisão e do livre-arbítrio 

se alinha com abordagens ambas evolucionistas e ecológicas. Então, se o 

julgamento é o processo de tomada de decisões rápidas em relação aos estímulos 

ou às informações do meio ambiente, seja focando no processamento sensorial de 

baixo nível ou na tomada de decisões de ordem superior, então, o cérebro-corpo 

extrai as informações do mundo e determina a probabilidade dessas informações 

serem importantes conforme o contexto ambiental e social. Logo, conforme ilustrado 

pelas heurísticas da representatividade e da disponibilidade, embora o cérebro seja 

extremamente adequado para as suas tarefas gerais, os erros sistemáticos e as 

previsíveis ocasionais ocorrem no processo de julgamento (HASTIE & DAWAES, 

2010). 
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Levando isso em conta, Antonio Damasio e colegas (BECHARA ET.AL., 2005) e 

Greene e Haidt (2002) descobriram algumas diferenças neurológicas significativas 

entre os sujeitos que fazem julgamentos sobre certos dilemas morais pessoais e 

aqueles que contemplam dilemas morais impessoais e dilemas não-morais. Os 

dilemas morais envolvendo um componente pessoal -quando alguém é solicitado a 

considerar se eles realizariam pessoalmente algum ato moral ou imoral- parecem 

ativar o córtex pré-frontal orbital, ventromedial e dorsolateral, o giro frontal medial e, 

possivelmente, o córtex cingulado posterior, a amígdala e o lobo parietal inferior 

(BECHARA ET.AL., 2005). Essas regiões estão envolvidas na integração de emoções, 

imagens mentais e memórias na tomada de decisões, representação de 

recompensas e punições, e o controle do comportamento de risco ou inadequado. 

Além disso, o giro frontal medial, o córtex cingulado anterior e posterior e as áreas 

temporais (como o sulco temporal superior e o lobo temporal) estão associados à 

teoria da mente, a capacidade dos seres humanos de atribuir estados mentais a 

outros para entender e prever o seu comportamento (GREENE & HAIDT, 2002). 

 

Considerações Finais 

 

Em suma, os muitos experimentos em neurociência comportamental e 

cognitiva citados indicam que muitas capacidades diferentes são importantes para 

o raciocínio, o planejamento e o julgamento moral, incluindo a tomada de decisão 

normal e as capacidades da teoria da mente, no entanto, a importância da entrada 

emocional pode ser particularmente significativa para os julgamentos morais. As 

pesquisas mencionadas aqui proveram um background evolutivo e ecológico, ao 

qual, os atalhos e os vieses cognitivos e as heurísticas podem manifestar-se.  

O processo de tomada de decisão pode ser tendencioso em virtude do papel 

que os atalhos cognitivos-mentais, vieses e heurísticas desempenham na tomada de 

decisão humana. Embora muitos pesquisadores tenham estudado esse fato na 

forma de comportamentos psicológicos e economia comportamental, as pesquisas 

parecem ser mais limitadas na exploração do papel das heurísticas e dos vieses 

cognitivos na escolha e no comportamento moral. Nesse sentido, este escrito 

mostra-se como uma iniciativa que soma-se àquelas sobre o papel do controle 
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executivo sobre os processos de heurísticas e sobre o direcionamento que as 

respostas emocionais e os mecanismos de recompensa exercem sobre a tomada de 

decisão, por vezes, como vieses no contexto da seleção e definição de escolhas. 
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 8. RISCO: MODAL OU PROBABILÍSTICO? 
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Resumo 

A concepção tradicional do risco é a probabilística, segundo a qual o grau de risco 

de um evento é determinado pela probabilidade de sua ocorrência. Recentemente 

esta visão foi questionada por Duncan Pritchard (2015, 2016), que sugeriu uma teoria 

modal do risco, centrada na ideia de que o risco de um evento depende da 

proximidade modal entre o mundo atual e os mundos em que o evento ocorre. O 

principal atrativo da teoria modal do risco, segundo Pritchard, é que ela explica 

nossos juízos sobre casos em que dois eventos igualmente prováveis parecem diferir 

no grau de risco. A teoria modal do risco, no entanto, tem suas próprias fraquezas: 

segundo Bricker (2018), existem casos em que os juízos de risco não estão 

rastreando distância modal, isto é, distância entre mundos; também existe o 

problema de determinar o grau de risco de eventos que ocorrem no mundo atual, já 

que a teoria parece implicar que eles possuem grau máximo de risco, uma vez que o 

mundo atual é o mais similar a si mesmo (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020). Além 

disso, a concepção modal do risco é incompatível com as formas mais naturais de 

raciocínio sobre a moralidade da imposição de riscos. Começo explorando as duas 

concepções de risco, salientando suas principais vantagens e dificuldades. 

Argumento que a ideia probabilística pode ser razoavelmente defendida das 

objeções, e uma visão pluralista do risco, embora menos unificada,  merece ser 

explorada.  
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Introdução 

 

Diferentes tipos de proposições podem carregar risco (EBERT; SMITH; 

DURBACH, 2020, p. 433). Eventos de risco são eventos possíveis indesejados. Ações 

ou atividades de risco são ações com resultados possíveis indesejados. Estados de 

coisas de risco são estados de coisas que permitem a ocorrência de eventos 

indesejados (PRITCHARD, 2015, p. 439; HANSSON, 2008). A concepção tradicional 

do risco é a probabilística, segundo a qual o grau de risco de uma proposição é 

determinado por sua probabilidade. Se pensarmos em termos de eventos de risco, o 

risco de um evento é, na concepção probabilística, determinado pela probabilidade 

de sua ocorrência2. Recentemente esta visão foi questionada por Duncan Pritchard 

(2015, 2016), que sugeriu uma teoria modal do risco, centrada na ideia de que o risco 

de um evento depende da proximidade modal entre o mundo atual e os mundos em 

que o evento ocorre. O principal atrativo da teoria modal do risco, segundo Pritchard, 

é que ela explica nossos juízos sobre casos em que dois eventos igualmente 

prováveis parecem diferir no grau de risco. A teoria modal do risco, no entanto, tem 

suas próprias fraquezas: segundo Bricker (2018), existem casos em que os juízos de 

risco não estão rastreando distância modal, isto é, distância entre mundos; também 

existe o problema de determinar o grau de risco de eventos que ocorrem no mundo 

atual, já que a teoria parece implicar que eles possuem grau máximo de risco, uma 

vez que o mundo atual é o mais similar a si mesmo (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020). 

Além disso, a concepção modal do risco é incompatível com as formas mais naturais 

de raciocínio sobre a moralidade da imposição de riscos. Começo explorando as 

duas concepções de risco, salientando suas principais vantagens e dificuldades. 

Argumento que a ideia probabilística pode ser razoavelmente defendida das 

objeções, e uma visão pluralista do risco, embora menos unificada,  merece ser 

explorada. 

 

 

 

                                                      
2 Embora diferentes tipos de proposição estejam relacionados ao conceito de risco, este artigo se 
refere primariamente ao risco de eventos, apenas por uma questão de simplicidade. 
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Duas concepções de risco 

 

2.1 A concepção probabilística do risco 

 

A maneira “padrão” de pensar sobre o conceito de risco na filosofia é associar 

o risco de uma proposição à sua probabilidade. Proposições cuja probabilidade é 

baixa têm nível baixo de risco; proposições com alta probabilidade são proposições 

de alto nível de risco. Quando consideramos o risco de eventos, por exemplo, o que 

fundamenta o grau de risco de um evento é a probabilidade de sua ocorrência. A 

concepção probabilística do risco nos apresenta uma figura diferente da noção de 

risco dependendo da maneira em que interpretamos a ideia de probabilidade. 

Pritchard, por exemplo, sugere que esta teoria nos dá “uma explicação do risco como 

um fenômeno objetivo”, já que a probabilidade é “compreendida de maneira objetiva 

— isto é, como uma frequência objetiva ou propensão” (PRITCHARD, 2015, p. 440). 

Ebert, Smith e Durbach, por sua vez, interpretam a probabilidade em juízos de risco 

como evidencial, isto é, associada à evidência de fundo (2020, p. 433). Esta noção de 

risco pode tomar duas formas: primeiro, pode ser uma análise filosófica do conceito 

de risco; em segundo, pode ser uma teoria descritiva sobre juízos de risco. Embora 

as duas formas estejam relacionadas, porque uma teoria descritiva pode ser uma 

boa consideração em favor de uma análise filosófica (e vice-versa), uma não 

depende totalmente da outra. Neste artigo, nos preocuparemos das concepções de 

risco como teorias filosóficas, primariamente. 

A concepção probabilística possui algum apelo intuitivo, já que muitos de 

nossos juízos sobre graus de risco passam pela consideração das chances, por 

exemplo, de ocorrência de um evento. Eventos indesejados com maior probabilidade 

de ocorrência são normalmente considerados como eventos com nível de risco 

superior ao dos eventos indesejados com menor probabilidade de ocorrência. 

Imagine, por exemplo, a diferença de grau de risco entre eventos como ser atingido 

por um raio em um dia ensolarado e tropeçar na rua. Mesmo que o resultado de ser 

atingido por um raio seja muito pior quando acontece, julgamos que o risco desse 

evento é muito menor do que o de tropeçar na rua. A teoria probabilística explica esse 
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juízo apontando para o fato de que a probabilidade de ser atingido por um raio em 

dias ensolarados é muito menor que a de tropeçar na rua.  

Esta noção de risco não implica, naturalmente, que sempre julgamos as 

probabilidades com precisão. Existe pesquisa empírica que sugere que existem 

mecanismos psicológicos, como vieses e heurísticas (atalhos mentais), além do 

impacto das emoções, por trás de nossos juízos sobre risco que nos desviam de um 

juízo consistente com as probabilidades — objetivas ou subjetivas — relevantes 

(LOEWENSTEIN et al., 2001; SKAGERLUND et al., 2020; SLOVIC et al., 2004).3 Mas 

esses resultados são compatíveis e até, de certa forma, suportam a concepção 

probabilística. Por exemplo, Loewenstein e seus colaboradores sugerem a ideia de 

que existem dois sistemas de avaliação de risco, um mais emotivo, que é “largamente 

insensível a mudanças na probabilidade” e um cognitivo, que “leva a probabilidade 

em consideração” (LOEWENSTEIN et al., 2001, p. 271). Mesmo que possa existir certo 

desvio em nossos juízos, existe uma classe importante deles (a cognitiva) que é 

sensível à ideia de probabilidade. Além disso, se tratada como uma concepção 

filosófica do risco, evidência de que nossos juízos desviam, em situações específicas, 

do juízo probabilístico, pouco significam para uma explicação mais geral do que é 

risco. Portanto, a pesquisa empírica sobre juízos de risco não é a melhor maneira de 

rejeitar a concepção probabilística do risco. 

Outro argumento contra a ideia de que graus de risco são determinados pelas 

probabilidades associadas a uma proposição é oferecido por Pritchard (2015). O 

argumento tenta apresentar casos em que dois eventos possuem a mesma 

probabilidade, mas julgamos que um possui risco maior que o outro. Considere a 

comparação entre o Caso 1 e o Caso 2, adaptados de Pritchard (PRITCHARD, 2015, 

p. 441): 

Caso 1: Um cientista malvado armou uma enorme bomba, que ele escondeu 

em uma área populosa. Se a bomba explodir, muitas pessoas vão morrer. Não existe 

uma maneira de descobrir a bomba antes da hora em que está armada para denotar. 

A bomba só detona, entretanto, se um certo conjunto de números aparecer na 

                                                      
3 Um apanhado dessas discussões pode ser encontrado em Rápido e devagar: duas formas de pensar, 
de Daniel Kahneman (2012), especialmente no capítulo 13, onde Kahneman apresenta a pesquisa de 
Paul Slovic sobre o viés da disponibilidade e seu impacto nos juízos sobre risco.  
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próxima Mega-Sena. A chance desses números aparecerem é de um em quatorze 

milhões. Não é possível interferir no resultado dessa loteria. 

Caso 2: Um cientista malvado armou uma enorme bomba, que ele escondeu 

em uma área populosa. Se a bomba explodir, muitas pessoas vão morrer. Não existe 

uma maneira de descobrir a bomba antes da hora em que está armada para denotar. 

A bomba só detona, entretanto, se uma série de três eventos altamente improváveis 

acontecer. Primeiro, o cavalo mais fraco do Grande Prêmio Brasil de Turfe, o esporte 

de corrida de cavalos, deve vencer a corrida por pelo menos duzentos metros. 

Segundo, um dos piores times da série A do Campeonato Brasileiro de futebol, o 

Internacional de Porto Alegre, deve vencer o Flamengo, um time muito superior e que 

vem de quatro vitórias recentes por goleadas, numa partida do Campeonato 

Brasileiro, por pelo menos cinco gols de diferença. Por último, o presidente do 

Canadá deve escolher de maneira espontânea proferir um provérbio brasileiro no 

original em português. A chance dessa cadeia de eventos ocorrer é de um em 

quatorze milhões. Não é possível interferir nos resultados de nenhum desses eventos. 

Segundo Pritchard, o grau de risco do evento “explosão da bomba” é muito 

maior em casos como o caso 1 do que em casos como o caso 2. Isso acontece 

porque a condição para a explosão no caso 1, o aparecimento de um conjunto 

específico de números, é algo que poderia facilmente ocorrer. Afinal, o que precisa 

acontecer para que a bomba exploda é simplesmente que alguns números sejam 

sorteados. No caso 2, por outro lado, cada evento da sequência necessária para a 

ativação da bomba é um evento que não poderia facilmente ocorrer, já que são 

inverossímeis (PRITCHARD, 2015, p. 442). Em outras palavras, muitos detalhes das 

situações precisam estar perfeitamente alinhados para que estes três improváveis 

eventos ocorram. Imagine a quantidade de fatos inesperados que precisaria ocorrer 

no mundo para que um cavalo fraco vença a corrida por duzentos metros, um time 

fraco de futebol vença um time forte por cinco gols de diferença e um presidente 

canadense que não fala português decida usar um provérbio brasileiro em um 

discurso. Muito mais fatos inesperados estariam envolvidos no caso 2 do que 

apenas um conjunto de números ser sorteado na Mega-Sena, a condição do caso 1. 

Existe uma diferença maior entre os mundos em que a bomba explode e não explode 

no caso 2 do que no caso 1. Por isso, conclui Pritchard, o risco é maior no caso 1 que 
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no caso 2. A probabilidade associada à explosão da bomba, no entanto, é a mesma 

nos dois casos: um em quatorze milhões. Portanto, se Pritchard está certo sobre a 

diferença de risco entre os dois casos, a teoria probabilística do risco é inadequada. 

 Existe algum apelo no juízo intuitivo de que o caso 2 envolve menos risco que 

o caso 1. Defensores da concepção probabilística podem negar o juízo e defender 

que o grau de risco é idêntico nos dois casos, mas assumir esta estratégia não 

parece ser muito produtivo, já que envolve assumir a própria concepção que está em 

jogo. Um caminho para salvar a teoria desse argumento é buscar explicações 

alternativas para o juízo da diferença de graus de risco. Uma explicação alternativa 

pode estar relacionada à arquitetura dos casos. É possível que seja difícil realmente 

aceitar a estipulação de Pritchard de que a probabilidade da explosão da bomba seja 

a mesma nos dois casos. Como apontam Ebert, Smith e Durbach (2020, p. 435), 

existem diversos vieses psicológicos capazes de explicar por que consideramos o 

caso 1 mais arriscado que o caso 2. Segundo os autores, “[...] psicólogos mostraram 

que existe uma correlação positiva entre a facilidade com que um evento pode ser 

imaginado ou lembrado e o quão provável estimamos que seja — um fenômeno 

chamado de heurística da disponibilidade” (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020, p. 435). 

Kahneman descreve esta heurística como a tendência de julgar probabilidades a 

partir da facilidade com que os eventos se apresentam à mente (KAHNEMAN, 2012, 

p. 166). Como a condição para detonação da bomba no caso 1 é mais fácil de 

imaginar do que a do caso 2, a heurística da disponibilidade pode explicar por que 

pensamos que há diferença de grau de risco. A intuição de Pritchard pode ser apenas 

um exemplo dessa heurística, em vez de uma consideração contra a concepção 

probabilística. Um defensor da objeção de Pricthard poderia reclamar que esta 

explicação assume a verdade da concepção probabilística, já que o raciocínio por 

trás da intuição de Pritchard só pode ser considerado um viés cognitivo se for falho 

no que diz respeito à avaliação do risco. Assim, não é óbvio que raciocinar sobre 

riscos através da facilidade de imaginação é um viés inadequado: pode ser uma 

característica essencial de uma noção de risco. A heurística da disponibilidade, no 

entanto, não diz respeito a juízos sobre risco; é, sim, um viés relacionado a juízos 

sobre probabilidades. E é pacífico que facilidade de imaginação é um bom guia para 

estimar probabilidades. Esta é uma explicação alternativa interessante para o juízo 
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intuitivo de que os casos possuem graus diferentes de risco. Os casos de Pritchard 

não parecem ser conclusivos contra a concepção probabilística. 

 Existem outras considerações contra a concepção probabilística. Ebert, Smith 

e Durbach (2020) sugerem que esta teoria entra em conflito com algumas formas de 

raciocínio que consideramos justificadas, como o raciocínio de checklists. Este tipo 

de raciocínio consiste, segundo os autores, em conferir grau baixo de risco a eventos 

quando “cada possível maneira em que este poderia ocorrer é considerada de baixo 

risco” (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020, p. 435). A ideia é que eventos que possam 

ocorrer de diferentes maneiras, cada uma com baixos graus de risco, devem ser 

também de baixo risco. O padrão de inferência do raciocínio de checklists é 

formalizado por Ebert, Smith e Durbach da seguinte maneira (2020, p. 438): 

1 O grau de risco de P é baixo. 

2 O grau de risco de Q é baixo. 

3 O grau de risco de (P v Q) é baixo. 

Esta forma de raciocínio é bastante intuitiva. Muitos dos eventos que 

consideramos ter baixo risco podem ocorrer de diferentes maneiras, mas estas 

maneiras possuem também grau baixo de risco. Imagine, por exemplo, que você é 

um cozinheiro habilidoso. Ao cozinhar um em casa, existem duas maneiras do seu 

prato falhar: seu gás pode acabar no meio do cozimento, deixando o prato mal-

cozido, ou você pode, sem querer, derramar uma quantidade de tempero muito maior 

do que o necessário, estragando o sabor da comida. As duas maneiras em que seu 

prato pode falhar, nesse exemplo, possuem grau baixo de risco, já que você comprou 

o gás há poucos dias e é um cozinheiro proficiente e cuidadoso no uso de temperos. 

Então, o risco de seu prato falhar deve ser baixo. Além de seu apelo intuitivo no 

raciocínio sobre risco, o raciocínio de checklists é usado em diversos contextos, 

como em abordagens de gerenciamento de risco e no sistema legal  (EBERT; SMITH; 

DURBACH, 2020, p. 439). Um exemplo desta forma de inferência no sistema legal é 

oferecido pelos autores: 

 

Por exemplo, para ser considerado culpado de roubo, em muitas jurisdições, um 

réu deve ter: 

i) tomado propriedade de seu dono legítimo. 
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ii) ter demonstrado a intenção de permanentemente privar o dono daquela 

propriedade. 

iii) não ter obtido a permissão do dono. 

Um réu será considerado inocente de roubo se qualquer uma dessas condições 

não for alcançada. Sob a prática predominante do direito, um réu será condenado 

se cada uma dessas condições for provada sem dúvidas razoáveis. Mas isso 

apenas garante que existe baixo risco de que (i) o réu não tomou a propriedade 

de seu legítimo dono, existe baixo risco de que (ii) o réu não tinha a intenção de 

privar permanentemente o dono daquela propriedade, e existe baixo risco de que 

(iii) o réu tinha a permissão do dono. Para concluir que existe um risco baixo de 

que o réu seja, na verdade, inocente do crime, precisamos usar o raciocínio de 

checklists (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020, p. 439. Grifo dos autores). 

 

A concepção probabilística do risco elimina o raciocínio de checklists como 

uma forma válida de raciocínio. Mesmo que todas as maneiras Q e R em que um 

evento P possa ocorrer sejam de baixo risco, isso não implica que P seja de baixo 

risco, já que probabilidades são aditivas. Isso acontece porque a probabilidade de (Q 

v R), quando Q e R são mutuamente exclusivas, é a soma das probabilidades de Q e 

R.4 Mesmo que as probabilidades de Q e de R sejam baixas isoladamente, a soma 

das duas pode ser considerada média ou alta. Suponha, no exemplo do cozinheiro 

habilidoso, que a probabilidade do gás acabar é 0.05, e o risco do erro no tempero é 

0.05, e estes são exclusivos. Assuma que o grau máximo de risco para que este tipo 

de ação (cozinhar um prato) seja considerado de baixo risco seja 0.09; acima disso, 

o evento possui grau médio de risco. Segundo a concepção probabilística do risco, 

então, o risco de falha é 0.1 e, portanto, é um evento de grau médio de risco. É um 

ponto negativo para a teoria probabilística que ela esteja em conflito com formas 

intuitivas de raciocínio. 

Naturalmente, no entanto, o raciocínio de checklists pode ser criticado, e sua 

consideração perde força como uma objeção à concepção probabilística do risco. Os 

próprios Ebert, Smith, e Durbach parecem sugerir apenas que a consideração desta 

forma de raciocínio e sua exclusão pela concepção probabilística do risco nos dá 

                                                      
4 Pr(Q v R) = Pr(Q) + Pr(R) - Pr(Q & R). Quando Q e R são mutuamente exclusivos, o valor de Pr(Q & R) 
é 0 e, portanto, pode ser ignorado. Nesse caso, Pr(Q v R) = Pr(Q) + Pr(R). 
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razões para pelo menos buscar outras concepções do risco, e não que ela deve ser, 

necessariamente, rejeitada. Na verdade, o raciocínio de checklists pode ser 

meramente uma heurística para juízos sobre graus de risco, em vez de um padrão 

válido de raciocínio. Abandonar a teoria probabilística e buscar uma concepção de 

risco alternativa apenas para satisfazer essa forma de raciocínio parece ter um custo 

teórico desnecessário, a não ser que uma concepção superior de risco seja 

encontrada.  

 

2.2 A concepção modal do risco 

 

A objeção de Pritchard apresentada na seção anterior sugere que julgamos 

graus de risco de eventos rastreando não suas probabilidades, mas o quão 

facilmente estes eventos poderiam ocorrer. Este insight é a base da concepção 

modal do risco, segundo a qual o grau de risco de um evento é determinado pela 

proximidade modal do evento (PRITCHARD, 2015, p. 436). Quanto mais próximo o 

evento está, do ponto de vista modal, maior o grau de risco deste evento.  

Algum esclarecimento deve ser feito sobre o significado de “proximidade 

modal” de eventos. Quando falamos de modalidade estamos nos referindo à relação 

entre diferentes mundos possíveis. Quanto mais similar um mundo possível for ao 

mundo atual, mais próximo ele está, do ponto de vista modal. Como Pritchard explica, 

“[...] a similaridade é determinada por quanto precisa mudar o mundo atual para 

chegar a um mundo possível no qual o evento ocorre” (PRITCHARD, 2015, p. 443). 

Esta é a forma tradicional de ordenamento de mundos possíveis (LEWIS, 1986). O 

risco de um evento P é determinado pela proximidade modal dos mundos em que P 

ocorre. Juízos sobre risco então são juízos sobre ordenamento modal, segundo a 

concepção modal de risco. Existe forte relação entre esta definição de risco e a ideia 

de eventos de alto risco são eventos que facilmente poderiam acontecer, já que 

eventos que poderiam facilmente acontecer são justamente eventos que exigem 

poucas mudanças para ocorrer e, portanto, são modalmente próximos.  

A teoria modal do risco obtém sucesso em prever boa parte dos nossos juízos 

ordinários de risco que são explicados pela ideia de probabilidade, já que 

proximidade modal e probabilidade costumam andar juntos: em geral, mundos 
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próximos são mundos em que eventos com probabilidade alta ocorrem, enquanto 

eventos de probabilidade baixa costumam ocorrer em mundos possíveis distantes. 

Essa relação, no entanto, não é necessária, e os casos 1 e 2 discutidos na seção 

passada enfatizam este fato. Loterias são bons exemplos de eventos que são 

probabilisticamente distantes mas modalmente próximos, já que apenas os 

resultados de um sorteio precisam mudar para que um evento ocorra 

(independentemente de sua probabilidade). Esta explicação dos fenômenos de risco 

comporta tanto a intuição dos casos trazidos por Pritchard, já que existe distância 

modal maior no caso 2, e é por isso que julgamos que seu grau de risco é menor, 

quanto o raciocínio de checklists, já que o grau de risco de um evento será igual ao 

grau de risco da maneira mais fácil em que poderia ocorrer, em vez de somar as 

probabilidades das diferentes maneiras. Para ver isso, basta considerar que o mundo 

mais similar em que (Q v R) é verdadeiro é um mundo em que ou Q ou R são 

verdadeiros (mundos em que Q e R são ambos verdadeiros não devem ser os mais 

similares ao atual, já que devem envolver mais mudanças). Se o grau de risco é 

determinado pela proximidade modal dos mundos em que o evento ocorre, e o evento 

P pode ocorrer ou por Q ou por R, então o grau de risco de P é igual ao grau de risco 

de (Q v R) que, por sua vez, é o grau de risco de Q ou de R, a ser determinado por qual 

é o mundo mais similar ao atual em que uma das duas é verdadeira: se o mundo mais 

similar em que Q é verdadeiro é mais similar ao atual que o mundo mais similar em 

que R é verdadeiro, então o risco de (Q v R), e, por consequência, o de P, é igual ao 

risco de Q. Por causa dessa característica, quando o risco de ambos Q e R forem 

baixos, o risco de P será também baixo, o que valida o raciocínio de checklists. Até 

agora, apelar para noções modais no entendimento do risco demonstrou diversas 

vantagens. 

A concepção modal de risco possui, no entanto, alguns problemas. Um deles 

é apontado por Ebert, Smith e Durbach. O problema é o seguinte: uma noção 

adequada de risco deve ser capaz de nos informar sobre graus de risco sem se 

comprometer com a verdade dessa própria proposição. Entretanto, esta teoria parece 

impossibilitar juízos de risco sem que o sujeito se posicione quanto à verdade da 

proposição em questão. Isso acontece porque o mundo mais similar ao mundo atual 

é o próprio mundo atual, o que quer dizer que “[...] qualquer evento que acontecer no 
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mundo atual deve ter risco máximo de acontecer” (EBERT; SMITH; DURBACH, 2020, 

p. 439. Grifo dos autores). Se um evento P ocorre no mundo atual, então ele poderia 

facilmente ocorrer (de fato, nenhuma mudança precisaria ser feita no mundo atual 

para que ocorresse). Isso implica que todos os eventos que ocorrem no mundo atual 

possuem risco máximo de ocorrer, o que significa que a questão sobre o grau de 

risco de eventos pode depender de sua própria ocorrência. Relembre o exemplo do 

cozinheiro habilidoso. Intuitivamente, o risco de seu prato falhar é baixo, falhando ou 

não falhando no mundo atual. Segundo a concepção modal do risco, se seu prato 

não falhar, o risco de falhar é baixo, porque os mundos em que o prato falha são 

distantes; no entanto, se seu prato falhar no mundo atual, porque o mundo atual é o 

mundo mais similar a si mesmo, então o risco de seu prato falhar é máximo. Esta é 

uma implicação estranha da concepção modal de risco: é impossível julgar que 

algum evento possui grau baixo de risco sem se comprometer que esse evento não 

ocorra; ou, ainda, é impossível julgar que a proposição P tem baixo grau de risco sem 

julgá-la falsa. Os autores ressaltam que, naturalmente, que alguém poderia 

justificadamente julgar que o risco de P é baixo mesmo que P ocorra, mas este juízo 

seria sempre falso, o que parece insatisfatório, já que deveria ser possível julgar 

verdadeiramente que o risco de P é baixo mesmo quando P ocorre no mundo atual 

(EBERT; SMITH; DURBACH, 2020, p. 442). 

Outra preocupação é levantada por Bricker (2018). Existem casos, 

semelhantes aos trazidos por Pritchard, que despertam intuições sobre o risco que 

não são bem explicadas nem pela concepção probabilística, nem pela concepção 

modal do risco. Considere este exemplo: 

 

Como nos casos de Pritchard, digo novamente que um cientista malvado armou 

uma bomba para explodir em uma área populosa se um evento específico ocorre, 

e não existe maneira de desarmá-la. Mia, a protagonista (sem saber) desses 

episódios, possui uma habilidade especial para estabelecer diferenças muito 

pequenas nos pesos de objetos. Para bilhetes de loteria do tipo “raspadinha”, em 

que os vencedores pesam um pouco mais que os perdedores por causa de 

diferenças de fabricação, isso quer dizer que Mia pode identificar um bilhete 

como vencedor ou perdedor com 99% de precisão. Isto é, a probabilidade de que 
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ela julgue um bilhete como vencedor sendo que ele é vencedor é 99%, e a 

probabilidade de que ela julgue que é perdedor sendo que ele é perdedor é 

também 99%. 

Caso A: O cientista malvado armou a bomba para explodir se o próximo bilhete 

de Mia for vencedor. Mia compra um único bilhete, que possui uma chance em 

100 de ser o vencedor. Ela julga que o bilhete é perdedor. 

Caso B:  O cientista malvado armou a bomba para explodir se o próximo bilhete 

de Mia for vencedor. Mia compra um único bilhete, que possui uma chance em 

1.000.000 de ser o vencedor. Ela julga que o bilhete é vencedor (BRICKER, 2018, 

p. 203. Grifo do autor). 

 

Segundo Bricker, o Caso B possui, intuitivamente, maior grau de risco. Esta 

intuição é apoiada pelo fato de que Mia tem uma habilidade altamente precisa de 

previsão de bilhetes e acredita, no caso B, que o bilhete é vencedor, o que detonaria 

a bomba. Como Bricker ressalta, a probabilidade do bilhete ser vencedor é 

praticamente a mesma (aproximadamente 0,0001; ou, 1 em 10.000)5, o que significa 

que a concepção probabilística de risco é incompatível com esse juízo intuitivo. Mas 

a concepção modal também não capta essa diferença de graus de risco, já que os 

eventos envolvidos (números na loteria e o juízo de Mia) não parecem requerer 

maiores mudanças no mundo no caso A que no caso B. A distância modal entre o 

mundo atual e os mundos em que a bomba detona deve ser a mesma no caso A e no 

caso B. O exemplo de Bricker sugere que juízos sobre risco não estão rastreando 

nem probabilidades, nem distância modal — pelo menos não apenas isso.6  

                                                      
5 Estes casos são exemplos dos problemas de taxa de base. Usando o teorema de Bayes podemos 
ver, mesmo que seja inicialmente contraintuitivo, que as probabilidades são praticamente as mesmas. 
A probabilidade do bilhete ser vencedor dado que Mia prevê que ele seja perdedor, P(V|MP), no caso 
A, deve ser calculada da seguinte maneira: P(V|MP) = P(MP|V) . P(V) / P(MP). A probabilidade de Mia 
julgar o bilhete como perdedor, P(MP), é obtida através de P(MP|P) . P(P) + P(MP|V) . P(V). Temos, 
portanto, P(MP) = 0,99 . 0,99 + 0,01 . 0,01 = ≅ 1. Assim,  P(V|MP) = 0,01 . 0,01 / 1 = 0,0001. No caso B, 
calculamos a probabilidade do bilhete ser vencedor dado que Mia o julgou vencedor através de P(V|MV) 
= P(MV|V). P(V) / P(MV). P(MV) é obtida por P(MV|V) . P(V) + P(MV|P) . P(P). Assim, P(MV) = 0,99 . 
0,000001 + 0,01 . 0,999999 = ≅ 0,009. Então, P(V|MV) = 0,99 . 0,000001 / 0,009 = 0,0001. Como as 
probabilidades de MP e MV são aproximadas, as probabilidades não são idênticas, mas são 
extremamente próximas, de modo que não deveriam afetar nosso julgamento de risco se a concepção 
probabilística do risco for verdadeira. 
6 Deve-se ressaltar que uma maneira de proteger as duas concepções deste argumento é buscar 
explicações alternativas para o juízo de que o caso B é mais arriscado que o caso A. Não acredito que 
as candidatas mais imediatas sejam proveitosas (algumas são discutidas por Bricker (2018)). A 
discussão destas estratégias está fora do escopo deste artigo, por razões de espaço.  
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Acredito, no entanto, que este caso não motiva a ideia de que pensamos de 

maneira não-probabilística sobre o risco, porque a explicação mais simples para o 

juízo é que geralmente achamos, inicialmente, que as probabilidades não são iguais, 

já que o caso envolve problemas de taxa de base que confundem a estimativa 

intuitiva das probabilidades. Uma vez que sabemos que as probabilidades são de 

fato iguais, o juízo de Bricker parece perder força intuitiva, e seu apelo diminui como 

argumento contra a teoria probabilística. Continua, no entanto, sendo um caso 

problemático para defensores da concepção modal. 

 Por último, gostaria de considerar outro problema da teoria modal de risco. Ela 

parece ter consequências estranhas no que diz respeito a como a noção de risco 

deve informar decisões. Considere, por exemplo, a moralidade da imposição de 

riscos. Uma maneira de explicar como impor riscos a outras pessoas de maneira 

moralmente justificável é apelar para a ideia de que riscos de baixo grau podem ser 

impostos quando existem benefícios para estas práticas arriscadas ou quando 

assumir este risco seria racional do ponto de vista individual. Por exemplo, embora 

dirigir automóveis envolva a possibilidade de resultados acidentes catastróficos, 

consideramos a prática moralmente justificada em função dos benefícios envolvidos 

e do grau consideravelmente baixo de risco.7 Este raciocínio faz sentido em uma 

concepção probabilística do risco, já que o risco de acidentes, embora real, não é tão 

alto, mas em uma concepção modal do risco não parece que podemos dizer o mesmo, 

já que existe proximidade modal entre o mundo atual e os mundos em que um 

acidente de trânsito ocorre (pense no quão pouco precisa mudar enquanto você 

dirige para que cause um acidente: um mero movimento do braço pode ter 

consequências trágicas), e, portanto, o grau de risco deve ser considerado alto. Isso 

vale também para práticas arriscadas consideradas moralmente obrigatórias, como 

a vacinação, mesmo em casos que envolvem potenciais efeitos colaterais onerosos. 

Supostamente, existe proximidade modal entre mundos em que um indivíduo sofre 

ou não sofre os efeitos colaterais de uma vacina; se a teoria modal do risco é 

verdadeira, então, muitas vacinas que aceitamos por serem consideradas de baixo 

                                                      
7  Estou aqui considerando apenas o risco de acidentes de automóvel, embora, naturalmente, a 
moralidade do trânsito envolva outras questões, como problemas ambientais, econômicos, culturais, 
etc. 
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risco possuem, na verdade, alto grau de risco. A concepção modal do risco, então, ou 

exige uma séria revisão em nossos juízos morais que envolvem risco, a ponto de 

condenar muitas práticas intuitivamente aceitáveis, ou uma grande mudança no que 

diz respeito à fundamentação da moralidade destas práticas — isto é, não pode ser 

o caso que estas práticas sejam moralmente justificadas porque o grau de risco é 

baixo. A teoria probabilística é, nesse aspecto, mais parcimoniosa. Acredito que este 

é um desafio para a concepção modal de risco, embora não seja uma refutação da 

teoria. 

 

Pluralismo sobre risco 

 

A teoria modal do risco encontra dificuldades demais para ser aceita como 

uma análise monista do risco, mas alguns de seus insights podem ser incorporados 

à concepção probabilística para dar origem a uma noção pluralista de risco. Segundo 

o pluralismo sobre risco, juízos de risco podem adotar diferentes concepções de 

risco, obtendo resultados diferentes de acordo com a concepção adotada. Esta ideia 

sugere, ainda, que quando julgamos riscos não apenas estamos julgando a 

severidade dos eventos e o grau de risco envolvido, mas também qual é o padrão de 

risco que deve ser adotado para a situação relevante (EBERT; SMITH; DURBACH, 

2020, p. 449). Por isso existem casos em que a concepção probabilística parece mais 

adequada e casos em que a concepção modal parece mais adequada.  

Muitos filósofos, com razão, possuem alguma resistência a teorias pluralistas, 

já que elas perdem o poder redutivo e podem ser pouco informativas, em alguns 

casos. Entretanto, no caso do risco, uma visão pluralista é apoiada por diversas 

características dos juízos envolvendo risco. Ressalto aqui uma delas: o fato de que 

juízos de risco podem ser produzidos por sistemas cognitivos diferentes (BRICKER, 

2018, p. 205). Existe, como discuti na subseção 2.1, pesquisa empírica que aponta 

para dois tipos de juízo sobre graus de risco, um envolvendo primariamente emoções, 

que não se afeta por mudanças de probabilidade, e outro, não afetivo, que considera 

a probabilidade (LOEWENSTEIN et al., 2001). Esta separação pode ser entendida 

como sistemas de juízo que reagem a diferentes concepções de risco (EBERT; SMITH; 

DURBACH, 2020, p. 449). De fato, a pesquisa empírica que mostra vieses nos juízos 
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de risco pode estar descrevendo não apenas um erro de avaliação do grau de risco, 

mas também um erro de adequação do padrão de risco a ser utilizado. 

A adoção do pluralismo ainda deixa, é claro, alguns problemas sem solução, 

mas que podem ser trabalhados. É necessário encontrar as regras que regem a 

adequação das diferentes concepções de risco. No contexto da moralidade da 

imposição de riscos, por exemplo, a concepção probabilística parece mais adequada. 

Uma sugestão minha é que a noção modal pode ser utilizada para desempatar graus 

de risco nos quais a probabilidade é a mesma. Mas se a conexão entre os dois 

sistemas de juízo sobre risco e as duas concepções de risco sugerida por Ebert, 

Smith e Durbach (2020) existe, é possível que existam outras aplicações para a 

concepção modal. É tarefa dos pluralistas expandir o entendimento dos contextos 

de risco. O pluralismo sobre o risco é ainda uma ideia nova, mas que merece ser 

explorada, já que apresenta muitas virtudes teóricas e evita os problemas das 

concepções monistas. 
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Resumo 

O objetivo do artigo é apresentar conexões de dois fenômenos aparentemente 

distintos, a saber, a sorte moral e a sorte epistêmica, a partir das considerações de 

John Greco. Mais precisamente, Greco conecta ambos os problemas fazendo 

considerações sobre objeções céticas que seriam comuns a ambas as áreas. Para 

expor a argumentação do autor a respeito da conexão dos fenômenos, o artigo será 

dividido em três partes: (i) apresentação do problema da sorte moral, (ii) 

apresentação do problema da sorte epistêmica e, (iii) apresentação dos argumentos 

de conexão de John Greco sobre os fenômenos.  

Palavras-chave: Sorte Moral. Sorte Epistêmica. John Greco. Epistemologia das 

Virtudes. Responsabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sorte posta problemas intuitivos para pelo menos duas áreas da filosofia 

que são: a moralidade e o conhecimento. A atenção que a sorte tem recebido 

contemporaneamente nos presentes campos recebe, respectivamente, a 

denominação de sorte moral e sorte epistêmica. Mas será que há mais relações entre 

tais fenômenos para além da nomenclatura e do elemento da sorte? Para dar uma 

resposta positiva a essa questão irei expor a argumentação de John Greco sobre a 

conexão de ambos os problemas. Veremos, então, no que eles consistem. 

O que seria o problema da sorte moral? Primeiramente, o termo “sorte” 

significa os fatores que estão além do controle do agente. Com base nisso, a sorte 

                                                      
1 Mestrando em filosofia pela UNISINOS e atualmente bolsista PROSUC. 
E-mail: joaorosauro@gmail.com. 
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moral mostra casos em que nossos juízos morais de censura e elogio são 

influenciados pela sorte, isto é, por fatores que o agente não controla. Mais 

precisamente, alteramos o grau de censura e elogio do agente com base no resultado 

de suas condutas, nas ações que derivam das circunstâncias que ele se encontra e 

nas ações que expressam seus fatores constitutivos. Sendo que, nem resultados, 

circunstâncias ou a constituição, estão no pleno controle do agente. Esse 

diagnóstico da sorte moral se choca com a seguinte intuição que temos: pessoas só 

devem ser avaliadas por fatores que elas controlam. Mais grave ainda, os casos de 

sorte moral também parecem justos e formam uma intuição de que a sorte deve 

influenciar na moralidade. Consequentemente, há um choque de duas intuições que 

parecem certas, mas se excluem.  

O que seria a sorte epistêmica? São casos em que o agente atinge os critérios 

necessários para o conhecimento pela sorte. Esses tipos de casos ficaram famosos 

com os exemplos de estilo-Gettier, que mostraram que a definição tradicional de 

conhecimento, a saber, crença verdadeira e justificada, não exclui a sorte. 

Consequentemente, mesmo atingindo esses critérios, o agente não teria 

conhecimento devido à elementos fortuitos. A partir do problema da sorte epistêmica 

de Gettier, surgiram diversas tentativas de se definir o conhecimento proposicional 

que excluísse a aquisição pela sorte. Parte dessa motivação se dá pela intuição de 

que o conhecimento é um sucesso cognitivo que deve excluir a sorte. Entretanto, a 

sorte pode tomar dimensões mais amplas, exigindo, por exemplo, que o agente 

consiga superar possibilidades alternativas e que tenha acesso consciente de sua 

justificação, caso contrário, parece que o sucesso cognitivo seria fruto de sorte.  

Visto que a sorte é um problema em comum às duas áreas vistas, a pergunta 

que fica é se há uma relação entre os fenômenos da sorte moral e epistêmica? John 

Greco afirma que sim. As conexões são as seguintes: (i) a ameaça do ceticismo ao 

crédito de juízos morais e epistêmicos frente à onipresença da sorte, e (ii) os modelos 

morais kantianos, juntamente com o internalismo epistêmico, que tentam blindar as 

agências da sorte. Entretanto, Greco propõe uma solução para o problema da sorte 

epistêmica a partir da existência da sorte moral. Mais precisamente, esse resultado 

é atingido com uma distinção entre juízos de registro/responsabilidade moral e 

mérito moral. Ou seja, juízos de registro moral tratam das ações feitas de fato pelo 
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agente, tolerando graus de sorte, enquanto que juízos de mérito moral tratam das 

disposições que o agente tem para agir, preservando nossa intuição antissorte. Se é 

possível que a sorte afete a credibilidade de juízos morais, através do registro moral, 

sem que isso seja problemático, também é possível haver crédito epistêmico do 

agente, mesmo com a vulnerabilidade da sorte, se entendermos o conhecimento 

como um sucesso cognitivo que é atribuível a pessoa em questão. 

Esses esclarecimentos iniciais serão melhores trabalhados nas seguintes 

partes do artigo: (i) começarei explicando a origem do problema da sorte moral, as 

intuições que estão em jogo e as categorias que o fenômeno é dividido. (ii) Após, irei 

partir para a sorte epistêmica, explicando também sua origem e os problemas que 

ela levanta para as teorias do conhecimento. (iii) Por fim, abordarei como John Greco 

propõe as conexões e soluções aos problemas vistos, passando, principalmente, 

pela sua abordagem da epistemologia das virtudes. 

 

2 SORTE MORAL 

 

2.1 Considerações Iniciais 

 

De modo genérico, a sorte moral é um fenômeno que diz respeito a como 

nossas atribuições de censura, elogio e responsabilidade estão sujeitas a sorte, isto 

é, estão sujeitas à aspetos aleatórios ao nosso controle. Dito de outra forma, é 

quando a sorte faz uma diferença moral (LATUS, 2001). A identificação desse 

fenômeno moral foi feita, de modo mais direto, por Bernard Williams e Thomas Nagel, 

em seus artigos ambos intitulados “Moral Luck” (1976)2.  

O termo “sorte moral” soa estranho a um leitor que não esteja familiarizado 

com a temática devido ao imaginário filosófico mais standard, que defende a 

moralidade como uma instância de segurança, em que não há espaço para o acaso, 

                                                      
2 O artigo de Thomas Nagel, “Moral Luck” foi uma resposta ao artigo de Bernard Williams, também 
chamado de “Moral Luck”, sendo ambos apresentados em um simpósio da Aristotelian Society e 
publicados nos Proceedings em 1976, em seu volume 50. 
Apesar da menção a primeira publicação dos artigos, os textos que serão utilizados para as 
referências e citações são as versões revisadas de ambos os artigos presentes na obra Moral Luck 
(1993) organizada por  Daniel Statment. Ver Williams “Moral Luck” (pp. 35-55) e Nagel “Moral Luck” 
(pp. 57-71). 
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apenas para o mérito, que geralmente é rastreado por controle, escolha, 

intencionalidade, etc. Basta pensar, por exemplo, como não elogiamos alguém que 

faz uma boa ação por acidente. Suponha que uma pessoa aposte cem reais em uma 

corrida de cavalos, mas sem seu conhecimento, as apostas eram simbólicas e todo 

o dinheiro seria destinado para a caridade. O resultado da ação é algo bom, mas o 

agente não teria mérito nenhum. O que se deduz desse exemplo é que a moralidade, 

mais especificamente nossos juízos de censura e responsabilidade moral, deve ser 

circunscrita pela liberdade, controle, intencionalidade, etc., e não pelo acaso. Tal 

resultado dá uma distinção importante para a moralidade, tendo em vista que várias 

outras esferas da vida humana são vulneráveis à sorte. 

O que é possível perceber até aqui, é uma estreita relação entre a moral e o 

controle. Mas, e se essa intuição que temos não se materializar em prática de modo 

coerente? Bom, é isso que Bernard Williams e Thomas Nagel tentam argumentar em 

ambos os seus artigos intitulados “Moral Luck” (1993), a saber, a ideia de que a sorte 

faz uma diferença moral em avaliações de censura, elogio e responsabilidade. 

Entretanto, ainda é preciso investigar o que é a sorte, a fim de identificarmos de modo 

mais claro como ela interfere em nossos juízos morais. 

O termo “sorte”, de sorte moral, é estabelecido por muitos no debate como 

ausência de controle3. Reescrevendo o problema, a pergunta ficaria: “em que medida, 

fatores que não controlamos influenciam em nossas avaliações morais?”. Como já 

vimos, há uma forte intuição de que a resposta a essa questão deveria ser que a 

moralidade não cederia nada para o acaso, ou ausência de controle.  

É sobre esse raciocínio Nagel levanta objeções mais detalhadas em seu artigo 

“Moral Luck” (1993). A estratégia é mostrar diversas situações em que efetuamos 

juízos de censura, elogio e responsabilidade moral que são alterados em decorrência 

da sorte (boa ou má) que o agente se encontra. Tal resultado se choca com nossa 

                                                      
3 Bernard Williams (1993), Thomas Nagel (1993), Zimmerman (2002, 2015), Robert Hartman (2017), 
Carolina Sartorio (2019), Wayne Riggs (2019), entre outros, defendem essa “concepção padrão” do 
conceito de sorte, que foi estabelecida, primeiro, por Nagel e Williams. Entretanto, há ainda outros 
autores que defendem que tal abordagem sobre o conceito é insuficiente por carecer de precisão e 
não se aplicar a uma série de usos comuns. Autores desse segundo grupo argumentam em favor de 
um modelo de sorte que leve em conta probabilidade e valoração (RESCHER, 1995), ou probabilidade, 
controle e valoração (LATUS, 2003), ou situações modais (PRITCHARD, 2005, 2006, 2019). 
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intuição moral de que pessoas só podem ser avaliadas moralmente por fatores 

restritos ao seu controle4.  

Sumarizando, a sorte moral toma os seguintes moldes: 

Sorte Moral: é um fenômeno da esfera prática que aponta para uma 

incoerência em nossos juízos de censurabilidade e elogio. Tal incoerência é devido a 

duas intuições morais que parecem se chocar, a saber, o princípio de controle e 

nossas avaliações de censura e elogio em casos particulares, pois, de fato, 

parecemos levar em conta uma série de fatores que os agentes não controlam na 

hora de efetuarmos juízos de responsabilidade moral. 

Um exemplo nos ajudará a fixar melhor a dimensão do problema. Imagine, por 

exemplo, dois motoristas que de modo igualmente imprudente trocam mensagens 

pelo celular enquanto dirigem. Suponha, agora, que o primeiro motorista acabe 

atropelando e matando uma criança, sendo que esse atropelamento é fruto de seu 

descuido ao volante ocasionado pela sua conduta ao telefone. Entretanto, nosso 

segundo motorista, igualmente imprudente, tem a tranquilidade de chegar a sua casa 

sem o menor infortúnio, pois, por uma questão de sorte, nenhuma criança cruzou seu 

caminho. Como avaliamos esses dois motoristas igualmente imprudentes, mas com 

resultados bem distintos? Muito provavelmente há uma reação de censura mais forte 

ao primeiro motorista, afinal, ele matou alguém. Entretanto, a única diferença entre 

ambos os motoristas são fatores de sorte, por exemplo, não é possível controlar o 

fluxo ou a localização de pedestres, assim como também não é possível controlar, 

muitas vezes, as rotas disponíveis para se dirigir, etc. Logo, o único elemento no 

controle dos motoristas era a sua decisão de dirigir usando ou não o celular. Nossa 

avaliação moral, todavia, não segue a máxima do controle, mas sim do resultado, que 

não está no controle dos agentes. Como consequência, temos um fator de sorte que 

interfere no grau de censura que é atribuído aos agentes. O primeiro motorista sofre 

muito mais reações negativas, ao passo que o segundo  motorista  sai  apenas  com 

                                                      
4 O princípio de controle (PC) pode tomar os seguintes moldes: 
“(PC): nós somos moralmente avaliados somente na medida se o que fazemos está em nosso 
controle”. 
Havendo também um possível corolário: 
“(PC- Corolário): duas pessoas não devem ser avaliadas de modo diferente se a única diferença entre 
elas são fatores além de seu controle” (NELKIN, 2019). 
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uma represália verbal, ou algo similar. 

O problema toma dimensões mais amplas, podendo ocasionar em um 

ceticismo sobre nossos juízos morais, se considerarmos que a sorte tem uma 

influência moral não somente através de resultados, como vimos no exemplo acima, 

mas também nas circunstâncias com que o agente se depara, em fatores 

constitutivos e em eventos antecedentes a sua ação. Através desse diagnóstico 

temos a sorte moral resultante, circunstancial, constitutiva e causal, 

respectivamente (NAGEL, 1993, pp. 60-67). 

 

3 SORTE EPISTÊMICA 

 

3.1 A Definição Clássica do Conhecimento 

 

Platão escreve no Teeteto (202b-c) que para o conhecimento ser categorizado 

como tal, é preciso que seja acrescida da opinião verdadeira, uma explicação 

racional, ou seja, conhecimento é uma crença verdadeira e justificada. Esta definição 

é conhecida como “tripartite do conhecimento” e, como procurarei mostrar a seguir, 

quando uma dessas três partes está em falta na proposição firmada pelo agente, nós 

apresentamos uma resistência para creditar conhecimento a ele. 

Segundo Pritchard (2016, pp. 5-6), essa definição clássica de conhecimento 

tem alguns ganhos relevantes. Primeiramente, tal modelo abriga bem nossa intuição 

de que conhecimento exclui sorte. Por exemplo, não atribuiríamos conhecimento a 

um agente que afirma que sabe que água ebuli a 100ºC porque 100 é um número 

grande. Já a outra intuição, como também é possível deduzir, é do conhecimento 

precisar de um esforço cognitivo relevante, algo que também está em falta em alguns 

casos que o agente tem apenas crença verdadeira. Por exemplo, um cientista que 

chega à conclusão de que choverá amanhã, através do estudo de previsões 

meteorológicas, exerce uma série de habilidades cognitivas em sua crença 

verdadeira, como processamento de dados, inferências válidas, análise de 

estatísticas, etc., enquanto alguém que afirma que choverá amanhã com base em 

um sonho profético, não tem nenhum esforço cognitivo de modo significativo. 
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3.3 Gettier e a Sorte Epistêmica 

 

As três partes suficientes para garantir o conhecimento, a saber, a crença, a 

verdade e a justificação, ocuparam grande parte da aceitação dos filósofos da 

epistemologia desde Platão (ROBERTS; WOOD., 2007, p. 5). Essa hegemonia da 

tradição foi posta em ameaça com o famoso artigo de Edmund Gettier intitulado “Is 

Justified Truth Belief Knowlegde?” (1963), isto porque, segundo o autor, ainda é 

possível que o agente tenha uma crença verdadeira e justificada sem que seja 

conhecimento. Outra consequência que é extraída dos casos de Gettier é que o 

modelo de tripartite não é eficiente para excluir a sorte da equação. 

Mas no que consistem os casos de Gettier? Bom, Linda Zagzebski expõe a 

fórmula necessária para termos esses exemplos que geraram um grande impacto na 

tradição: 

 

Comece com um caso de justificação (ou garantia) de uma crença falsa. Faça o 

elemento de justificação (garantia) forte o suficiente para o conhecimento, mas 

faça a crença falsa. A falsidade da crença não será devido à qualquer elemento 

sistematicamente descrito na situação. [...] A falsidade da crença é, logo, devido 

à algum elemento de sorte. Agora emende ao caso a adição de outro elemento 

de sorte, somente agora o elemento faz a crença verdadeira (ZAGZEBSKI, 1996, 

pp. 288-289). 

 

Agora veremos como essa receita se aplica em alguns exemplos de crença 

verdadeira e justificada. Começando pelo caso presente no próprio artigo de Gettier 

(p. 122), a saber, a vaga de emprego entre Smith e Jones. Nesse caso, Smith tem a 

seguinte proposição em mente (a) Jones irá ganhar a vaga de emprego, e Jones tem 

10 moedas em seu bolso. Supomos que Smith tenha boas justificações para 

acreditar nessa proposição como, por exemplo, ele ouviu do seu chefe que Jones 

ficaria com a vaga (prova testemunhal), assim como também contou as moedas no 

bolso de Jones (prova perceptual). Logo, com base em (a), Smith forma a crença (b): 

o homem que ganhará a vaga tem 10 moedas em seu bolso. O que ocorre é que Smith 

ganha o emprego, e não Jones, e sem o conhecimento do próprio Smith, ele também 
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tem 10 moedas em seu bolso. O que fica implicado aqui é que Smith tem uma crença 

verdadeira (b), que está bem justificada. Entretanto, Smith não parece realmente 

saber (b), pois Smith tem a sorte de ter tido 10 moedas em seu bolso, algo que era 

desconhecido para ele próprio, e esse fato é o que gera a verdade de (b).  

A partir do que foi dito até então, entendemos mais propriamente o que 

significa dizer quando o conhecimento é alvo de sorte. Para Daniel Statman (1991, p. 

147), “Sorte epistêmica significa que o status epistêmico da pessoa é determinado, 

pelo menos parcialmente, por fatores além de seu controle. Em particular, o fato da 

pessoa sabe que p está além de seu controle”5. 

Todavia, para além dos casos mais óbvios de sorte epistêmica, em que fica 

claro que o agente, apesar de atender as condições padrões exigidas, ainda falha em 

ter conhecimento, existem situações em que a sorte em questão é muito mais sutil, 

a ponto de não a problematizamos e parecer apropriado creditar a pessoa com 

conhecimento. Tal fenômeno não é restrito apenas em casos a sorte torna a crença 

verdadeira, mas também pode ocorrer em processos de justificação ocasionado por 

evidências, ou até mesmo na própria formação da crença e na constituição 

intelectual das pessoas. 

 

3 CONEXÕES ENTRE A SORTE MORAL E A SORTE EPISTÊMICA 

 

3.1 Considerações Iniciais 

 

Veremos agora como John Greco trata do fenômeno da sorte em ambos os 

campos estudados, análise que é possível ser feita através de seu artigo “A Second 

Paradox Concerning Responsibility and Luck” (1995), em seu livro Achieving 

Knowledge (2010) e em seu outro artigo “Luck and Skepticism” (2019). Começarei 

pelo modo como Greco descreve a objeção cética, pautada na sorte, a teorias do 

conhecimento e a modelos externalistas, após veremos como Greco supera tais 

objeções a partir da defesa da existência da sorte moral e da epistemologia das 

virtudes. Por fim, será possível analisar como o autor ainda traça similaridades entre 

                                                      
5 Daniel Statman expõe essa definição de sorte epistêmica em seu artigo “Moral and Epistemic Luck” 
(1991) com vistas em propor as similaridades deste fenômeno com o da sorte moral. 



 

João Victor Rosauro | 149 

 

as pretensões dos internalistas e céticos do conhecimento, com modelos morais do 

estilo kantiano e platônico. 

Com base no que vimos anteriormente, observamos que uma das intuições do 

conhecimento é que ele deve excluir a sorte. Um dos movimentos para garantir essa 

aquisição é que o agente tenha boas razões. Entretanto, os céticos negam a 

possibilidade das boas razões por uma série de flancos como, por exemplo, o agente 

iria acabar caindo em um regresso infinito de boas razões, iria acabar caindo em 

circularidade, não iria conseguir eliminar possibilidades alternativas, etc. (GRECO, 

2010, p. 124; 2019, pp. 305-306). Logo, o que está por trás do argumento cético é que 

mesmo que nossas crenças sejam verdadeiras, nós não conseguimos fundamentá-

las de modo sólido o suficiente para essas objeções serem superadas.  

Entretanto, uma resposta que pode ser dada aos céticos parte do 

externalismo, mais precisamente, há posições que negam que o conhecimento 

precise ser fundado em boas razões ou que precise superar todas as possibilidades 

alternativas e por aí vai. Nesse espectro do debate há posições como o confiabilismo, 

que afirma que o conhecimento é uma crença verdadeira resultada de um 

procedimento confiável (GRECO, 2010, pp. 125-126; 2019, pp. 310-316). 

Entretanto, uma das objeções a essa resposta externalista afirma que a crença 

verdadeira, fruto de um processo confiável, ainda não garantiria o conhecimento. 

Isso ocorreria porque a relação epistêmica do agente com a justificação não seria 

forte o suficiente, em outras palavras, mesmo que o processo seja confiável, seguro, 

etc., ainda poderia se argumentar que o agente deveria estar atento (awereness), 

reflexivo, em perspectiva, ou consciente, dos processos de justificação, e não apenas 

atender um critério externo de relação com o mundo. Segundo Greco (2010, pp. 126-

129), então, o externalismo pode ser acusado de opacidade, não garantir 

racionalidade ou responsabilidade, devido ao modo como estrutura a relação de 

justificação do agente. Consequentemente, a linha de objeção cética argumenta que 

o tipo de conhecimento que os externalistas confiabilistas defendem é análogo a 

encontrar ouro no escuro, ou seja, mesmo que alguém encontre ouro no escuro, esse 

sucesso não poderia se categorizar como conhecimento porque não estaria claro 

para o agente como ele alcança essa crença verdadeira, o agente não estaria em 

perspectiva com o conhecimento. Em outras palavras, sem essa relação exigida 
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pelos céticos, o confiabilismo ainda estaria vulnerável à sorte, do mesmo modo que 

alguém que encontra ouro no escuro só consegue tal feito também pela sorte6. Para 

o autor a objeção teria a seguinte estrutura: 

 

O raciocínio Pirrônico: 1. Conhecimento é um sucesso pelo qual o agente merece 

crédito. 2. Crença verdadeira sem perspectiva é similar a encontrar ouro no 

escuro: o sucesso é meramente sorte, e consequentemente, um sucesso pelo 

qual o agente não merece crédito. Logo, 3. Crença verdadeira sem perspectiva 

não se qualifica como conhecimento (GRECO, p. 128, 2010). 

 

Greco, assim, discorda da segunda premissa, mais precisamente, discorda 

que o tipo de conhecimento defendido por confiabilistas seja um mero sucesso de 

sorte. Para fundamentar essa defesa, o autor isso busca ajuda no problema da sorte 

moral.  

O fenômeno da sorte moral, e o problema do ceticismo, partilham da seguinte 

estrutura em comum: primeiro, ambos os problemas assumem que algo é questão 

de sorte quando há algum fator externo a ações do agente como pensamento, 

decisão, escolha, etc. O segundo ponto em comum parte do pressuposto que 

atribuições morais de censura e elogio, assim como atribuições epistêmicas de 

conhecimento, expressam o crédito que a pessoa tem sobre sua conduta, mas como 

seria o crédito possível se há fatores externos ao agente participando de sua conduta 

moral? (GRECO, 2010, p. 130). É possível estender esse diagnóstico para casos de 

sorte epistêmica se ampliarmos a noção de responsabilidade por um evento, de 

                                                      
6 O tipo de exigência que Greco está lidando aqui, a saber, a exigência de um critério de perspectiva 
no conhecimento, recairia em um tipo de sorte epistêmica que Pritchard chama de “Reflexiva”, caso 
esse critério esteja ausente. Diferentemente da sorte epistêmica do estilo-Gettier, ou sorte por 
verificação, em que a sorte afeta a verdade da crença, mas não sua perspectiva. Segue a definição de 
ambas as sortes epistêmicas, de acordo com Pritchard: 
“Sorte Reflexiva: Para todos os agentes, φ, a verdade da crença do agente em uma proposição 
contingente, φ, é reflexivamente sortuda se, e somente se, a crença do agente que φ é verdade no 
mundo real, mas, dado somente ao que o agente pode saber sozinho por reflexão, é falsa na maioria 
dos mundos possíveis próximos em que a crença é formada do mesmo modo que é formado no 
mundo real” (PRITCHARD, 2006, p. 17) 
“Sorte por Verificação: Para todos os agentes, φ, a verdade da crença de um agente em uma 
proposição contingente, φ, é do tipo sorte por verificação se, e somente se, a crença do agente que φ 
é verdade no mundo real, mas falsa na maioria dos mundos possíveis próximos (near-by) em que a 
crença é formada do mesmo modo que é formada no mundo real” (2006, p.14). 
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modo que inclua crédito epistêmico por uma crença verdadeira, ao mesmo tempo 

que ampliamos a noção de agência e diminuirmos a noção de sorte, para assim a 

noção de agência incluir todas as atividades humanas como estando no controle da 

pessoa, incluindo pensamentos, escolhas, ações, etc. Para Greco, a ameaça da sorte 

para a moralidade e para a epistemologia toma o seguinte padrão: 

 

1. LA [Luck Evaluations]. Se S1 e S2 são exatamente iguais (alike) sobre um 

evento X, exceto a respeito de fatores que são externos as suas respectivas 

agências, então S1 e S2 merecem iguais avaliações a respeito de X.  Logo, 2. LR 

[Luck Responsibility]. Se S1 e S2 são exatamente iguais sobre um evento X, 

exceto a respeito de fatores que são externos a suas respectivas agências, então 

S1 e S2 são igualmente responsáveis a respeito de X. (1) 3. S1 e S2 são 

exatamente iguais sobre o evento X, exceto a respeito de fatores que são 

externos as suas respectivas agências. 4. S2 não merece crédito (ou censura) 

por X. Logo, 5. S1 não merece crédito (ou censura) por X. (2,3,4) (GRECO, 2010, p. 

136). 

 

Agora vejamos como os casos de sorte moral e sorte epistêmica se encaixam 

nesse esquema. Primeiramente, relembremos o caso dos motoristas imprudentes 

que dirigiam enquanto utilizavam o celular. No exemplo, o primeiro motorista é 

censurado por ter matado alguém enquanto dirigia imprudentemente fazendo uso do 

celular, enquanto o segundo motorista imprudente não é censurado pela morte de 

ninguém porque tem a boa sorte de não se deparar com nenhuma criança em seu 

caminho. Mas se a única diferença entre os motoristas é redutível a fatores de sorte, 

então nenhum deles merece censura, ou tem o crédito, pela morte de alguém7. Vimos 

resultado similar quando consideramos a exigência direcionada ao externalismo 

sobre o conhecimento exigir perspectiva. Ou seja, se alguém que encontra ouro no 

escuro não merece o crédito por tal achado, devido a sua aquisição ser fruto da sorte, 

                                                      
7  Mais precisamente, o problema cético para a moralidade, motivados por LA e LR, tomam os 
seguintes moldes: 
“(i) se a única diferença em um evento X entre os agentes S1 e S2 é um fator de sorte, ambos os 
agentes devem ser igualmente responsáveis a respeito de X. (ii) Para qualquer evento X que S possa 
ser responsável, nós podemos imaginar um S’ que: (a) não tenha diferenças entre S e S’ com respeito 
a X exceto por fatores de sorte, e (b) S’ não é responsável por X. (iii) Logo, ninguém é responsável por 
qualquer evento ou por qualquer coisa” (GRECO, 2010, p. 134). 



 
152 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

então, alguém que tem um sucesso cognitivo fruto de um processo confiável, 

também não deveria merecer crédito por seu achado, visto a similaridade estrutural 

dos dois casos em relação a perspectiva. O que percebemos, é que a sorte em ambas 

as áreas mina o crédito pelos eventos. 

O resultado cético, consequentemente, está na medida em que percebemos 

que a sorte está em todo o lugar, se tornando inviável ancorar a agência interna da 

pessoa de modo que seja livre de fatores externos. Como foi possível analisar nos 

debates anteriores, a sorte pode interferir nos fatores circunstanciais e constitutivos 

que estão por trás de processos epistêmicos e condutas morais. O resultado, assim, 

é a impossibilidade do crédito moral e epistêmico ao agente. 

Para resolver a ameaça que a sorte traz para o crédito de nossas conquistas 

morais e epistêmicas, Greco se propõe a dar uma resposta através de uma 

abordagem centrada nas virtudes. A exposição de sua tese começa pela sorte moral 

na defesa de certa independência de dois tipos de juízos morais, a saber, juízos de 

responsabilidade que tratam do registro (record) moral do agente, e juízos sobre o 

mérito (ou virtude) do agente. Mais precisamente, juízos de responsabilidade 

expressam nossas reações de censura e elogio a ações do agente por ter praticado 

o que praticou. Já os juízos morais de mérito dizem respeito a como a pessoa é, ou 

seja, se ela tem boas, ou más, disposições para agir, ou seja, seu caráter. Segundo 

Greco, grande parte do dilema da sorte moral se dá devido a forte relação de 

dependência que é associada a esses dois juízos morais. Nas palavras do autor: 

 

Em todos esses exemplos [de sorte moral], nós comparamos duas pessoas a 

respeito de um evento, e julgamos que uma pessoa não é moralmente pior ou 

melhor do que a outra em virtude do evento. Esse julgamento tem, então, sido 

usado para dar suporte a conclusão de que ambas são iguais em 

responsabilidade a respeito do evento (GRECO, 2010, p. 137). 

 

A partir do momento que tratamos os dois juízos de maneira moderadamente 

independente, o problema da sorte moral não parece ameaçador. Isso porque 

poderíamos dizer, ao mesmo tempo, que os motoristas devem receber censura pelo 

o que eles praticaram no mundo real (nesse caso, apenas um motorista receberia a 
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censura pela morte de uma pessoa), enquanto defendemos que ambos têm o mesmo 

mérito (ou demérito) por serem o tipo de pessoa com disposições viciosas. Em 

outras palavras, ambos os motoristas imprudentes tem registros de 

responsabilidade, de censura, distintos, porque suas ações resultaram em diferentes 

consequências, mas são igualmente ruins, moralmente falando, pois suas 

disposições são iguais. Por extensão, os princípios LA e LR são postos em xeque: 

 

Novamente, fazer uma distinção clara entre o registro do agente e seu mérito, e 

abandonando a ideia de que mérito é completamente determinado por crédito, 

mina a plausibilidade dos dois princípios. Nós agora reconhecemos dois tipos de 

avaliações sobre o agente. LA se mantém plausível como um princípio de mérito 

do agente, mas não é mais plausível sobre avaliações de registro. Pelas mesmas 

razões, LR é completamente implausível (GRECO, 2010, pp. 138-139). 

 

Visto que é possível defender a influência da sorte em juízos de 

responsabilidade moral (registros morais), basta agora para Greco analisar como 

juízos de responsabilidade se relacionam com atribuições de conhecimento. Para 

isso, o autor defende uma abordagem centrada nas virtudes, a saber, o crédito do 

agente pelo conhecimento é atingido na medida em que é um sucesso cognitivo 

atribuível a suas habilidades cognitivas. Entretanto, mesmo em tal cenário ainda é 

preciso que haja contribuição do mundo externo, ou seja, da sorte. O que não deve 

ser entendido como algo problemático, já que as virtudes cognitivas do agente ainda 

desempenhariam, dependendo do caso, um papel mais importante na hora de atingir 

a crença verdadeira. Novamente, a sorte só seria um problema na medida em que ela 

tira fora a agência epistêmica, nesse caso, o que teríamos seria apenas um sucesso 

cognitivo meramente causado pela sorte. Para o autor: 

 

Do mesmo modo, se alguém é abençoado com virtudes intelectuais ou morais, e 

a oportunidade de mostra-las com sucesso, tal pessoa merece crédito por essa 

amostragem. Isso não é dizer que a responsabilidade é consistente com qualquer 

tipo de sorte. Em geral, a responsabilidade do agente é inconsistente com o tipo 

de sorte que tira a agência do jogo (GRECO, 2010, p. 140). 
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Consequentemente, conclui Greco (2010, p. 141-142), a metáfora pirrônica 

não é apta, precisamente porque alguém que encontra ouro no escuro não faz isso 

através de um processo confiável, ou processo que possa ser atribuído a uma 

habilidade, ou virtude do agente. O tipo de sorte em jogo na metáfora, assim, mostra 

o tipo de sorte que tira a agência do jogo. De modo distinto, se alguém encontrasse 

ouro no escuro porque conseguisse distinguir seu peso, ou seu cheiro, tem 

conhecimento na medida em que podemos atribuir seu sucesso a suas habilidades. 

Logo, a segunda premissa do raciocínio pirrônico é falsa. 

Por fim, acho válido ressaltar outra breve analogia que Greco elabora entre as 

estratégias de solução da sorte moral e da sorte epistêmica. A analogia parte da 

defesa dos proponentes do internalismo sobre os critérios do conhecimento, isto é, 

de que “os fatos do status epistêmico do agente (de um tipo ou de outro) são 

sobrevenientes dos fatos que são apropriadamente ‘internos’ ao indivíduo” (2010, p. 

308). Segundo Greco (2010, pp. 308-310), os internalistas caem num realismo 

individualista ao abraçarem este ideal de autossuficiência. Em outras palavras, ao 

recuarem aos ideais de uma instância interna, livre de contingências externas, o 

internalismo faz na epistemologia o que Platão e Kant buscavam fazer na 

moralidade, a saber, isolar os créditos da agência da sorte. Consequentemente, o 

internalismo poderia acabar como os céticos, caso não conseguissem encontrar 

essa instância. A resposta para os internalistas, então, é a mesma aos céticos, 

ambos os defensores dessas teses falham ao não dar um correto entendimento a 

noção “antissorte” que a moralidade e a epistemologia requerem. Sendo que uma 

abordagem das virtudes explica corretamente que tipo de sorte ambos as áreas não 

podem tolerar, e que tipo de sorte é inofensiva aos propósitos do crédito. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo do artigo procurei apresentar as ideias centrais sobre dois 

fenômenos complexos e aparentemente distintos, a saber, a sorte moral e 

epistêmica. Entretanto, busquei expor o pensamento de John Greco para mostrar que 

há conexões entre os problemas vistos, principalmente sobre a ótica de objeções 

céticas. Por fim, vimos que ambas as áreas da filosofia podem tolerar instâncias de 



 

João Victor Rosauro | 155 

 

sorte, sem que isso seja problemático, muito pelo contrário, pois como vimos, a sorte 

não é um problema para juízos de registro moral e seria necessária para o exercício 

de nossas virtudes intelectuais. Além do mais, a existência de um fenômeno ajuda a 

solucionar o outro. 

Acredito que a eficiência do argumento de Greco se apresenta principalmente 

em sua defesa de uma epistemologia das virtudes. Isto é, parece que do mesmo 

modo que um agente moralmente virtuoso está melhor equipado para atingir uma 

melhor ação moral e a felicidade, um agente intelectualmente virtuoso estaria melhor 

equipado para atingir o conhecimento. Um discurso das virtudes na epistemologia, 

assim, responde melhor a como avaliar a contribuição de fatores externos ao 

exercício cognitivo do agente. Do mesmo modo que a ética das virtudes aristotélica 

estaria melhor equipada para lidar com a influência da sorte na moralidade8. Todavia, 

vale destacar que Greco utiliza do recurso das virtudes na moralidade para preservar 

a intuição antissorte, sobre a denominação dos “juízos de mérito”, enquanto que usa 

na epistemologia o recurso das virtudes para mostrar o tipo de sorte que pode ser 

tolerada, e até é necessária para a agência. É somente nos juízos de 

responsabilidade, ou de registro moral, que Greco busca fundamentos para seu caso 

na sorte epistêmica. 

De qualquer modo, a resposta de Greco ao problema da sorte epistêmica 

providencia uma visão mais adequada sobre o conhecimento humano na medida em 

que situa o agente no mundo, ponderando sobre como os eventos externos devem 

ou não fazer parte de nossas avaliações. 
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10. OPTOGENÉTICA E TRAÇOS DE MEMÓRIA DO ENATIVISMO RADICAL 
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José Carlos Camillo1 

Resumo 

Para o enativismo radical (ER) rememorar seria um tipo de ação em que o cérebro 

age conforme um hábito ou uma experiência passada. Essa proposta se encaixa bem 

com o que a neurociência tradicionalmente entendia como traço de memória: a 

criação, consolidação e reforço de um padrão neural que foi ativado durante a 

experiência perceptual. Tal noção de traço de memória é conhecida como 

disposicional. Com essa noção, o ER entende a memória simplesmente como a 

reativação desse padrão neural formado na experiência perceptual. Contudo, 

recentes descobertas da optogenética têm sido usadas para questionar o ER, já que, 

por meio dessa técnica, cientistas da memória perceberam que o traço de memória 

não se encontra no padrão formado pelas conexões sinápticas. Além disso, os 

resultados de estudos realizados com optogenética parecem sugerir a necessidade 

de conteúdo armazenado no traço de memória. Neste trabalho será argumentado 

que essa conclusão não é necessária e que o ER apenas deve mudar seu 

entendimento de traço de memória. Para isso, primeiro será apresentada a defesa 

inicial do ER em relação à memória. Depois as recentes descobertas pela 

optogenética serão exibidas e as conclusões tomadas em relação a elas serão 

discutidas, especialmente as que aparentemente contradizem o ER. Por fim, será 

argumentado que as conclusões apresentadas a partir da optogenética não 

contradizem o ER e que, dado o Problema Difícil do Conteúdo, o ER ainda se mostraria 

como uma proposta relevante acerca da memória. 

Palavras-chave: Traços de Memória; Optogenética; Enativismo Radical; 

Representacionalismo; Psicologia Ecológica. 
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Introdução2 

 

 Memória episódica é o tipo de memória focada na reconstrução mental do que 

foi experienciado em algum momento na vida do sujeito. Para que isso aconteça, 

Martin e Deutscher (1966) sugeriram a existência de um traço de memória: alguma 

alteração cerebral que guardasse informação do evento perceptivo que seria 

retomada na rememoração. Apesar de não ter sido uma ideia de fácil aceitação, 

algumas evidências científicas parecem sugerir que, de fato, algo parecido ocorra.  

 A existência de um traço de memória que guarda informação do evento 

passado é intrigante quando vista da perspectiva do Enativismo Radical, já que essa 

perspectiva teórica a respeito da cognição tem uma visão muito particular sobre o 

que conta como informação. Por isso, neste artigo, vou apresentar a visão enativista 

radical a respeito dos traços de memória. Basicamente, essa perspectiva entende os 

traços não como uma espécie de pen-drive em que símbolos são armazenados e 

manipulados, mas como uma disposição que, quando ativada, produz simulações 

semelhantes à do momento perceptivo. 

 O problema para essa visão é que estudos mais recentes sobre os traços de 

memória, especialmente os que usam a optogenética, têm chegado a conclusões 

aparentemente opostas às esperadas pelo Enativismo Radical. Então, também 

apresentarei alguns problemas que a optogenética tem visto na perspectiva 

enativista radical. Contudo, argumentarei que esses problemas podem ser resolvidos 

e que, dado o poder explicativo a respeito da noção de informação e conteúdo, o 

Enativismo Radical continua como a melhor explicação, em comparação com o 

representacionalismo. 

 

Uma perspectiva Enativista Radical em relação à memória episódica 

 

 Existem alguns sub-ramos do Enativismo. Mas esse grupo de perspectivas 

defende que para entender a cognição “[...] é necessário apreciar como seres vivos 

interagem dinamicamente com seu ambiente [...]”, em outras palavras, para estudar 

                                                      
2 Agradeço ao grupo de escrita em filosofia da mente ao qual pertenço pelas sugestões e críticas ao 
texto. 
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a cognição é necessário estudar as “[...] interações entre organismos e seus 

ambientes” (HUTTO, MYIN, 2013, p. 4). Nesse sentido, o Enativismo se utiliza dos 

conceitos de mente situada e corporificada. É possível tomar o exemplo da 

percepção como uma atividade cognitiva. Nela, os morcegos percebem de forma 

diferente dos seres humanos em primeiro lugar porque têm um corpo diferente (com 

órgãos perceptivos diferentes) e em segundo lugar porque interagem, por meio do 

corpo, de forma diferente com o ambiente. 

 Dentro desse grupo de perspectivas sobre a cognição chamado Enativismo, 

existe o Enativismo Radical (ER), que assume a definição básica do Enativismo 

apresentada no parágrafo anterior, mas, além disso, apresenta um posicionamento 

crítico em relação a perspectivas mais tradicionais relacionadas à cognição. Como a 

perspectiva mais tradicional é o representacionalismo, que entende a cognição como 

a computação/manipulação de conteúdo, o ER defende que nem toda cognição 

envolve conteúdo. Dentro dessa perspectiva, conteúdo é entendido como aquilo que 

se apresenta quando são especificadas as condições de satisfação.  

 Tomando novamente o exemplo da percepção, o que é necessário para 

experienciar algo é a estimulação sensorial atrelada aos mecanismos biológicos que 

o organismo desenvolveu (ao longo da evolução daquela espécie em questão e ao 

longo da vida do indivíduo) e aos hábitos de interação com o ambiente que o 

indivíduo formou. Aqui, nenhum modelo representacional do ambiente é formado, 

como o representacionalismo defende. Apenas o aparelho perceptor do animal é 

ativado e age conforme sua capacidade e seu hábito.  

 Alguém pode perguntar, legitimamente, o que leva os proponentes do ER a 

abandonar a perspectiva tradicional. A resposta se encontra em dois fatores (um 

fraco e outro forte) relacionados ao poder explicativo do representacionalismo: 

primeiro, ele é desnecessário para explicar a cognição; segundo, ele não consegue 

explicar a cognição. 

 O primeiro fator é perceptível quando se tenta implantar processos cognitivos 

em máquinas. Hutto e Myin (2013) mencionam a obra de Brooks e Beer, que tentaram 

inicialmente aplicar uma perspectiva representacionalista a robôs e a reação deles 

foi bem diferente da esperada. Nessa proposta, inicialmente os robôs foram 

programados a criarem uma representação do que entrava por meio de seus 
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“aparelhos perceptivos” e, a partir disso, tomarem uma decisão de ação. Ao fazerem 

isso, os robôs tomavam atitudes descontextualizadas e lentas demais. Quando, 

porém, eles programaram os robôs para agirem à medida que recebiam estímulos e 

também para agirem de modo a receber novos estímulos numa interação contínua e 

imediada com o ambiente, as ações e o tempo de ação dos robôs se aproximaram 

muito mais do que seria esperado de organismos com boa atividade cognitiva.  

 Um estudo com grilos mostrou que as fêmeas, quando ouvem o chamado dos 

machos, agem não apenas à medida que o estímulo sonoro chega, mas também 

agem para receberem novos estímulos em algum momento em que se perdem do 

caminho da fonte do barulho emitido pelos machos (HUTTO, MYIN, 2013). Tendo isso 

em mente, parece que a criação de uma representação numa atividade cognitiva que 

seria, então, utilizada para a tomada de decisões se torna desnecessária. Em outras 

palavras, acrescentar a formação de representações não acrescenta em nada o 

poder explicativo de uma perspectiva acerca da cognição. 

 O segundo fator fica evidente por meio do que Hutto e Myin (2013, 2017) 

chamam de Problema Difícil do Conteúdo (PDC). Basicamente, o PDC constrói um 

argumento que visa concluir que o representacionalismo não consegue explicar a 

cognição. Eis uma forma simplificada desse argumento: 

1. O único tipo de informação válida no naturalismo é informação-como-

covariância. 

2. O representacionalismo assume o conceito de informação-como-

conteúdo. 

3. Informação-como-conteúdo não é informação-como-covariância. 

4. Uma perspectiva científica acerca da cognição deve assumir o naturalismo. 

 Conclusão: o representacionalismo não consegue apresentar uma explicação 

 científica acerca da cognição. 

 Para tentar escapar do PDC, o representacionalismo deveria ser capaz de 

negar ao menos uma de três das premissas acima (1, 3 e 4). Então, a primeira 

alternativa seria mostrar que, no naturalismo, outros tipos de informação são válidos. 

Informação-como-covariância é o conceito de que “[...] s sendo F ‘carrega 

informação’ sobre t sendo H sse a ocorrência desses estados de coisas covaria por 

uma lei da natureza ou de modo suficientemente confiável” (HUTTO, MYIN, 2013, p. 
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66). Um exemplo é o do número de anéis no tronco da árvore que indica a idade dela. 

O número de anéis não apresenta um conjunto de condições de satisfação acerca do 

mundo (nesse sentido, fica difícil questionar a premissa 3, que seria a segunda 

alternativa do representacionalismo). Ao contrário, um agente chega à informação 

da idade da árvore pelo percepção do número de anéis dela porque sabe que o 

número de anéis e a idade de uma árvore costumam indicar o mesmo valor numérico 

(covariam). Esse tipo de informação é o único aceito pelo naturalismo porque não 

acrescenta nada ao que o mundo físico apresenta. No entanto, até agora, o 

representacionalismo não apresentou uma proposta de informação diferente da 

covariância que seja aceitável pelo naturalismo 3 . A última alternativa seria 

simplesmente negar o naturalismo, mas isso implicaria aceitar uma metafísica mais 

carregada que a maioria dos cientistas e filósofos estaria interessada em aceitar.  

 Dentro dessa perspectiva, então, pode ser complicado explicar a memória 

episódica, já que por se tratar de estímulos que não estão presentes (são do 

passado), parece que definir como representação seria a opção mais simples. Hutto 

e Myin (2017) entendem a memória como uma habilidade que é desenvolvida ao 

longo da vida do indivíduo. Para eles, então, a memória episódica não representa o 

passado. Ao contrário, não passa de uma simulação 4  que, quando expressa 

verbalmente, passa a possuir, então, conteúdo (condições de satisfação). Assim, não 

é a memória que tem conteúdo, mas o modo como se referem a ela que lhe atribui o 

conteúdo. Porém, como essa perspectiva entende a recordação como sendo uma 

simulação, ela também reconhece que, assim, a memória contém informações. 

Alguém poderia, então, questionar como essas informações ficam gravadas do 

momento perceptivo até o momento da rememoração. 

                                                      
3 Obviamente algumas alternativas foram apresentadas, mas elas não parecem aceitáveis. Para uma 
discussão dessas alternativas, ver Hutto e Myin (2013, p. 71-82) e, especialmente, Hutto e Myin (2017, 
p. 41-54). 
4 Apesar de não aceitarem todos os aspectos da teoria simulacionista (proposta por Michaelian, 2016) 
da memória episódica, Hutto e Myin (2017) adotam a principal tese defendida por essa teoria, segundo 
a qual memória e imaginação estão num contínuo. A discordância deles em relação à teoria 
simulacionista se dá porque, segundo essa teoria, algum conteúdo fica gravado e, principalmente, 
porque memória episódica seria uma representação mental. No entanto, Michaelian e Sant’Anna 
(2019), como dois dos maiores propagadores da teoria simulacionista, já concordaram que a retirada 
de qualquer aspecto representacional não mina a teoria, já que sua tese principal permaneceria.  
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 Hutto e Peeters (2018) adotam uma proposta disposicionalista do traço de 

memória. De acordo com essa perspectiva, o traço de memória seria um padrão de 

conexão neural que foi ativado (provavelmente formado) durante a percepção de um 

evento. Esse padrão neural permanece no cérebro e, quando ele é reativado, o sujeito 

se lembra do evento em questão. Essa não é uma perspectiva nova e já tem evidência 

empírica. De Brigard (2014), por exemplo, cita estudos de fMRI em que se percebe 

que as mesmas áreas cerebrais ativadas durante a percepção de um evento 

específico são reativadas durante a rememoração do mesmo evento.  

 Dessa forma, Hutto (2021) facilmente conclui que a memória episódica 

depende apenas de informação-como-covariância. Afinal, esse traço disposicional 

de memória5  funciona de forma semelhante ao número de anéis na árvore: não 

apresenta um conjunto de condições de satisfação, antes “covaria” de forma 

semelhante em relação ao momento perceptivo e o momento rememorativo. Assim, 

os defensores do ER conseguem explicar a memória episódica sem recorrer ao 

conceito de representação ou de conteúdo nesse processo cognitivo. 

 Contudo, recentes pesquisas com optogenética têm chegado a conclusões 

diferentes a respeito dos traços de memória e, aparentemente, essas conclusões 

dependem da noção de conteúdo. Por isso, a seguir discutirei alguns resultados da 

optogenética e como eles podem ser um problema para a explicação do ER acerca 

dos traços de memória. 

 

Optogenética: um problema para o Enativismo Radical? 

 

 Optogenética é um método de estudo especialmente focado em neurônios. 

Neurocientistas modificam por meio de engenharia genética alguns animais (em 

especial, ratos) de modo que eles produzam uma proteína específica que é sensível 

à luz. Essa proteína é, então, inserida em neurônios que passam a responder 

estímulos luminosos. Como os neurônios funcionam, grosso modo, por meio da 

emissão e recepção de impulsos elétricos, os neurônios selecionados pelos 

                                                      
5 Hutto (2021) prefere não utilizar o termo “traço de memória” por achar que ele carrega um significado 
representacionalista. Contudo, como esse termo não implica comprometimento nenhum com o 
representacionalismo, simplesmente escolhi dizer que é um traço de memória de tipo disposicional, 
um tipo de traço de memória não-representacional. 
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neurocientistas podem ser ativados (promovendo a emissão ou recepção de 

impulsos elétricos) ou inibidos (bloqueando a emissão ou recepção de impulsos 

elétricos) por meio de luz (ROBINS, 2018).  

 Ao estudar a memória por meio da optogenética, alguns problemas surgem 

para o ER. Especialmente vou abordar dois problemas, um mais fraco e outro mais 

forte. Nesta seção vou apresentar os problemas e, na última seção deste artigo, 

apresentarei as possíveis soluções que o ER pode tomar para resolver esses 

problemas. O primeiro problema para o ER é mais fraco, pois apenas vai contra a 

proposta disposicional do traço de memória que ele adota. Ou seja, não contradiz o 

ER em si, apenas é uma contra evidência a uma abordagem tomada por ele para 

explicar os traços de memória. Mesmo assim, é um problema porque significaria que 

ao menos o ER teria que mudar sua abordagem explicativa em relação à memória, 

que é justamente o que farei na última seção.  

 Abdou e colegas (2018) realizaram uma série de experimentos com ratos 

usando a optogenética. Apenas o primeiro desses experimentos interessa neste 

artigo. Esse experimento foi dividido em três partes. Na primeira parte, os cientistas 

introduziram ratos em uma nova cela e, ao entrarem nessa cela, os ratos tomavam 

leves choques nos pés. Isso fez com que, na próxima vez em que os ratos foram 

introduzidos na mesma cela, eles demonstrassem medo. Sabendo dessa reação, os 

neurocientistas pegaram ratos geneticamente modificados (cujas células do 

hipocampo se tornaram sensíveis à luz) e dividiram em dois grupos: um grupo 

controle tomava água com sal e o grupo experimental recebia na água uma 

substância que inibia a formação de sinapses e o fortalecimento de sinapses já 

formadas. É importante destacar aqui que, conforme a proposta disposicional, um 

traço de memória é justamente um padrão neural cujas sinapses são 

formadas/fortalecidas no evento perceptivos e que é acionada novamente no evento 

rememorativo. Dessa forma, os ratos que recebiam água com inibidor de 

formação/fortalecimento de sinapses, conforme a proposta disposicional, não 

formariam novas memórias enquanto lhes fosse administrado o inibidor.  

 Na segunda parte do experimento foi exatamente isso que aconteceu. 

Seguindo o primeiro momento, os ratos dos dois grupos foram introduzidos na nova 

cela pela primeira vez (eram ratos que ainda não haviam passado por esse 
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experimento) e eles receberam choques nas patas. Quando o grupo controle foi 

reintroduzido na cela, ele demonstrou medo e quando o grupo que estava tomando 

o inibidor foi introduzido na nova cela, ele não demonstrou nenhuma reação 

específica, indicando pleno esquecimento do evento passado. Isso estaria de acordo 

com a proposta disposicional. Mas a terceira parte do experimento chega à 

conclusão oposta. Novamente, novos ratos passaram pelo mesmo procedimento de 

ser divididos em dois grupos, e os passos da segunda parte foram seguidos. Mas, 

desta vez, ao serem reintroduzidos na cela o grupo experimental teve os neurônios 

do hipocampo ativados por um estímulo luminoso e eles demonstraram medo da 

nova cela.  

 Esse experimento mostra que o traço de memória não pode ser um padrão 

neural porque, como os ratos do grupo experimental estavam recebendo um inibidor 

de sinapses, nenhuma sinapse foi formada ou fortalecida e, desse modo, nenhum 

novo padrão neural foi formado. Em outras palavras, se a proposta disposicional 

estivesse certa, nenhum traço de memória teria sido formado. Apesar disso, pela 

ativação dos neurônios, os ratos se lembraram do que havia acontecido na cela, 

agindo de acordo com a lembrança. Isso também parece indicar que o traço de 

memória, ou seja, a informação (não necessariamente de conteúdo, podendo ser de 

covariância) que ficou no cérebro não está no padrão ou rede neural em si6, conforme 

a explicação do ER. Ao contrário, parece que a informação fica dentro dos próprios 

neurônios. E estes, quando ativados, produzem a lembrança. Portanto, a explicação 

do ER sobre como a memória funciona precisa ser modificada. Este é, então, o 

primeiro problema que a optogenética apresenta para o ER e sua explicação da 

memória. 

 O segundo problema é mais forte porque vai contra a tese central do ER. Ou 

seja, caso o ER não resolva esse problema, ele não deve ser modificado, mas 

abandonado. Isso porque os traços de memória, conforme a optogenética tem 

demonstrado, parecem implicar a presença de informação-como-conteúdo no traço. 

                                                      
6 O erro dos neurocientistas mais antigos foi achar que a ativação do padrão/rede neural era essencial 
para a memória quando a rede em si só era utilizada para ativar neurônios específicos. Como 
naturalmente esses neurônios só são ativados quando a rede neural em que estão é ativada, então 
supôs-se que a rede neural era o traço de memória. Contudo, quando os neurônios são ativados pela 
optogenética, percebe-se que o traço de memória não está na rede neural em si. 
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Esse problema começa com uma sugestão, ou possibilidade, e depois se torna maior 

por meio de evidências. A sugestão lembra um pouco o primeiro motivo que Hutto e 

Myin dão para abandonar o representacionalismo, conforme expus na seção 

anterior. Hutto e Myin (2013) argumentaram que o representacionalismo não é a 

melhor explicação para a cognição usando o exemplo dos robôs e dos grilos.  

 Contudo, em relação ao traço de memória, o representacionalismo parece 

explicar bem seu funcionamento. Em especial, Gallistel (2020) argumenta que caso 

a memória se baseie na manipulação de símbolos (informação-como-conteúdo), a 

forma mais eficiente7 de fazer isso seria intracelular e não em padrões neuronais 

conforme a noção tradicional de traços de memória. Inclusive, ele usa o padrão de 

reação de uma formiga que foi retirada (ou se perdeu) de seu formigueiro e agora tem 

que usar a memória para retornar ao lar. Esse padrão segue, na visão de Gallistel, o 

padrão esperado por um sistema que está manipulando símbolos e tomando 

decisões a partir disso. Como a optogenética justamente aponta que o traço de 

memória não está nos padrões neurais, mas dentro dos neurônios em si, a hipótese 

de Gallistel pode estar certa. 

 Porém, essa crítica de Gallistel é apenas uma sugestão, uma hipótese, que 

exigiria pesquisas muito mais focadas no que acontece dentro do neurônio em si do 

que a optogenética pode provar. No entanto, as aparentes evidências de que o traço 

de memória contém informação-como-conteúdo vêm da própria optogenética. Pelo 

menos é a conclusão a que Robins (2018) e Najenson (2021) chegam. A primeira 

evidência que os leva a defender que os traços de memória dependem de conteúdo 

é a de que a manipulação dos traços, como esperado numa computação (ou 

manipulação de símbolos), produz novas memórias, ou melhor, memórias falsas. A 

segunda evidência é a de que a mera ativação dos traços de memória por meio da 

luz não produz a reação de memória. Mais informação seria, então, necessária. 

 Robins (2018) apresenta um experimento feito com ratos 8  geneticamente 

modificados cujos neurônios (especialmente do hipocampo) eram sensíveis à luz. 

Nesse experimento, os ratos eram introduzidos em uma nova cela (cela 1). 

                                                      
7  Essa eficiência é se dá por dois motivos: poupa espaço e poupa energia, realizando o mesmo 
trabalho.  
8  Esse experimento também foi citado em Robins (2016), mas as discussões ali são um pouco 
diferentes. 
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Percebendo os neurônios que foram ativados nessa experiência, os neurocientistas 

administraram, depois disso, nesses mesmos ratos uma substância inibidora de 

formação/fortalecimento de sinapses (tecnicamente impedindo a formação de 

novas memórias). Sob efeito inibidor, esses ratos eram colocados em uma segunda 

cela (cela 2). Nesta, os neurônios ativados na cela 1 foram reativados por meio de 

estímulos luminosos. Após a ativação desses neurônios, os ratos receberam 

choques nos pés (na cela 2).  

 O resultado desse experimento foi que, quando os ratos eram reintroduzidos 

na cela 1, eles demonstravam medo e quando reintroduzidos na cela 2 não 

demonstravam nenhuma reação. É importante notar que na cela 1 eles não tiveram 

nenhum evento traumático enquanto na cela 2 eles tiveram o trauma, mas a memória 

deles ficou invertida porque os mesmos neurônios da cela 1 foram ativados na cela 

2, o que parece levar à conclusão de que informação foi gravada e manipulada nesse 

caso. Essa manipulação de informação parece sugerir computação (e/ou 

manipulação de símbolos) e essa é a primeira evidência que os autores mencionados 

usam para defender a presença de conteúdo no traço de memória. 

 Além disso, Najenson (2021) destaca um detalhe importante. Nesses 

experimentos (tanto o da Robins, 2018; quanto o do Abdou et al, 2018), os 

neurocientistas conseguiam apontar os neurônios que estavam sendo ativados no 

momento perceptivo e reativava esses neurônios específicos quando queriam 

resgatar a memória. Diante disso, o detalhe importante é que a mera ativação desses 

neurônios não resultava na memória. Ou seja, simplesmente ativar neurônios de um 

evento de trauma não produzia nos ratos a resposta de medo. O que era necessário 

era que essa reativação fosse feita na mesma cela em que os ratos sofreram o 

trauma9. Isso levou Najenson (2021) a concluir que, diferente do que Hutto e seus 

colegas pensavam, memória não é apenas a ativação de um conjunto de neurônios 

no cérebro. A informação presente no cérebro precisa concordar com a informação 

do ambiente, indicando a presença de condições de satisfação. A presença de 

condições de satisfação implica a presença de conteúdo e, por isso, o ER estaria, 

então, equivocado. 

                                                      
9 Ou, no caso da memória falsa citada anteriormente, na cela em que os ratos “achavam” que tinham 
sofrido o trauma. 
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 Tendo em vista os dois problemas acima levantados pela optogenética para a 

perspectiva enativista radical quanto à memória, parece que o ER deve ser 

abandonado. No entanto, argumentarei na próxima seção que o problema mais fraco 

pode ser evitado com a modificação da explicação dada por Hutto e seus colegas a 

respeito dos traços de memória. Também argumentarei que a conclusão de que os 

resultados da optogenética implicam a presença de conteúdo no cérebro não é 

necessária. 

 

Houve luz: possíveis soluções para o Enativismo Radical 

 

 O problema fraco da seção anterior é facilmente resolvido. Bastaria ao 

defensor do ER manter uma proposta disposicional em relação aos traços de 

memória e afirmar que a ativação dessas disposições não se dá essencialmente nos 

padrões neurais, mas dentro dos neurônios em si. Uma proposta disposicional 

parece ser perfeita para o ER e não precisa ser descartada diante desse primeiro 

problema. Apenas o local de ativação dessas disposições precisaria ser modificado. 

Dessa forma, o problema fraco seria resolvido apenas alterando um pouco a 

explicação enativista radical acerca do funcionamento da memória. Porém, como 

exposto acima, a mera ativação desses neurônios não produz uma reação de 

memória, o que negaria a explicação de que memória é disposicional. Contudo, essa 

não é uma conclusão necessária a partir do detalhe que Najenson (2021) havia 

destacado. No entanto, isso será discutido ao final desta seção.  

 O problema forte começa com a sugestão de Gallistel (2020). Entretanto, essa 

sugestão carece de comprovação empírica além da evidência de que os traços de 

memória são provavelmente intraneuronais. Além disso, a movimentação das 

formigas voltando ao formigueiro também é bem explicada pelo Enativismo de forma 

praticamente idêntica ao movimento dos grilos em direção ao parceiro de 

acasalamento: ação em direção ao formigueiro e ação para produzir reações que 

ativariam a memória. Porém, isso será discutido mais a fundo ao final desta seção. 

 As memórias falsas, por outro lado, indicam a manipulação de informação. 

Mas essa informação não precisa ser de conteúdo. Afinal, tome um exemplo de 

informação-como-variância: os fósseis. Como os sulcos e detalhes na pedra variam 
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conforme (covariam) o ser vivo que ali esteve há milênios, então tem-se um caso de 

informação-como-covariância: informação acerca de um fóssil dá ao pesquisador 

informação acerca do animal em questão. Tendo isso em mente, é fácil imaginar que 

alguém pode criar uma espécie de mecanismo que contém informação acerca de um 

animal inexistente (ou existente) e sulcar uma rocha, deixando-a no formato de um 

fóssil e, assim, produzir um fóssil falso. Embora seja um fóssil falso, a falsidade está 

no fato de que o pesquisador atribuiu ao fóssil a condição de satisfação num animal, 

não no fóssil em si. A informação presente naquela pedra variou conforme o 

mecanismo. Esse exemplo apenas ilustra que informação-como-variância também 

pode ser manipulada e o resultado disso não contém condições de satisfação em si: 

é o sujeito observador que atribui condições de satisfação.  

 Assim, se a informação presente no traço de memória for de variância, ela 

também pode ser manipulada, como no experimento da Robins (2018) e o resultado 

não produz uma memória falsa em si. A condição de satisfação é dada pelos 

neurocientistas daquele experimento, que relataram a memória e/ou julgaram a 

memória. Como visto na primeira seção, atribui-se conteúdo a uma memória 

justamente quando se relata ou se julga essa memória. Por isso, a manipulação de 

informação e criação de memórias falsas não seria um problema para o ER. 

 Talvez o maior problema para o ER seja o de que os traços de memória não 

seriam disposicionais e que implicariam a necessidade de conformação com o 

ambiente, levando à conclusão da presença de condições de satisfação. Conforme 

exposto, essa conclusão deriva do fato de que a mera ativação dos neurônios não 

traz à tona a memória. Contudo, esse fato não necessariamente leva à conclusão de 

que há conteúdo no traço de memória. Afinal, como discutido na primeira seção, o 

Enativismo defende que a cognição não ocorre apenas no cérebro, mas depende da 

interação entre o organismo e o ambiente. Dessa forma, o processo cognitivo não é 

ativado apenas com uma ativação cerebral, mas com a ativação cerebral/corporal 

diante de um ambiente específico. E é justamente isso que ocorre na reativação da 

memória. 

 Além disso, Carvalho e Rolla (2020) argumentam que a psicologia ecológica 

está em harmonia com o ER porque também rejeita a informação como conteúdo e 

considera que o ambiente faz parte da cognição. Dentro da psicologia ecológica, o 
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ambiente apresenta recursos para a cognição e a relação do organismo com o 

ambiente se dá por meio de sistemas dinâmicos, em que não há uma reação linear à 

informação (o ambiente fornecendo recurso informacional e o cérebro simplesmente 

recebendo). Antes, por ser um sistema dinâmico, o organismo recebe e envia 

informação, alterando o ambiente, que por sua vez apresenta, sendo alterado, novo 

recurso informacional. Nesse sistema dinâmico, informação se torna especificação: 

o organismo tem possibilidades de ação que podem ser postas em prática conforme 

o ambiente e, à medida que o organismo coloca essas ações em prática, o ambiente 

se altera especificando novas possibilidades de ação.  

 Quando se considera que essa informação ecológica não é representacional, 

então a psicologia ecológica se harmoniza muito bem com o ER (CARVALHO; ROLLA, 

2020). E é por isso que a ativação da memória depende tanto do cérebro, quanto do 

ambiente também. Não é o ambiente satisfazendo condições presentes no cérebro, 

mas sim o ambiente fornecendo recursos para que o cérebro ative a memória. Dessa 

forma, a memória continuaria disposicional, só que, pertencendo a um sistema 

dinâmico, a ativação dessa disposição não dependeria apenas da informação 

presente no cérebro, mas da informação do ambiente também. Assim, ao invés de 

contradizer o ER, essa característica do traço de memória iria corroborar com o ER. 

Dessa forma, isso explicaria a ação das formigas ao tentarem voltar para o 

formigueiro: à medida que elas agem elas alteram o ambiente que, por sua vez 

alterado, possibilitaria ou não a ativação da memória do local pretendido10. 

 É claro que todas essas respostas são apenas possibilidades de solução 

diante dos problemas levantados pela optogenética ao ER. As respostas do 

representacionalismo são, neste caso, igualmente possíveis. Contudo, como o 

representacionalismo não consegue responder ao PDC, então a proposta mais 

aceitável de explicação dos traços de memória, tendo em vista o naturalismo, parece 

mesmo ser o ER.  

 

 

                                                      
10 Existem muitos estudos que mostram que a memória humana também depende do ambiente. Por 
exemplo, quando estudando para uma prova, alunos demonstram significativamente maior grau de 
acerto quando estudavam no local em que realizavam as provas (BADDELEY; EYSENCK; ANDERSON, 
2020, p. 254-256).  
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Considerações finais 

 

 Neste artigo, eu mostrei a explicação que o Enativismo Radical dá a respeito 

dos traços de memória. Segundo essa perspectiva, os traços de memória são 

disposicionais, promovendo a rememoração pela ativação de um padrão neural 

formado durante o evento perceptivo. Contudo, apresentei também dois problemas 

que os resultados de estudos com optogenética têm apresentado para esse conceito 

de traço de memória. Por isso, argumentei ao final que esses problemas podem ser 

contornados pelo Enativismo Radical. Assim, o Enativismo Radical e o 

Representacionalismo são ambas posições válidas como explicação dos traços de 

memória. Porém, como o representacionalismo não consegue responder ao 

Problema Difícil do Conteúdo, parece que o Enativismo Radical apresenta a melhor 

explicação acerca do funcionamento dos traços de memória. 

 Finalizarei com duas ressalvas acerca da conclusão a que cheguei neste 

artigo. Primeiro, os estudos em optogenética relacionados à memória são bem 

recentes e, por isso, muitas conclusões ainda podem aparecer, podendo favorecer 

uma ou outra explicação a respeito dos traços de memória. Segundo, por motivos de 

espaço e objetivo, não pude desenvolver um contra-argumento do 

representacionalismo a respeito da necessidade de interação organismo-ambiente 

para a qual utilizei a psicologia ecológica como sugestão explicativa. Contudo, 

propostas teleosemânticas ou teleosemióticas poderiam responder a esse problema 

de maneira ainda mais plausível. Fica, então, essa sugestão para um estudo 

posterior. 
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11. A HIPÓTESE DA PERMISSIBILIDADE 
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Nicholas Kluge Corrêa1 
 

Resumo 

Um posicionamento muito comum entre teóricos do campo de pesquisa em 

Inteligência Artificial é aquele no qual definimos “Inteligência” como uma capacidade 

intrinsecamente relacionada à perseguição de metas e objetivos, algo que podemos 

chamar de uma “definição teleológica” para o fenômeno de inteligência. Contudo, 

uma possível crítica contra esta definição pode ser levantada devido a sua aparente 

vagueza. Como qualquer comportamento pode ser descrito como um objetivo a ser 

cumprido, e funções de utilidade pertencem a uma vasta família de funções, podemos 

dizer que “qualquer comportamento”, desde que esse possa ser descrito como um 

objetivo sendo perseguido (uma função de utilidade sendo maximizada), serve como 

evidência de agência inteligente. Neste estudo, gostaria de propor uma definição 

alternativa para o conceito de Inteligência. Uma definição metafísica, i.e., a Hipótese 

da Permissibilidade. Para defender tal proposta, irei apresentar um paralelo entre: (1) 

teoria da otimização; (2) nosso entendimento contemporâneo sobre fenômenos 

físicos; e (3) aquilo que chamamos de Aprendizagem de Máquina. No fim, proponho 

que “Inteligência” deve ser compreendida como uma propriedade física permissível 

de nossa realidade. Uma propriedade a que todos os sistemas físicos têm acesso. 

Palavras-chave: Física, Metafísica, Inteligência, Inteligência Artificial, Teoria da 

Otimização. 

 

1 O que é Otimização? 

 

Como uma teoria da Matemática, Otimização trata-se do estudo de  problemas 
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onde se busca encontrar a melhor solução possível através do ajuste de parâmetros 

variáveis de algum conjunto de alternativas disponíveis. Em outras palavras, em um 

problema de otimização, buscamos responder a seguinte pergunta:  

 Dentro das limitações impostas, qual a melhor solução possível? Quais 

métodos nos permitem encontrar tais soluções? 

Em problemas de otimização, geralmente nosso objetivo consiste em 

maximizar ou minimizar alguma função 2  (i.e., função objetiva) através de um 

processo sistemático de ajuste.  

Dado um problema específico, i.e., um domínio definido pelos valores de 

entrada da função objetiva, existe um grande número de funções que mapeiam tais 

valores a diferentes tipos de domínio. Dentro das restrições impostas pelo problema, 

buscamos encontrar a função objetiva que nos garante um mapeamento onde os 

valores de saída da função objetiva são os máximos (em problemas de maximização) 

ou mínimos (em problemas de minimização). 

Formalmente, podemos definir um problema de otimização da seguinte forma: 

𝑓: 𝐴 → 𝑅 

Onde 𝑓 é uma função que mapeia (→) os valores de um conjunto 𝐴 para os 

números reais (𝑅).  

Em problemas de maximização (e.g., quando buscamos maximizar uma 

função de recompensa em Aprendizagem por Reforço), procuramos por um elemento 

𝑥0 ∈ 𝐴, tal que 𝑓(𝑥0) ≥ 𝑓(𝑥), ∀𝑥𝜖𝐴. Já em problemas de minimização (e.g., quando 

buscamos minimizar uma função de perda em Aprendizagem Supervisionada), 

procuramos por um elemento 𝑥0 ∈ 𝐴, tal que 𝑓(𝑥0) ≤ 𝑓(𝑥), ∀𝑥𝜖𝐴. 

O conjunto de valores 𝐴 , representa o conjunto de restrições no qual os 

membros de 𝐴  devem satisfazer. Enquanto isso, chamamos 𝑓(𝑥), ∀𝑥𝜖𝐴  como o 

domínio de busca ou espaço de soluções possíveis. Assim, os elementos de 𝐴 são as 

possíveis soluções para o problema em questão. A função que maximiza ou minimiza 

(dependendo do contexto) o valor da função objetiva é chamada de “solução ótima”. 

Utilizemos problemas de minimização como exemplo. Nesse tipo de  problema 

                                                      
2 Uma regra que mapeia elementos de um determinado conjunto de valores (Reais ou Inteiros) a outro 
conjunto.  
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de otimização, nosso objetivo é encontrar um “mínimo local”. Um mínimo local (𝑥 ) 

é definido como um elemento onde: 

∀𝑥𝜖𝐴𝑜𝑛𝑑𝑒‖𝑥 − 𝑥 ‖ ≤ 𝛿 

Ou seja, um mínimo local (𝑥 ) é definido como um elemento para o qual existe 

algum δ > 0, de modo que: 

∀𝑥𝜖𝐴𝑜𝑛𝑑𝑒‖𝑥 − 𝑥 ‖ ≤ 𝛿, 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑞𝑢𝑒𝑓(𝑥 ) ≤ 𝑓(𝑥)𝑠𝑒𝑗𝑎𝑣á𝑙𝑖𝑑𝑜. 

Dessa forma, na região próxima de 𝑥  todos os valores da função objetiva são 

maiores ou iguais a 𝑥 .  Uma função quadrática é um exemplo de uma função 

(convexa) que possui um ponto mínimo local. 

Problemas de otimização surgem nas mais diversas disciplinas (e.g., Física, 

Ciência da Computação, Engenharia, Economia, Aprendizagem de Máquina), e 

podemos interpretar diversos tipos de processos como problemas de otimização. Por 

exemplo: 

 Em Aprendizagem de Máquina, mais especificamente em Aprendizagem 

Supervisionada/Não-Supervisionada, busca-se minimizar o erro entre a 

previsão e o rótulo verdadeiro de um elemento para se encontrar o melhor 

preditor (modelo); 

 Na Mecânica Lagrangiana, busca-se minimizar a ação total de um sistema 

para encontrar seu movimento/posição final/estado/energia. 

Assim, a primeira proposta que gostaria de fazer é a seguinte: 

 A linguagem da Física e a linguagem da Otimização são equivalentes. Dessa 

forma, podemos fazer uma interpretação metafísica da realidade pela própria 

linguagem da Teoria da Otimização.  

Na próxima seção, gostaria de mostrar como tal “tradução” pode ser feita. 

 

2 A Natureza da Otimização: Física e o Princípio da Mínima Ação 

 

Quando começamos a explorar o mundo da Física, um dos primeiros conjuntos 

de regras e axiomas que nos são ensinados são as Leis de Movimento da Mecânica 

Newtoniana. Contudo, essa abordagem não é única. Muito menos a mais geral. Uma 
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outra abordagem alternativa a Mecânica Newtoniana é a Mecânica Lagrangiana. Irei 

expor algumas das principais diferenças entre tais abordagens na tabela abaixo: 

 

Mecânica Lagrangiana Mecânica Newtoniana 

O movimento é descrito pelas energias O movimento é descrito pelas forças 

Com base no Princípio da Mínima Ação Com base nas Leis de Newton 

Usado amplamente em todas as áreas da 
Física 

Principalmente aplicável à Física Clássica e 
na descrição de fenômenos cotidianos 

 
 

Em suma, acredito que a principal diferença entre a mecânica Lagrangiana e a 

mecânica Newtoniana é a utilização de conceitos mais generalizáveis por parte da 

mecânica Lagrangiana. 

No caso da mecânica Newtoniana, essa é fundamentada nas três leis do 

movimento de Newton. Tais leis sendo os princípios que fundamentam a teoria 

Newtoniana. Contudo, a aplicabilidade da mecânica Newtoniana é limitada a aquilo 

que chamamos de “Física Clássica”, i.e., a interação de objetos clássicos se 

movimentando em velocidades “modestas”.  Se queremos investigar a natureza de 

fenômenos quânticos ou relativístico, as Leis do movimento de Newton perdem seu 

caráter descritivo. 

Em contraponto, a mecânica Lagrangiana é mais extensível a outras teorias 

físicas do que a mecânica Newtoniana. Na mecânica Lagrangiana, ao invés de 

partirmos de um pequeno conjunto de leis, partimos de um único princípio fundador, 

i.e., o Princípio da Mínima Ação. Tal princípio vem sendo estudado desde a 

antiguidade:   

 Na Óptica e Catóptrica de Euclides, o matemático grego já postulava que o 

caminho de reflexão da luz de um espelho deveria obedecer a uma relação de 

igualdade entre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão (i.e., Lei de 

Reflexão da Luz de Euclides);  

 Mais tarde, Hero de Alexandria generalizou a lei da reflexão da luz para o 

princípio de caminho mínimo (HELZBERGER, 1966);  
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 No século XVII, Pierre de Fermat postulou o princípio de menor tempo, que dita 

que “a luz viaja entre dois pontos pelo caminho do menor tempo” (MARTINS; 

DA SILVA, 2013, p. 2);  

 Mesmo assim, o nome “Princípio da Mínima Ação” é geralmente creditado a 

Pierre Louis Maupertuis, autor do conhecido ditado “a natureza é 

parcimoniosa em todas as suas ações”. 

Por ser baseada em um princípio tão fundamental, a formulação Lagrangiana 

torna-se útil em quase todas as áreas da física. Na verdade, quase todas as teorias 

físicas podem ser derivadas do Princípio da Mínima Ação, e.g., a própria segunda Lei 

de Newton pode ser derivada desse princípio fundamental. 

O Princípio da Mínima Ação é encontrado de novo e de novo nas mais diversas 

áreas da física, estando implícito na Teoria da Relatividade (i.e., Relatividade Restrita 

e a Relatividade Geral) (HILBERT, 1915), Mecânica Quântica (FEYNMAN, 2005), 

Termodinâmica (GARCÍA-MORALES et al., 2008), surgindo até mesmo em áreas 

abstratas da Matemática como Teoria de Morse (MILNOR, 1973).  

A partir dessa constatação, gostaria de fazer minha segunda proposta: 

 Muitos dos processos físicos que compõem a nossa realidade podem ser 

compreendidos como “otimizadores”. Otimizadores que buscam, dentro das 

constrições impostas por um determinado sistema, minimizar (ou maximizar) 

alguma propriedade física. Tal processo de otimização resulta no “estado 

natural” (i.e., solução ótima) do sistema físico em questão. 

Ou seja, em nosso universo, sistema físicos tendem a buscar (otimizar na 

direção) o seu “estado fundamental”. Acredito que tal interpretação seja condizente 

com um dos princípios mais fundamentais de toda a Física.  

Na próxima seção, irei mostrar como o conceito de otimização também parece 

fundamentar uma forma de processo físico mais abstrato: a aprendizagem; mais 

especificamente, a Aprendizagem de Máquina. 

 

4 Aprendizagem como um Problema de Otimização 

 

Como processos de aprendizagem ocorrem? 
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Responder tal pergunta pode ser difícil caso não tenhamos uma definição 

precisa de “o que é” aprendizagem. Existem diversas teorias da aprendizagem, onde 

diferentes abordagens são utilizadas para descrever tal processo, como, por 

exemplo, Teoria da Aprendizagem Cognitiva (COLLINS et al., 1987), Teoria da 

Aprendizagem Social (BANDURA, 1997), Aprendizagem Situada (MCLELLAN, 1994), 

Teoria da Carga Cognitiva (SWELLER, 1988), entre muitas outras. 

Cada teoria procura apontar diferentes “candidatos” a processos cognitivos 

subjacentes a, seja lá o que, aprendizagem é. Contudo, é difícil dizer o que 

“realmente”, no sentido físico, ocorre durante o processo de aprendizagem. Ou seja, 

em termos físicos, o que significa para um sistema “aprender”? 

Antes de continuar, é importante estabelecer que estou a partir de um 

posicionamento metafísico Fisicalista. Assim, parto da pressuposição de que 

“aprendizagem” trata-se de um fenômeno emergente de processos físicos.  

Em geral, sabemos que a estrutura de nossos cérebros muda durante um 

processo de aprendizagem. Assim, podemos dizer que nossos cérebros aprendem 

através de mudanças físicas e químicas nas células cerebrais e suas redes de 

conexões. Nós também sabemos que tais mudanças são causadas por processos 

que estimulem o agente a recordar informações e repetir ações que estejam 

relacionadas à ativação daquela determinada rede neural (ANSARI; COCH, 2006; 

COCH; ANSARI, 2008). 

Uma pergunta “fisicalista” para o problema de aprendizagem seria: Como 

podemos interpretar e descrever as mudanças físicas que um agente passa durante 

a aprendizagem? O que “guia” essa mudança? Em outras palavras, em nosso caso, 

como o cérebro “sabe” como se ajustar?  

Tentar responder essa pergunta em uma linguagem nativa as interações que 

ocorrem no cérebro (i.e., despolarizações elétricas, formações de novas sinapses, 

transmissão de neurotransmissores) é algo extremamente desafiador. Porém, é 

muito mais simples explicar como tal processo ocorre em outros tipos de sistemas, 

como, por exemplo, Redes Neurais Artificiais. 
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Uma rede neural3 é um sistema computacional vagamente inspirado nas redes 

neurais biológicas. A ideia de “redes neurais” foi primeiramente proposta por Warren 

McCulloch e Walter Pitts (1943). Tais sistemas são basicamente coleções de nodos 

(células/neurônios artificiais), ligados uns aos outros (como sinapses num cérebro 

biológico), de modo a formar um sistema computacional inspirado na arquitetura de 

redes neurais biológicas. 

Essa rudimentar cópia, dada suficientes nodos de computação, é capaz de 

computar qualquer função matemática. Redes neurais são aproximadores universais 

de funções (PINKUS, 1999), i. e, dada a correta arquitetura e escolha dos parâmetros, 

podemos desenvolver modelos capazes de aproximar qualquer tipo de função (pense 

em uma “função” como uma “solução para um problema”). 

Contudo, como podemos achar as funções que nós queremos? Como ajustar 

esses parâmetros para criar boas soluções? Se tivéssemos que ajustar “à mão” todos 

os possíveis pesos de uma rede neural para conseguirmos um sistema que fizesse 

aquilo que queremos, redes neurais teriam caído no esquecimento a muito tempo. 

Uma das capacidades mais interessantes desses sistemas, é que assim como 

suas inspirações biológicas, redes neurais são capazes de aprender. Isto é, são 

capazes de aprender com suas experiências, armazenar o que foi aprendido, e 

autoajustar seus parâmetros para melhor lidar com um determinado problema. 

Como redes neurais biológicas, existe muito que ainda não entendemos sobre 

o funcionamento de redes neurais artificiais, e a pergunta de “como” tais sistemas 

“aprendem” é ainda motivo de debate (FRANKLE; CARBIN, 2019). Contudo, aquilo que 

sabemos é que a forma como ensinamos tais sistemas é inspirada na forma como 

conceitualizamos um processo de aprendizagem. 

Irei me focar especificamente em Aprendizagem Supervisionada, i.e., um 

processo de aprendizagem pelo qual o aprendiz recebe feedback de um instrutor. 

Todavia, as ideias expressadas nessa seção também são válidas para processos de 

aprendizagem não-supervisionada. 

Em um processo de aprendizagem, um de nossos principais objetivos é 

minimizar o erro com o tempo. Mas o que significa minimizar o erro? 

                                                      
3 Irei me referir a “Redes Neurais Artificiais” como apenas “Redes Neurais”.  
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Imagine que estamos ensinando alguém a identificar os números de zero a 

nove. Existem muitas formas de fazer isso. Uma alternativa seria mostrar para o 

aprendiz todos os dígitos, de zero a nove, e depois praticar a identificação desses 

dígitos. Poderíamos desenhar um número e perguntar “Que número é esse?”, se a 

resposta for positiva, dizemos que o aprendiz acertou. Do contrário, dizemos que a 

resposta foi incorreta e o corrigimos (i.e., dizemos qual seria a resposta certa). 

Talvez essa seja, depois da aprendizagem por tentativa e erro, uma das 

técnicas de aprendizagem e ensino mais rudimentares. Contudo, há uma importante 

ideia a ser resgatada. Durante esse processo, existe um “valor” que estamos tentando 

minimizar: o erro. Podemos dizer que o erro de se classificar (visualmente) um “1” 

como um “7” não é tão grande como o erro de se classificar um “1” como um “8”. Por 

essa interpretação, podemos dizer que o valor desse erro é a discrepância entre 

“aquilo que achávamos” (i.e., nossa hipótese) e “aquilo que de fato e é” (i.e., o fato). 

Temos em nossas mãos um problema de otimização. 

O exemplo acima é basicamente uma descrição qualitativa daquilo que 

chamamos de Aprendizagem Supervisionada em Aprendizagem de Máquina 

(Machine Learning).  

Agora, por mais que devamos ser cautelosos em especular sobre os processos 

físicos que subjazem o funcionamento de redes neurais biológicas, ao tomar como 

base o funcionamento de redes neurais artificiais, acredito que aja uma interessante 

relação a ser feita. Certamente que redes neurais artificiais são “vagamente” 

inspiradas em suas irmãs biológicas, e os verdadeiros processos físicos que 

subjazem as mudanças relacionadas a aprendizagem em redes biológicas são muito 

mais complexos do que o que fora descrito acima.  Contudo, se a natureza da 

otimização é de fato uma propriedade intrínseca da realidade física, seria possível 

que redes neurais biológicas sejam capazes de utilizar de um princípio fundamental, 

como o Princípio da Mínima Ação, para guiar a forma como suas estruturas “mudam” 

e “aprendem”? 

Tal proposta não é tão especulativa. Existem diversos estudos que mostram 

como, em múltiplos níveis hierárquicos do cérebro, a organização dos componentes 

neurais parece ser governada por um simples princípio fundador: minimizar o custo 
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das ligações entre seus componentes (CHERNIAK, 1990; 1992; 1994; SMITH et al., 

2021).  Em outras palavras, reduzir a quantidade de “fio gasto”.  

Se tais estudos e evidências puderem ser aceitos, talvez a comparação entre 

redes neurais artificiais e biológicas não seja tão abstrata. 4  Se aprendizagem é 

fundamentalmente, no sentido físico, uma questão de otimização, o que isso pode 

nos dizer sobre o fenômeno de Inteligência? 

Na próxima seção, irei revisar brevemente algumas das definições de 

inteligência mais aceitas pela comunidade de pesquisa em Inteligência Artificial (IA), 

e sugerir que uma definição mais fundamental seria desejável. 

 

5 Inteligência como Orientação para Objetivos  

 

Definir o conceito de “Inteligência” não é uma tarefa simples, e tal projeto é 

conhecido por possuir diversas visões diferentes dentro da literatura. Assim, dentro 

das diversas definições possíveis, em quais que o campo de pesquisa em IA se 

baseia? Haveria algum consenso que guie tal campo de pesquisa? 

Atualmente, as definições mais aceitas pela comunidade de pesquisa em IA 

parecem ressoar uma proposta similar:  

 “Inteligência é a capacidade de um agente de atingir objetivos em uma ampla 

gama de ambientes” (LEGG; HUTTER, 2007, p. 15). 

 “Eu igualo inteligência com racionalidade, onde um agente usa seu 

conhecimento disponível para selecionar as melhores ações para atingir seus 

objetivos dentro de um ambiente” (LAIRD, 2020, p. 41); 

 “A inteligência de domínio geral é a capacidade dos agentes orientados para 

metas de atingir de forma flexível novas metas em domínios novos, 

construindo o conhecimento que lhes falta através da manipulação de 

representações internas e buscando ativamente esse conhecimento no 

ambiente externo” (BALDASSARRE; GRANATO, 2020, p. 21). 

Acredito que exista um tema comum entre essas definições. Esse tema é a 

associação entre a capacidade de inteligência a orientação por metas e objetivos. 

                                                      
4 Contudo, enquanto os processos (algoritmos) que guiam a otimização de redes neurais artificiais 
são bem compreendidos, o mesmo não pode ser dito para redes neurais biológicas.  
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Essa definição atribui ao fenômeno de inteligência uma propriedade intrinsicamente 

teleológica e intencional. Ou seja, o fenômeno de inteligência é visto como algo 

intimamente ligado ao comportamento orientado por objetivos. “Inteligência” sendo 

a quão bem o agente é capaz de cumprir suas metas e objetivos ao interagir com o 

ambiente. Assim, irei me referir a esse tipo de definição como “Definição Teleológica”. 

Contudo, seria a definição teleológica realmente fundamental? Por mais o 

autor concorde com as definições propostas por Shane Legg e Marcus Hutter, entre 

outros autores citados, acredito que elas ainda sejam explicações vagas. 

Como “vaga”, me refiro ao fato de que a definição teleológica parece aceitar 

qualquer tipo de meta ou objetivo como condição mínima de inteligência. Contudo, 

qualquer comportamento pode ser explicado como “um objetivo sendo perseguido”, 

mas isso não nos diz quase nada sobre a natureza desse comportamento (exceto 

que ele pode ser descrito como um objetivo). 

Por exemplo, imagine a IA que o objetivo é “tomar ações aleatórias”. E digamos 

que tal IA é extremamente eficiente em escolher ações aleatórias (e.g., ela possui um 

verdadeiro gerador de números aleatórios para auxiliar nesse processo). Podemos 

dizer que tal agente é de fato inteligente? Quando políticas de ação aleatórias são a 

forma mais ineficiente de interagir com o ambiente? 

Podemos definir como “inteligente” o robô cujo objetivo é apenas tremer seu 

corpo? “Tremer” parece um objetivo bem definido. Contudo, por mais que tal agente 

seja extremamente proficiente em “tremer”, seria isso uma indicação de que o agente 

é, de fato, “inteligente”? Ou, que tal o agente que apenas toma ações descritas com 

um número par de símbolos (e.g., chutar, correr, tremer, deitar)? Outro objetivo bem 

definido, porém, “inteligente”? 

No fim, parece que qualquer atividade, da mais simples a mais complexa, pode 

ser enquadrada como um objetivo. Ou seja, qualquer coisa pode ser um “objetivo”. 

Quando praticamente qualquer comportamento pode ser definido como “um objetivo 

sendo perseguido”, “Inteligência” torna-se um conceito vazio. 

Dessa forma, acredito que a definição teleológica, de um ponto de vista 

filosófico, não seja tão universal quanto se pensa. Se qualquer comportamento pode 

ser descrito como um objetivo, podemos argumentar que tal “interpretação” é apenas 

uma inferência nossa, e não uma verdade sobre a realidade desse fenômeno.  
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Acredito também que exista mais a ser dito sobre o fenômeno de Inteligência. 

Assim, gostaria de propor uma nova definição para esse conceito. 

 

6 Hipótese da Permissibilidade 

 

Inspirado pelas relações apontadas nesse manuscrito, onde a ideia de 

otimização aparenta estar relacionada com uma grande variedade de processos 

físicos, dos mais simples aos mais complexos, gostaria de propor uma nova definição 

de inteligência. Não digo que a definição teleológica está errada. Mas acredito que 

uma definição mais fundamental seja possível. E da mesma forma que a mecânica 

Lagrangiana é baseada em ideias mais fundamentais do que a mecânica Newtoniana, 

acredito que também seja possível definirmos o fenômeno de inteligência em termos 

mais fundamentais. 

Assim, gostaria de definir o fenômeno de inteligência não por sua 

característica teleológica, mas sim como uma propriedade física da realidade. Algo 

que chamarei de a “Hipótese da Permissibilidade”. A ideia central da hipótese da 

permissibilidade é definir o fenômeno de inteligência como uma propriedade 

“permissível” da realidade física: 

1) O universo físico pode ser descrito em termos de Otimização. Ou seja, a 

realidade física parece ser governada por princípios similares a aqueles que 

guiam processos de otimização (e.g., o Princípio da Mínima Ação); 

2) Sistemas físicos podem ser descritos como “otimizadores”, i.e., entidades 

físicas que buscam otimizar (minimizar ou maximizar) alguma quantidade 

física associada a esse sistema (e.g., energia ou movimento); 

3) O fenômeno de aprendizagem é dependente de processos físicos. Processos 

esses que também são governados e descritos pelas leis da Física, e por 

consequência, pela Teoria da Otimização; 

4) Inteligência também é um fenômeno emergente de processos físicos 

subjacentes.  

5) A Hipótese da Permissibilidade: Inteligência trata-se de uma demonstração da 

permissibilidade dos princípios fundamentais que governam a realidade física. 
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6) Corolário: qualquer sistema físico, dada a adequada configuração, pode 

demonstrar tal propriedade. Inteligência sendo uma propriedade permissível 

da realidade física. 

O que a hipótese da permissibilidade nos sugere e que entidades inteligentes, 

sejam animais, humanos ou sistemas de IA, são na verdade uma expressão da 

dinâmica governante de qualquer realidade física que permite a existência de 

“Inteligência”. Assim, o fenômeno de inteligência, ou até mesmo “Agência 

Inteligente”, pode ser compreendido como uma propriedade física de nossa 

realidade. 

Se tal hipótese puder ser aceita, devemos lembrar quando estudamos IA, 

estamos estudando uma propriedade física de nossa realidade. Criar IA não é como 

construir uma torradeira. Se construirmos uma IA poderosa, estaremos tocando uma 

poderosa propriedade de nossa realidade física, análogo à forma como reatores de 

fissão nuclear tocam uma poderosa propriedade da física nuclear (i.e., a 

permissibilidade de reações nucleares em cadeia). 

Acredito que a definição proposta pela Hipótese da Permissibilidade nos 

ofereça uma definição mais fundamental sobre o fenômeno de Inteligência. Onde, ao 

invés de definirmos inteligência como “a capacidade de atingir objetivos” (i.e., a 

definição teleológica), definimos inteligência como uma propriedade permissível da 

realidade física. Uma propriedade que pode ser utilizada para exercer influência sobre 

a evolução do ambiente. Uma propriedade que todos os sistemas físicos tem acesso, 

contudo, apenas certos tipos de configuração física conseguem exercer sua 

intencionalidade sobre essa capacidade, e assim, “agir inteligentemente”.   

 

Conclusão  

 

Nesse estudo, descrevo a “Hipótese da Permissibilidade”. Uma definição 

metafísica sobre o fenômeno de Inteligência. Para isso, sugeri um paralelo entre a 

Teoria da Otimização e diversos fenômenos físicos, mostrando que certos princípios 

que governam nossa realidade (i. e. Princípio da Mínima Ação) tornam-na um 

universo onde processos como Aprendizagem, e fenômenos como Inteligência e 

Agência Inteligente, são permissíveis. Se tal hipótese puder ser aceita, temos em 
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mãos uma definição alternativa a definição teleológica. Uma definição que 

caracteriza tal fenômeno como uma propriedade física de nossa realidade. Uma 

realidade que “permite” inteligência. 
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12. UMA ABORDAGEM VOLUNTARISTA AO PROBLEMA DAS LEIS DA NATUREZA 
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Resumo 

Meu objetivo é discutir a plausibilidade da concepção disposicionalista das leis da 

natureza. Na obra Scientific Ontology (2017), Chakravartty sustenta que, em geral, os 

argumentos favoráveis ao realismo disposicional tentam demonstrar que a 

postulação de disposições é indispensável para explicar certos aspectos da prática 

científica. Contudo, a aceitação desse tipo de argumento pressupõe 

comprometimento com uma postura (stance) metafísica. Portanto, boa parte das 

disputas ontológicas assume a forma de pregação para convertidos, pois a postura 

metafísica pode ser negada de antemão. Além disso, Chakravartty defende que toda 

a discussão em ontologia científica é marcada pelo comprometimento voluntário 

com os valores das posturas (i) deflacionária; (ii) metafísica ou (iii) empirista. Neste 

artigo, assumo esta visão da ontologia científica como razoável e, a partir dela, tento 

criticar a rejeição das disposições por parte da postura empirista. Para isso, sustento 

que a rejeição das questões sobre inobserváveis pode deixar sem resposta questões 

metodológicas importantes. 

Palavras-chave: Disposições; Leis da Natureza; Voluntarismo; Empirismo; Postura. 

 

Introdução 

 

Meu objetivo é discutir a plausibilidade da concepção disposicionalista sobre 

as leis da natureza. Os defensores das disposições argumentam que postular 

propriedades disposicionais é indispensável para explicar práticas científicas 

cotidianas, tais como o teste de leis científicas e o uso de resultados obtidos em 
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experimentos controlados para prever os resultados de eventos não controlados. 

Além disso, o poder explicativo das disposições é comumente mencionado como 

uma vantagem para aqueles que afirmam que devemos levar a sério o discurso 

disposicionalista. 

O livro de Anjan Chakravartty Scientific Ontology (2017) apresenta algumas 

potencialidades e ameaças para o disposicionalista. Em primeiro lugar, Chakravartty 

sustenta que nenhum dos argumentos geralmente mencionados em favor da 

ontologia disposicionalista pode ser conclusivo. Não há como considerar a ontologia 

do disposicionalismo como indispensável. Afinal, aceitar explicações baseadas em 

propriedades disposicionais requer compromisso com certos valores que moldam 

nossas visões sobre quantas inferências metafísicas estamos dispostos a fazer. 

Esse conjunto de valores epistêmicos faz parte da postura (stance) metafísica. Por 

outro lado, mesmo que não seja considerada indispensável, é possível manter o 

disposicionalismo como uma posição sustentável de um ponto de vista voluntarista. 

Para isso, é necessário encontrar bons argumentos para a coerência interna da 

postura metafísica. 

Na visão de Chakravartty, as disposições não são indispensáveis, conforme 

defendido por alguns autores. No entanto, postular propriedades disposicionais pode 

ser uma atitude comprovadamente racional, desde que endossemos a postura 

metafísica. Neste artigo, tentarei dar um passo adiante. Talvez, se interpretarmos as 

afirmações disposicionais como respostas a questões metodológicas concernentes 

a certos aspectos da prática científica, essas afirmações possam ter apelo também 

para o defensor da postura empirista. 

 

1 Pregação para convertidos: a controvérsia disposicionalista 

 

A notória controvérsia entre disposicionalistas e categoricalistas diz respeito 

à identidade das propriedades. De acordo com os monistas categóricos, todas as 

propriedades das coisas são identificáveis por suas características qualitativa. Por 

outro lado, os defensores do disposicionalismo afirmam que as identidades de (pelo 

menos) algumas propriedades não podem ser compreendidas sem mencionar os 
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poderes causais que elas outorgam aos objetos que instanciam essas propriedades 

(BIRD, 2007, p. 3; SHOEMAKER, 1998, p. 65). 

Na interpretação de Chakravartty, a ontologia científica é o estudo “[...] da 

natureza mais geral da existência e da natureza daquilo que existe” 

(CHAKRAVARTTY, 2017, p. 34). Certamente, a distinção entre propriedades 

disposicionais e categóricas é uma questão ontológica. É por isso que o mero uso de 

termos disposicionais – tais como ‘solubilidade’ ou ‘fragilidade’ – não é capaz de 

comprometer um indivíduo com o realismo disposicional. Por outro lado, o que 

chamamos de metafísica não se restringe ao domínio da ontologia. Sua principal 

característica é o uso de inferências metafísicas. Basicamente, uma inferência 

metafísica visa a fornecer uma boa explicação para os dados empíricos disponíveis 

sobre determinado assunto. Isso envolve considerações sobre simplicidade, 

coerência interna e consistência. Uma das grandes contribuições do trabalho de 

Chakravartty é mostrar que não se pode explicar os aspectos observáveis ou 

inobserváveis de nossa experiência sem confiar em inferências metafísicas. É claro 

que podemos falar sobre graus de inferência metafísica, mas não podemos nos livrar 

completamente desse tipo de raciocínio. 

Portanto, o argumento de que devemos rejeitar as disposições porque elas 

introduzem demasiada metafísica em nossa concepção teórica do mundo não é 

totalmente correto. Pois a maneira como avaliamos quais graus de inferência 

metafísica estamos dispostos a assumir depende de suposições prévias, crenças e 

valores relativos ao tipo de conhecimento que a ciência nos pode fornecer. Essas 

pressuposições tácitas são chamadas de posturas (stances) e devem ser entendidas 

como possíveis orientações e atitudes em relação à investigação científica 

(CHAKRAVARTTY, 2017, p. 47) 2 . No âmbito da ontologia científica, Chakravartty 

menciona três grupos principais de posturas: (i) a postura deflacionária; (ii) a postura 

empirista e (iii) a postura metafísica. 

Como a postura deflacionária não considera as questões discutidas na 

ontologia como tópicos relevantes, meu foco será dirigido às posturas empirista e 

metafísica. A principal diferença entre eles é a maneira como avaliam a relevância 

                                                      
2 A definição de postura defendida por Chakravartty pode ser interpretada como uma versão estendida 
e mais sofisticada da visão proposta por van Fraassen na obra The Empirical Stance (2002). 
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das “demandas por explicação em termos de realidades subjacentes ao observável” 

(CHAKRAVARTTY, 2017, p. 211). Enquanto a orientação empirista rejeita esse tipo de 

demanda por explicação e, assim, permanece agnóstica sobre as entidades e 

processos inobserváveis que podem dar respostas a tais problemas, a atitude 

metafísica teoriza sobre o inobservável e sustenta o compromisso ontológico com 

certas entidades e processos com base em seus poder explicativo.3 

Quando se trata da controvérsia sobre propriedades disposicionais, 

Chakravartty (2017, p. 113-120) afirma que os argumentos para o realismo 

disposicional geralmente tentam demonstrar que postular disposições é 

indispensável para dar conta de certos aspectos da prática científica, tais como o 

uso de abstrações na explicação científica. Chamemos esses raciocínios de 

argumentos de indispensabilidade. Chakravartty menciona três possíveis raciocínios 

desse tipo. 

(I) O argumento do regresso disposicional consiste em defender que explicar 

o comportamento causal de um sistema necessariamente envolve a menção dos 

poderes causais de seus componentes.4 Por exemplo, para explicar a solubilidade do 

sal na água, devemos mencionar os poderes causais das moléculas de sal e água e, 

eventualmente, teremos que mencionar as disposições dos átomos de sal para se 

envolver certas relações eletrostáticas, e assim por diante. Isso mostraria a 

necessidade de mencionar disposições para explicar o comportamento dos objetos, 

tanto no nível da física fundamental como em outros níveis. Todavia, a limitação do 

argumento do regresso é que, mesmo admitindo a linguagem disposicional como 

indispensável, a indispensabilidade linguística não acarreta a indispensabilidade 

ontológica. 

(II) O argumento do exercício disposicional consiste em estabelecer uma 

diferença entre a manifestação de uma disposição e o seu exercício. Por exemplo, 

consideremos o famoso exemplo de Cartwright (1999, p. 52) de um sistema 

composto por dois corpos massivos e carregados. Quando usamos a adição vetorial 

para somar a força de Coulomb e a força gravitacional, que não são observáveis 

                                                      
3  Para mais detalhes sobre a relação entre a postura metafísica e o realismo científico, ver 
Chakravartty (2007, cap. 4; 2011). 
4 Um exemplo desse tipo de argumento pode ser encontrado em (ELLIS, 2002, p. 75-6). 
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separadamente neste caso, devemos pressupor que as disposições associadas 

tanto à carga quanto à massa estão operando, mesmo que o comportamento 

esperado (caso elas estivessem operando sozinhas) não seja observado. Como no 

caso anterior, esse argumento só funciona se já pressupomos que pode haver uma 

distinção entre a manifestação e a mera instanciação de uma propriedade, pois o 

cético só precisa saber que a aceleração das partículas seguirá a força resultante 

verificável por adição de vetor. Do ponto de vista do empirista, não resta mais 

qualquer aspecto para ser explicado. 

(III) O argumento da abstração afirma que quando usamos o que aprendemos 

sobre um sistema em uma circunstância isolada ou idealizada para prever o que 

acontecerá com um sistema semelhante em uma situação mais complexa, devemos 

pressupor que os componentes do sistema instanciam propriedades disposicionais 

estáveis que se manifestarão em ambos os casos. De acordo com Chakravartty, não 

está claro por que a explicação disposicional deve ser considerada como a única 

alternativa neste caso. Pois é totalmente possível explicar o uso de abstrações na 

ciência apenas em termos das propriedades categóricas dos sistemas modelados. 

Além disso, o fato relevante para fazer boas previsões é que a situação idealizada e 

a real devem ser suficientemente semelhantes, “e não há nenhum princípio na 

ontologia disposicional que possa garantir isso”. (CHAKRAVARTTY, 2017, p. 119). 

Resumindo, a estratégia comum compartilhada pelos três argumentos acima 

leva a dois problemas diferentes. Em primeiro lugar, aqueles que rejeitam demandas 

por explicações – ou seja, os defensores da postura empirista – não são afetados 

pelo argumento da indispensabilidade, pois o empirista considera o sucesso das 

práticas metodológicas como um fato bruto. Assim, as disposições não podem ser 

mencionadas como a melhor explicação sobre algo que não precisamos explicar de 

forma alguma. Em segundo lugar, dentro da postura metafísica, não está claro que a 

ontologia disposicionalista oferece a melhor alternativa se compararmos seus 

méritos com a ontologia categoricalista. 

A conclusão que podemos extrair desse debate é a seguinte: existem 

diferentes posições viáveis a respeito da ontologia das propriedades. Pois a 

interpretação dos resultados da ciência depende de quais intuições filosóficas são 

mais valorizadas. Esse é o cerne da epistemologia voluntarista proposta por 
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Chakravartty, em que o voluntarismo deve ser entendido como “a ideia de que as 

crenças e ações relevantes são escolhidas livremente, ou voluntárias, em oposição 

a serem forçadas em virtude apenas da razão.” (CHAKRAVARTTY, 2017, p. 215). 

Consequentemente, não pode haver um argumento conclusivo para a resposta 

disposicionalista ao problema das leis da natureza, uma vez que adotar uma postura 

específica é uma questão que foge do escopo de nossos argumentos específicos. 

 

2 Epistemologia, ontologia e metodologia 

 

Chakravartty (2017, p. 105-108) argumenta que o realismo disposicional pode 

unificar aspectos importantes do conhecimento científico, de modo que é uma 

posição sustentável. Afinal, adotando o realismo disposicional, o defensor do 

realismo científico pode unificar o realismo de entidades e o realismo estrutural. 

Como observamos na seção anterior, entretanto, a epistemologia voluntarista 

estabelece que esse tipo de argumento será considerado convincente apenas do 

ponto de vista de quem avalia o risco epistêmico segundo a postura metafísica. 

Como Chakravartty aponta, “não há observação empírica que argumente a favor do 

realismo disposicional ou contra ele.” (p. 111). 

Nas circunstâncias acima, o que sobra para as disputas ontológicas? Se todo 

argumento relativo à ontologia científica depende de valores e orientações 

subjacentes, e só pode ser avaliado de acordo com esses pressupostos, estamos 

condenados a continuar pregando aos convertidos? Para superar essa configuração, 

Chakravartty (2017, p. 226) sugere que as posturas concernentes à ontologia 

científica podem ser criticadas a partir dos seguintes critérios: (i) a racionalidade de 

uma postura, que aponta para a avaliação de uma postura em termos de seu interno 

coerência e (ii) a pertinência dos valores que orientam a avaliação do risco 

epistêmico por uma postura específica. Nesta seção, sigo essas sugestões a fim de 

esboçar algumas observações críticas a respeito da postura empirista. Em seguida, 

tento traçar algumas reflexões sobre a controvérsia disposicional. 

Antes de prosseguir, gostaria de lembrar que, de acordo com Chakravartty, 

existem dois níveis de incerteza ontológica. Da forma como eu os considero, o 

primeiro refere-se à dúvida sobre em quais domínios devemos endossar 
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compromissos ontológicos e em quais domínios devemos suspender nossas 

crenças. O segundo se refere a casos de domínios nos quais concordamos em 

endossar compromissos ontológicos, mas nos quis precisamos estabelecer 

precisamente quais entidades e processos devem ser endossados. Vou me 

concentrar no primeiro nível. 

Aqueles que defendem a postura empirista rejeitam as demandas de 

explicação em geral, de modo que não há necessidade de apelar a entidades 

inobserváveis para dar conta dos fatos experimentais gerados pela ciência. Porém, 

a ontologia científica é inerentemente meta-científica, pois a organização da ciência 

moderna permite que os cientistas compartilhem as mesmas práticas 

metodológicas enquanto sustentam compromissos ontológicos incompatíveis 

(CHAKRAVARTTY, 2017, p. 6). Eu endosso essa visão da ontologia científica. Meu 

ponto é: a postura empirista pode evitar questões sobre características 

inobserváveis do mundo, mas não deve evitar questões sobre a justificativa de 

nossas práticas metodológicas. 

Como justificamos procedimentos metodológicos como a aplicação de 

resultados obtidos em ambientes controlados à formulação de previsões e 

intervenções em situações qualitativamente diferentes das testadas? Vamos 

considerar um exemplo geral. Se testarmos um tratamento médico baseado no 

medicamento A e certificarmos que ministrar A à população P aumenta a 

probabilidade de aliviar algum sintoma inconveniente nessa população, quais 

aspectos justificam a expectativa de que ministrar A à população P* produzirá 

resultados semelhantes? Dentro da postura metafísica, uma resposta possível é 

afirmar que A tem uma propriedade disposicional estável (ou uma capacidade, 

usando a terminologia de Cartwright (1989)) que se manifestará em ambas as 

situações. Claro, isso não convenceria o defensor da postura empirista. De acordo 

com essa orientação, a prática metodológica ilustrada acima é garantida pelas 

semelhanças observadas nos dois sistemas, que envolvem, respectivamente, as 

populações P e P*. 

Na prática, o que será feito neste caso é uma sequência de experimentos 

controlados utilizando técnicas de RCT (Randomized Controlled Trial) sobre 

diferentes populações, cada um desses testes irá variar aspectos relevantes a fim de 
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investigar os resultados obtidos. Em determinada população P’, se o tratamento com 

o medicamento A resultar na ocorrência de um efeito colateral indesejado, podemos 

realizar testes mais específicos com o objetivo de determinar qual aspecto (no 

tratamento ou na população) é o responsável pela consequência indesejada. Dessa 

forma, tal aspecto pode ser blindado ou isolado em outros tratamentos. Seria muito 

natural para o defensor das disposições descrever esse conjunto de técnicas e 

procedimentos como a busca pelo desembaraço e pela especificação de um 

conjunto de interações causais. É uma investigação sobre como as disposições dos 

objetos que compõem o sistema em análise se manifestam e como interagem entre 

si. 

Por outro lado, a concepção empirista sustentaria que testamos diferentes 

cenários com o propósito de detectar semelhanças entre esses cenários e situações 

reais nas quais os cientistas desejam aplicar o tratamento. Sob este ponto de vista, 

apelar para semelhanças entre sistemas testados é avaliado como uma suposição 

com menor vulnerabilidade empírica (e, portanto, com menor risco epistêmico) do 

que postular propriedades causais que supostamente fazem parte dos sistemas em 

análise. Certamente, essa atitude não pode ser julgada pela postura metafísica como 

irracional ou internamente incoerente. 

Em vez disso, o que estou tentando objetar é o fato de que essa postura deixa 

sem explicação não apenas os aspectos inobserváveis do mundo, mas também os 

procedimentos metodológicos que adotamos na prática científica. Essas 

considerações estão no reino dos valores que orientam as avaliações sobre o risco 

epistêmico. Dentro de um contexto de intervenção, o que é importante para os 

cientistas é saber qual característica causal relevante deve ser introduzida em 

determinado sistema para que o efeito esperado seja produzido. Nem sempre haverá 

um modelo anterior que possa ser comparado ao sistema de destino em termos de 

similaridade. Além disso, a similaridade é sempre avaliada em termos de certos 

aspectos relevantes. E quais são as características relevantes? Depende de como os 

objetos dentro do sistema interagem causalmente em diferentes configurações. 

Quando os cientistas estabelecem que dois sistemas são semelhantes o suficiente, 

essa avaliação considera características relevantes que são consideradas 
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relevantes apenas por causa de suas propriedades causais. Em contextos de 

intervenção, a similaridade pressupõe informação causal. 

É inegável que identificar semelhanças tem menor vulnerabilidade empírica do 

que apelar para propriedades causais. No entanto, a similaridade parece ser 

radicalmente dependente da escolha de quais características causais são relevantes 

para dois ou mais sistemas serem considerados semelhantes. Portanto, isso sugere 

que a semelhança que importa para o cientista deve ser entendida em termos de 

homogeneidade causal. Nesse sentido, a similaridade é considerada o resultado de 

escolhas anteriores feitas pelos cientistas, e essas escolhas pressupõem 

informações sobre a estrutura causal dos sistemas em análise. Se o medicamento A 

não funcionar em populações onde a maioria das pessoas fuma, o tratamento com 

esse medicamento não deve ser administrado em condições semelhantes. E o que 

justifica esse julgamento são algumas informações sobre a interação causal entre a 

composição da droga e o hábito de fumar, previamente selecionadas como questão 

relevante. 

Isso é suficiente para demonstrar que a postulação de disposições causais ou 

propriedades causais em geral é indispensável? Certamente que não. Dentro da 

estrutura voluntarista, os argumentos de indispensabilidade nem mesmo são uma 

opção razoável. Meu objetivo com essas breves considerações é apontar que 

embora a postura empirista não deva ser considerada incoerente ou irracional, seus 

valores subjacentes podem conduzir a explicações parciais sobre as escolhas 

metodológicas empregadas na investigação científica, especialmente em contextos 

de intervenção. Como uma abordagem dentro da metafísica naturalizada, a ontologia 

científica deve ser integrada a considerações epistemológicas e metodológicas. 

Talvez a rejeição de toda explicação que menciona aspectos inobserváveis do 

mundo leve a empirista a também rejeitar outras questões que ela não gostaria de 

rejeitar, como as que dizem respeito ao que motiva ou justifica certos procedimentos 

metodológicos. 

 

Conclusão 

 

Grande  parte  das  disputas  ontológicas  contemporâneas  sobre   o  realismo  
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disposicional e o problema das leis da natureza toma a forma de pregação aos 

convertidos, como Chakravartty corretamente afirma. O livro Scientific Ontology é um 

esforço bem-vindo e bem-sucedido na direção oposta. 

Uma das grandes contribuições de seu trabalho é apontar que diferentes 

perspectivas em ontologia científica são acarretadas por avaliações incompatíveis 

das quais as crenças são justificadas por nossas teorias e práticas científicas. 

Assim, não é razoável distinguir nitidamente entre ontologia e epistemologia. Aqui, 

tentei dar um passo adiante: ontologia, epistemologia e metodologia não devem ser 

consideradas separadamente. 
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13. POR QUE AS LETRAS SÃO FINITAS E OS NÚMEROS SÃO INFINITOS? 

IMPLICAÇÕES PARA A FILOSOFIA ANALÍTICA, A FILOSOFIA MATEMÁTICA E O 

EXISTENCIALISMO 
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Resumo 

Este ensaio busca refletir sobre a finitude, por meio da análise das letras e dos 

números (infinitos) enquanto entidades construtoras de significação. A metodologia 

desse estudo é de análise documental, colocando em tela as formulações do 

existencialismo, a filosofia analítica e a filosofia da matemática, sobre letras e 

números, confrontando-as com o de ser aí e ser aqui, o que nos fez considerar letras 

e números como expressões de essências. O nosso argumento principal é de que o 

número é infinito porque transborda os elementos da representação, cuja 

combinação não obedece o compartilhamento cultural. Já as letras precisam refletir 

sobre o que já está compartilhado, daí as combinações de letras se limitarem à 

comunicação. 

Palavras-Chave: letras; números; finito; infinito.   

 

Introdução 

 

Quando se trata de pesquisa científica, no geral, ela pode ser qualitativa ou 

quantitativa. A diferença básica entre elas é que a primeira lida com letras (e 

significações) e o segundo lida com números (e distribuição de frequências). Assim, 

já fica possível determinar também se a pesquisa vai ser aprofundada e conectada a 

um caso ou se vai ser mais generalizada. 

 Por trás de todas essas utilizações operacionais, no entanto, resta uma 

pergunta: qual a diferença entre os números e as letras, de fato, e que disparam tanta 

diferença nas coletas e análises de seus dados? Por que suas aplicações são 

diferentes e produzem conclusões diferentes entre si? Porque as letras são finitas e 
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os números são infinitos? Porque os números guardam dentro de si o imensurável e 

as letras não? Neste estudo realizaremos uma abordagem existencial, analítica e 

matemática deste problema. 

Cabe ressaltar que não estamos aqui propondo uma reflexão histórica, 

baseado em evidências cronologicamente colocadas. Estamos realizando uma 

reflexão nos moldes descritos no parágrafo anterior, baseada na natureza de letras 

e números, preocupando-nos no modo como eles expressam grandezas.  

  

Ser-aqui e ser-aí 

 

É conhecimento básico que os números, devido à sua propriedade de se 

expressar em série, podem encadear um tipo de infinito numérico num plano 

cartesiano, mesmo que limitado nos seus elementos constituintes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 e 9); da mesma maneira, é de conhecimento que as letras, por mais que possam 

gerar muitas combinações possíveis, são limitadas em quantos arranjos podem 

resultar (considerando também palavras que não abarcam significação na 

linguagem). Este ensaio busca refletir sobre o porquê disso ocorrer, de onde emerge 

essa finitude e essa infinitude específicas às letras e aos números, lançando 

reflexões de tipo metafísicas e epistemológicas com o fito de desenhar uma solução 

para suas diferenças na medida em que elas expressam o pensamento humano, 

muito embora remetam a estruturas que são prévias a esse mesmo pensar.  

 Para proceder o estudo dessas estruturas, vamos partir de um referencial bem 

específico. Heidegger, entre outras formulações de seu existencialismo, propôs o 

ser-aí e o ser-no-mundo. Sobre o primeiro, pode-se fazer a seguinte afirmação: 

 

Essas são estruturas interpretativas, que, segundo Nunes (1986), “se resumem 

na ideia de que o homem, como Dasein é um ser-no-mundo, e como ser-no-

mundo é temporal e histórico” (p. 10). Assim, do ponto de vista heideggeriano, a 

explicitação ontológica desvela uma estrutura de realização, isto é, aquilo que 

possibilita as várias maneiras de algo tornar-se manifesto, enquanto a dimensão 

ôntica mostra tudo o que é percebido, entendido ou conhecido de imediato pelo 

homem (Dasein) (CARDINALLI, 2015, p. 249).  
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 Nesse ponto, o ser aí é o ser humano, que é o finito, temporal e histórico e que 

tem finalidade. Assim, o ser humano sabe de seu caráter provisório, ele sabe que sua 

vida terá um começo, um meio e um fim, assim como as diferentes culturas - talvez 

a antropologia e a história busquem preservar essa memória, porém nem todas as 

manifestações culturais podem ser atingidas pelos braços limitados da ciência, ela 

também humana.  

 Quanto ao ser no mundo: 

 

O ser no mundo pode ser visivelmente desmembrado em três partes, que são 

seus momentos constitutivos: o "ser", o "mundo" e o "em". Dito de outro modo e 

em outra ordem: o mundo em que o ser é, o quem que é no mundo, e o modo de 

ser-em em si mesmo [...] o ser que é-no-mundo, por sua vez, só se revela a partir 

de sua "morada" (o mundo), e a relação de ser-em pressupõe a compreensão dos 

termos que se relacionam no modo do "em". Em suma - e isso é fundamental 

para se compreender a idéia de ser no mundo em toda sua profundidade -, a 

explicitação da estrutura da pre-sença já traz consigo o desvelamento do mundo 

e vice-versa (BARBOSA, 1998, p. 4).  

 

 Assim, o mundo é o que comporta o ser e, por mais que não necessariamente 

ele seja infinito, em relação ao ser-aí há esse conter. Ou seja, o mundo recebe as 

diferentes manifestações e se coloca como permanente, ao menos para a nossa 

percepção enquanto seres históricos: afinal, não temos a experiência do antes e do 

depois de nossas existências, e, ao menos em relação ao passado, precisamos crer 

na veracidade dos estudos para construir uma identidade por meio da informação.  

 

A letra e a finitude 

 

 A etimologia da palavra letra aponta diretamente para sua utilidade: “Letra — 

"friccionada, lambusada". Do lat. littera, ae. prov. do lat. lino, livi ou levi, litum, línere: 

untar, besuntar, friccionar com óleo, donde linimento. O pl. letras tem o significado 

de "belas letras" ou literatura” (PORTELLA, 1984, p. 114). Nesse caso, a letra permite 

certa fricção na comunicação, que é um afetar. A metáfora poderia ser explicada pela 
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capacidade de transmissão de informações e de clareza possíveis pela palavra entre 

usuários de uma mesma língua. 

 Assim, a letra está relacionada com os usuários, às convenções. Nesse caso, 

é preciso estudar a língua para se estudar a letra - não é sem razão que a parte falada 

de uma música é chamada de letra, ao menos na língua portuguesa. Como discutir a 

linguagem falada?   

 

Outro problema: como seria primitivamente a linguagem? Um conjunto 

articulado de gritos e interjeições? Mas como poderiam as interjeições, que nos 

aproximam da animalidade, passar de expressões de sentimentos a sinais 

ideológicos objetivos, a serviço do pensamento? Tem a linguagem sua origem na 

onomatopéia? Neste caso, o homem primitivo seria mais sensível na sua 

capacidade auditiva do que o civilizado, que refinou na música e na poesia… Aliás, 

pode-se observar que as línguas modernas, mais cultas, são muito mais 

onomatopéicas do que as velhas, ainda que também cultivadas. Que se pense no 

inglês, cuja capacidade imitativa é inexcedível. Trovão, trueno, tonnere, troun, 

tuono são em português, castelhano, francês, provençal, italiano, muito mais 

onomatopéticos do que o latim tonus (HAESBAERT, BRITO, ABREU, 1972, p. 13). 

 

Vale notar que as letras em si, segundo essas parcas evidências, possuem 

origem no som. Elas fixam para os olhos de presentes e leitores futuros o que o som 

expande para todos os ouvintes que o alcançam. Um exemplo são as traduções de 

escrituras antigas: na tradução se encontra significados e aquele conjunto de riscos 

adquire uma significação - ironicamente, é possível utilizar-se números enquanto 

letras, porém eles deixam de ser quantitativos e sim qualitativos, e tornam-se uma 

língua que precisa de outra língua para ser tradução, elas não subsistem enquanto 

língua. As letras precisam abordar os compartilhados da cultura, do dasein, elas 

precisam remeter a ele e fora dele, a convenção é necessária e depende do idioma.  

Dessa maneira, o idioma também precisa ser conhecido para conseguir 

comunicar, o que intervém na construção do rol de letras. O rol de letras (ou seus 

fonemas) precisa ser conhecido pelos interatuantes para a comunicação acontecer. 

Assim como os números, as letras precisam ser combinadas e recombinadas, porém 

a sua combinação é finita. De fato, a partir de um cálculo de análise combinatória 
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podemos encontrar o número de combinações possíveis - e isso considerando 

mesmo palavras que não tenham sentido nenhum. É claro que poderíamos pensar 

em outras combinações: frases, parágrafos, páginas, etc. Sim, parece ser um 

trabalho hercúleo fazer cálculos, mas eles não nos parecem impossíveis. Porém, a 

combinação de números possíveis já sai da alça do inimaginável, e isso estamos 

falando na combinação simples, que é colocar um número na frente do outro 

seguindo a ordem crescente ou decrescente.   

 

O número e a infinitude 

 

Os números possuem toda uma etimologia: 

 

Número vem do latim numerus /númerus/, que, por sua vez, é correlacionado 

com o grego νόμος, /nómos/, que significa norma com caráter de lei. Seu 

correspondente grego é a palavra ἀριθμός, /arithmós/, que, além de significar 

número, também significa ordem, disposição, arranjo. Ela vem de ῥυθμός, 

/rhythmós/, isto é, ritmo, cuja raiz é a mesma do verbo ῥέιν, /rhéin/, que significa 

fluir. Assim, o fluxo do mundo implica o número. Portanto, o conceito pitagórico 

de número não é o quantitativo, não é o número do cálculo. O número é a ordem, 

a coerência que subjaz a relação entre um todo e suas partes. O número é 

processo, ritmo e fluxo, é o produto das relações entre os opostos (PEÑALOZA, 

2016, s/p). 

 

 Por essa definição, o número é a própria realidade. É claro que essa percepção 

parte diretamente da filosofia grega, e é compreensível que o número assuma esse 

ar mais ontológico. É a associação com a grandeza que permite que o número tenha 

um parâmetro: “Na falta de estabelecer às grandezas infinitas em número, ao menos, 

pode-se eventualmente lhes assegurar um valor” (AMADEI, 2005, p. 58).  

 Ou seja, a grandeza é finita dentro do plano cartesiano, porém o número, por 

si mesmo e não enquanto ferramenta, permanece infinito, o que o retira do mundo 

natural: 
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En la naturaleza no hay infinito, ni potencial ni actual. El hombre forma parte de 

esa naturaleza y parecería, por ello, que no podría manejar lo que no hay en ella. 

En todo caso, cabría admitir como infinito el potencial o falso infinito, el encerrado 

en el proceso iterativo de ir generando, paso a paso, los puntos de una línea. Sin 

afirmar, por contra, que los puntos de la línea estén dados en acto y son en 

número infinito (LORENZO, 2001, p. 10)2. 

 

 Por isso, o infinito existe em conceito, embora ele seja inalcançável na sua 

concretização. Assim, os números são combinações que não tem compromisso com 

a realidade. Basta eles se colocarem um ao lado do outro que sua significação está 

atribuída.  

Ou seja, o número é metafísico, ele não é só a contagem. Mas no uso 

matemático do termo, ele serve para criar uma relação que ultrapassa o objeto. O 

número é uma duplicata que permite ir além dos sentidos, ele cria uma relação de 

uma outra externalidade com relação ao objeto. De posse do número o objeto se 

torna objeto e o sujeito se torna sujeito, pois um dualismo se forma: o do mundo em 

si e o mundo lido pela abstração. Nesse caso, a matemática é uma estrutura. 

 

Uma comparação 

 

Preliminarmente, o que há de comum entre letras e números são a base de 

duas linguagens, a matemática e a fala (escrita ou não). Outra semelhança é que, ao 

menos no alfabeto latino, as letras são as mesmas, enquanto os algarismos também 

são finitos, 10. No entanto, os números completos é que são infinitos, o que 

começam as diferenças.  

Os números podem até ter diferentes nomes e escritas em diferentes, porém 

eles lidam com uma grandeza, que, apesar de poderem ser entendidas de maneiras 

diferentes, são mais tangíveis por meio das grandezas que a expressam. Assim, os 

                                                      
2 Tradução livre: “Na natureza não existe infinito, nem potencial nem atual. O homem faz parte dessa 
natureza e parece que, por isso, não pode manipular o que existe nela. Em todo caso, cabe admitir 
como infinito os infinitos falso ou potencial. O que foi terminado ou o processo interativo de ir gerando, 
passo a passo, os pontos de uma linha. Isso que não foi afirmado que os pontos da linha estão dados 
em ato e são em número infinito”.  
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números apelam para múltiplos sentidos por meio das grandezas: a visão, a audição, 

o tato, o olfato, o paladar. Já as letras lidam diretamente com a audição (se faladas) 

ou com a visão (se escritas).  

Os números podem ser reiniciados e se somam, adicionam um significado - 

na poesia isso também ocorre, mas no geral não. O infinito só existe por conta dos 

números em si. É impossível imaginá-lo sem ser em sequência, e mesmo imaginando 

em sequência ela acaba tendo um começo (e um fim). 

A guisa de encerramento, poderíamos responder ao problema da pesquisa. 

Afirmar que as letras são o ser-aí, porque são finitas; os números são o infinito, e por 

isso refletem o mundo na relação com o dasein, e que não precisam se confinar nas 

grandezas mensuráveis. Como podemos discutir com a filosofia analítica e a filosofia 

da matemática?  

Para a Filosofia analítica, as letras e os números fazem parte da comunicação. 

Os números comunicam e modulam a realidade; as letras também modulam a 

realidade, porém são mais compartilhados e independem da grandeza física. 

Já para a Filosofia matemática, o número parte da grandeza empírica como 

referência, porém produz a projeção além dele, criando o infinito por meio da mente, 

que complementa essa informação empírica com uma representação. 

Apropriando-se dessas discussões, podemos fazer um arremate final, com o 

argumento derradeiro. Os números estão dentro da mente humana enquanto uma 

“régua” infinita e com isso se pode confirmar que existe o infinito, mesmo que não o 

possa descrever, e isso torna a realidade algo a ser sempre alcançado, numa lógica 

da falta quase lacaniana. Assim, a matemática se presta a analisar, porém ela não 

pode alcançar nem a metafísica e nem o infinito, que seria o oposto da essência se 

considerarmos que abarca toda a realidade. Dessa maneira, números e letras são 

“representações emprestadas” para o pensamento conseguir encadear grandezas. 

 

Considerações finais 

 

 Este ensaio refletiu sobre o porquê dos números serem infinitos e as letras 

serem finitas, cruzando debates da filosofia matemática, da filosofia analítica e do 

existencialismo (por meio do referencial teórico, o conceito de ser-aí e o ser-no-
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mundo). Analisamos que as letras são dependentes do ser-aí, uma vez que são 

finitas e ligam-se com a vida cultural humana. Por outro lado, os números são o ser-

no-mundo na medida em que expressam-se como um espaço para as 

possibilidades.  

 Algumas considerações finais podem ser oportunizadas pelo esforço desse 

ensaio.  

A primeira é que infinitude pode ser pensada para mais estímulos, seguindo o 

esforço fenomenológico. Por exemplo, as cores são infinitas? As cores são um outro 

tema complexo, uma vez que determinar quais são as cores primárias pode ser 

considerado uma convenção também.  

Por fim, a comunicação também pode ser tomada por esse prisma. É claro que 

Weber, bebendo de Nietzche, já afirmava que a vontade humana é infinita. E símbolos, 

assim como os números, podem ser infinitos na medida em que são construídos, 

destruídos e reconstruídos continuamente na dinâmica social. É claro que, 

literalmente, seres simbolizantes possuem existência rastreável na linha do tempo, 

o que os torna finitos ao menos até o ponto de começo. Porém, esse tipo de 

especulação, apesar de interessante, pode não ser verificável empiricamente. 
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Resumo 

Jeanne Peijnenburg e David Atkinson defendem que experimentos de pensamento 

possuem duas falhas: eles produzem intuições divergentes em indivíduos diferentes 

e eles entram em petição de princípio, ou seja, utilizam a conclusão do experimento 

como base para formular o argumento a ser defendido. Apesar de tais problemas 

existirem tanto com experimentos de pensamento das ciências quanto da filosofia, 

os primeiros não são tão problemáticos quanto os últimos, pois, nas ciências pode-

se recorrer a teorias e práticas, que não são o caso em filosofia. Assim, experimentos 

de pensamento filosóficos são pobres com consequências desastrosas. Com a ajuda 

das críticas desenvolvidas por Daniel Cohnitz, analisaremos essas afirmações 

buscando defender o uso de experimentos de pensamento, problematizando a 

definição e o uso de intuições em debates, refletindo sobre a acusação de petição de 

princípio e de inferioridade da filosofia por não poder recorrer a prática e a teorias.  

Palavras-Chave: Experimentos de Pensamento; Intuições; Petição de Princípio. 

Metodologia Filosófica e Científica. 

 

1Introdução 

 

Apesar de ser uma das ferramentas mais difundidas entre filósofos analíticos 

na elaboração de suas abordagens e críticas, principalmente entre epistemólogos 

analíticos, ainda podemos encontrar abordagens céticas em relação ao uso e ao 

funcionamento dos experimentos de pensamento. Um dos trabalhos que se 

direciona nesse sentido é o artigo “When are thought experiments poor ones?” 

(Quando os experimentos de pensamento são pobres?) de Jeanne Peijnenburg e 

                                                      
1  Doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Bolsista CAPES. E-mail: 
ronitsche@gmail.com. 
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David Atkinson (2003). Nele os autores argumentam que existem pelo menos duas 

características que podem nos levar a avaliar um experimento de pensamento como 

sendo pobre. Essas características podem ser encontradas tanto nos experimentos 

de pensamento da filosofia quanto da ciência em geral. Porém, é somente no caso 

da filosofia que as consequências são desastrosas, existindo na ciência uma 

possível saída para esse tipo de problema. 

Os autores defendem que experimentos de pensamento como o de Galileo 

Galilei2, que busca provar que a teoria aristotélica da queda dos corpos não se aplica, 

nos provoca um sentimento maior de certeza e confiabilidade no seu resultado se 

comparado com experimentos de pensamento como o do quarto chinês de Searle3, 

que busca demonstrar que um sistema de inteligência artificial não pode ir de sintaxe 

a semântica. Segundo os autores, isso ocorre pela existência de bons e maus 

experimentos de pensamento. 

Neste artigo buscarei demonstrar alguns problemas para a aceitação de tais 

críticas aos experimentos de pensamento. Buscarei argumentar que a geração de 

intuições ou posicionamentos contraditórios não é um problema para debates 

saudáveis. Da mesma maneira, defenderei que experimentos de pensamento, 

entendidos como uma ferramenta do raciocínio, não possuem uma natureza de 

petição de princípio, mas sim, caso se encontre alguma petição de princípio, ou 

qualquer outro erro tanto na elaboração quanto na execução de um experimento de 

pensamento, tal erro não se deve a própria natureza da ferramenta, mas a vários 

fatores, que não foram considerados pelas críticas  de  Jeanne  Peijnenburg  e  David 

                                                      
2 A época de Galileu acreditava-se na teoria aristotélica de que corpos mais pesados caem mais 
rapidamente que corpos mais leves. O experimento desenvolvido pelo cientista busca demonstrar as 
complicações em se acreditar em tal teoria. Galileo pede para imaginarmos dois corpos em queda, 
um corpo pesado, digamos de 2kg, e um mais leve, de 1kg. Se a abordagem aristotélica estiver correta, 
então, durante a queda, se anexarmos os dois corpos, a velocidade de queda da composição será 
maior que a velocidade de queda do corpo de 2kg, já que a composição passará a pesar 3kg. Por outro 
lado, a composição terá de cair mais lentamente, pois o corpo de 1kg, por cair mais lentamente que o 
corpo de 2kg, atuará como um freio da composição, fazendo-a cair mais lentamente. Portanto, a 
explicação aristotélica leva a uma contradição e deve ser rejeitada. A conclusão é que a velocidade 
de queda dos corpos não depende de seus pesos.  
3 Nesse experimento Searle pede para imaginarmos um indivíduo, que não sabe absolutamente nada 
de mandarim, dentro de um quarto onde ele recebe um conjunto de símbolos em mandarim e um 
conjunto de regras que ele pode entender sobre como responder a perguntas usando essas regras. 
Ao receber perguntas em mandarim o indivíduo é capaz de respondê-las em mandarim apenas 
usando o conjunto de regras, sem que ele saiba o significado das perguntas nem das respostas. 
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Atkinson. 

 

2 O Primeiro Indício 

 

Quando Peijnenburg e Atkinson (2003, p. 306) passam a analisar o que podem 

vir a ser bons e maus experimentos de pensamento, eles afirmam que não há a 

necessidade de definir o que eles são, “afinal é possível distinguir teorias boas ou 

ruins, ou pensamentos, ou experimentos, sem ser capaz de definir exatamente o que 

são teorias, pensamentos ou experimentos”4. A definição não é importante para 

classificar experimentos de pensamento como sendo bons ou ruins, o que é 

realmente importante é o que experimentos de pensamento deveriam fazer.  

 Nos comentários de Daniel Cohnitz (2006) sobre o artigo de Jeanne 

Peijnenburg e David Atkinson, o autor aponta que é uma falha dos autores não definir 

o que eles compreendem por experimento de pensamento. Cohnitz (2006, pp. 1-2) 

argumenta pela grande variedade de significados que o termo pode possuir: 

 

A palavra “experimento de pensamento” tem um significado bastante amplo e 

inclui [...] também casos imaginários descritos em livros didáticos de física. 

Esses experimentos de pensamento geralmente servem para ajudar os 

estudantes de física a entender as implicações de certas teorias e devem ser 

julgados em relação a quão bem eles realizam essa tarefa. A noção irrestrita 

também inclui experimentos de pensamento que não pretendem induzir revisão 

de crença justificada no destinatário, mas uma revisão de crenças que é 

alcançada ridicularizando uma teoria rival ou recomendando a própria (como 

dispositivos de propaganda)5. 

 

 Apesar  da   crítica   de   Cohnitz,   ele  igualmente   não   busca   definir  o   que 

                                                      
4 After all one can distinguish good from bad theories, or thoughts, or experiments without being able 
to define what exactly theories, thoughts or experiments are. 
5 “The word “thought experiment” has a rather broad meaning and includes […] also imaginary cases 
described in physics textbooks. These thought experiments are usually meant to help students of 
physics understand the implications of certain theories and should be judged in relation to how well 
they accomplish that task. The unrestricted notion also includes thought experiments that are not 
intended to induce justified belief revision in the addressee, but belief revision that is achieved by 
ridiculing a rival theory or by recommending the own (as devices of propaganda)”. Traduzido pelo 
autor.  
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experimentos de pensamento são. Encontramos na citação acima uma abrangência 

de estados de coisas que podem cair sob a denominação de experimento de 

pensamento, mas não que o necessariamente são. Assim, não há como sabermos 

quando é o caso que uma ilustração possa ser classificada como um experimento 

de pensamento ou não. Não é logicamente viável afirmar que todo tipo de ilustração 

ou facilitador de compreensão de teorias deva cair sob essa denominação. Porém, 

devemos concordar com Cohnitz em relação à falha de definição por parte dos dois 

autores. Ao contrário do afirmado, necessitamos sim saber o que é um experimento 

de pensamento para que possamos dizer se ele é um bom ou mau exemplo. Se não 

conseguimos definir algo, não podemos dizer o que tal coisa é, e se não podemos 

dizer o que tal coisa é, não podemos dizer se ela é um bom exemplo de algo ou não6. 

A manobra utilizada pelos autores parece ser apenas um passo cauteloso para não 

cair em problemas maiores. 

 Segundo Jeanne Peijnenburg e David Atkinson (2003) o primeiro indício de 

que estamos diante de um experimento de pensamento ruim ocorre quando as 

conclusões de pessoas diferentes se contradizem. Como exemplo, os autores 

analisam os experimentos de pensamento sobre cópias humanas. Nesse tipo de 

experimento geralmente se imagina que seja possível fazer uma cópia de alguém, 

molécula por molécula, átomo por átomo. Assim a cópia é completamente idêntica 

ao original, fisicamente falando. O problema começa quando nos questionamos 

                                                      
6 Para evitar entrar em problemas que não são o escopo deste trabalho, também não buscaremos 
desenvolver uma definição precisa do que deve ser classificado como sendo um caso de experimento 
de pensamento e o que não deve assim ser rotulado. Todos os casos utilizados nas discussões deste 
trabalho muito provavelmente seriam classificados como experimentos de pensamento em qualquer 
definição que possa vir a ser defendida. Além disso, como apontou Brown, parece que somos capazes 
de dizer quando algo é um experimento de pensamento: “Os experimentos de pensamento são 
realizados no laboratório da mente. Além dessa pequena metáfora, é difícil dizer o que eles são. Nós 
os reconhecemos quando os vemos: eles são visualizáveis; eles envolvem manipulações mentais; 
eles não são a mera consequência de um cálculo baseado em teoria; eles são frequentemente (mas 
nem sempre) impossíveis de implementar como experimentos reais, seja porque não temos a 
tecnologia relevante ou porque eles são simplesmente impossíveis em princípio, como quando planos 
sem atrito ou um universo desprovido de toda matéria estão envolvidos” (No original: Thought 
experiments are performed in the laboratory of the mind. Beyond that bit of metaphor it’s hard to say 
just what they are. We recognize them when we see them: they are visualizable; they involve mental 
manipulations; they are not the mere consequence of a theorybased calculation; they are often (but 
not always) impossible to implement as real experiments either because we lack the relevant 
technology or because they are simply impossible in principle, as when frictionless planes or a 
universe devoid of all matter are involved (BROWN, 2011, p. 1)). 
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sobre essa cópia ser idêntica em um sentido mental. Teria essa cópia as mesmas 

inclinações, gostos, inteligência, etc. que o original? 

  

“Sim, é claro que sim!”, é a resposta direta de Davidson, Hellman e Thompson, 

Dennett, Burge, Papineau e todos os defensores da tese da superveniência em 

uma de suas diferentes versões. “Não, claro que eles não vão!” é a resposta 

sincera de filósofos como Thomas Nagel, Frank Jackson ou David Chalmers7 

(PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 308). 

 

 As intuições geradas por esse tipo de experimento de pensamento podem 

levar a conclusões opostas. Por um lado, temos os defensores da tese da 

superveniência, que argumentam que a cópia também é uma cópia mental, pois não 

há diferença mental sem diferença física. Já, por outro lado, temos a intuição de que 

a própria concepção de criaturas não-conscientes que são como uma cópia em 

todos os aspectos físicos e funcionais mostra que pode haver diferenças de 

pensamento sem diferenças físicas, apontam os autores. 

Outro exemplo trazido para ilustrar o caso de intuições contraditórias é o 

experimento de pensamento da cientista Mary. Mary é uma notável cientista que 

sabe tudo sobre a percepção e a experiência das cores. Porém, ela foi criada em um 

quarto preto e branco. Pouco antes de completar vinte e três anos de idade ela 

finalmente pode sair do quarto e ver as cores com seus próprios olhos. A questão 

que surge, então, é se Mary aprende algo novo a partir do momento em que ela passa 

a ver cores. “‘Claro que sim!’, responde Jackson. ‘Claro que não!’, contesta Paul 

Churchland” 8  (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 309). Segundo Churchland 

(1985), Jackson falha em compreender a diferença entre conhecimento por descrição 

e conhecimento por causação direta. Por outro lado, Jackson (1986) argumenta que 

essa distinção não é importante para a questão, o importante é saber o que Mary 

sabe, e não como ela sabe.  

                                                      
7 Yes, of course they will!, is the straightforward answer of Davidson, Hellman & Thompson, Dennett, 
Burge, Papineau, and all the defenders of the supervenience thesis in one of its different versions. No, 
of course they won’t! is the heartfelt answer of philosophers like Thomas Nagel, Frank Jackson, or 
David Chalmers. 
8  “Of course she does!, answers Jackson. Of course she does not!, counters Paul Churchland”. 
Traduzido pelo autor. 
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Peijnenburg e Atkinson não elaboram nenhuma definição sobre o que eles 

compreendem como intuição. Há uma vasta literatura disponível sobre o que 

intuições são e se de fato elas são utilizadas por filósofos. Caso a literatura acabe 

por provar que intuições não são epistemicamente interessantes - que não possam 

ser utilizadas como um processo justificacional ou que não possam ao menos ser 

conducentes à verdade - então o ponto defendido pelos autores estaria correto. 

Porém, ainda precisamos definir se isso que os autores estão chamando de intuição 

realmente é o que normalmente se entende por intuição. De modo geral eles estariam 

concordando com a ideia da filosofia experimental que busca testar as intuições das 

pessoas para os mais variados casos de experimentos de pensamento. Como não 

estamos tratando com nenhuma definição em específico, não poderemos chegar a 

nenhuma conclusão sobre se estamos lidando com intuições conflitantes nos casos 

apontados por Peijnenburg e Atkinson. 

Por outro lado, se aceitarmos que realmente estamos lidando com as 

intuições das pessoas e que elas de fato são conflitantes, ainda teríamos de nos 

perguntar por que isso é um problema? Afinal, o que há de errado em pessoas 

diferentes desenvolverem intuições diferentes para um e mesmo caso? Intuições são 

diferentes de verdades lógicas, não há nada de necessário nelas. O problema 

discutido nos experimentos de pensamento, principalmente os conflitantes 

apontados pelos autores, não seria resolvido se todos tivéssemos as mesmas 

intuições sobre os casos. Se a intuição não pode garantir nada epistemicamente, 

ainda há a possibilidade de todos, em uníssono, termos a intuição errada sobre o 

caso.  

De qualquer maneira, afirmar que não deveríamos chegar a intuições opostas, 

independentemente do que elas são ou da abordagem que preferirmos sobre o que 

elas são, parece ser um problema. Além de debates filosóficos, debates científicos 

também geram intuições opostas, e isso parece ser uma das partes de qualquer 

debate saudável em busca da verdade. Se levar a conclusões contraditórias fosse 

um problema, deveríamos abrir mão de todo e qualquer tipo de discussão em que 

pessoas com posições opostas buscam elencar argumentos para justificar suas 

conclusões, que parecem ser motivadas pelas suas intuições. Se, por isso, 

devêssemos abandonar toda e qualquer discussão com intuições contraditórias, 
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acabaríamos por ter de abandonar publicações científicas, inclusive o próprio tópico 

sob ataque de Peijnenburg e Atkinson (2003), já que Cohnitz (2006) parece ter tido 

intuições conflitantes com a dos dois autores. 

 

3 O Segundo Indício 

 

O segundo indício de que um experimento de pensamento é pobre está 

“conectado ao primeiro, de fato ele leva o primeiro a um passo adiante. É que as 

conclusões tiradas de experimentos de pensamento são uma petição de princípio: 

elas dependem de intuições cuja verdade ou falsidade deveria ser demonstrada pelos 

próprios experimentos de pensamento”9 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 310). 

Como exemplo, novamente os autores falam dos experimentos de pensamento de 

cópias humanas, que, como já visto, produzem conclusões que se contradizem e que 

entram em petição de princípio: 

 

Essas conclusões também incorporam as intuições para as quais todo o 

experimento de pensamento foi criado. Pois, experimentos de pensamento sobre 

cópias humanas são destinados a avaliar nossas intuições sobre o mental como 

distintas de nossas intuições sobre o físico. Essas intuições preliminares, 

portanto, não devem aparecer nas conclusões finais 10  (PEIJNENBURG e 

ATKINSON, 2003, p. 310). 

 

 O mesmo ocorre no experimento de pensamento do quarto chinês: “a nossa 

afirmação é que, nesse ponto, as declarações pró e contra entram em petição de 

princípio: elas reiteram essas intuições sobre ‘entendimento’ e ‘saber o que significa 

um símbolo’ que deveriam ser julgadas pelo próprio experimento de pensamento  em 

                                                      
9 “The second clue is connected to the first, indeed it takes the first indication one step further. It is 
that the conclusions drawn from thought experiments beg the question: they hinge on intuitions of 
which the truth or falsity was supposed to be demonstrated by those very thought experiments”. 
Traduzido pelo autor. 
10 “These conclusions also embody the intuitions for which the entire thought experiment was set up 
in the first place. For thought experiments about physical Doppelgänger are meant to assess our 
intuitions about the mental as distinguished from our intuitions about the physical. These preliminary 
intuitions should therefore not appear in the final conclusions”. Traduzido pelo autor. 
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questão”11 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 311). 

 Devemos tomar cuidado ao afirmar que experimentos de pensamento entram 

em petição de princípio. Petições de princípio ocorrem quando utilizamos a nossa 

conclusão como base do argumento que sustentará a conclusão. Porém, não 

devemos confundir petição de princípio com pensamento contrafactual, de mundos 

possíveis e pensamento subjuntivo. Podemos utilizar um experimento de 

pensamento justamente para desenvolver um cenário controlado no qual podemos 

inserir elementos e ver como eles se comportam dentro desse cenário. Assim, nesse 

pensamento subjuntivo, estipulamos que se determinado estado de coisas fosse o 

caso, então poderíamos concluir que tal outra coisa se sucederia. Aqui não estamos 

entrando em nenhuma petição de princípio, apenas executando um pensamento 

subjuntivo, que consiste exatamente nessas características. Justamente esse 

pensamento contrafactual parece ser a base dos experimentos de pensamento, não 

somente dos filosóficos, mas também daqueles desenvolvidos pelas ciências, que 

passariam a ter inúmeros problemas metodológicos caso lhes fosse negado a 

possibilidade de implementar raciocínios contrafactuais. 

 

4 Experimentos de Pensamento na Filosofia Versus nas Ciências 

 

 Até aqui os exemplos trazidos pelos autores lidam com problemas filosóficos, 

porém, eles afirmam que os mesmos problemas de conclusões contraditórias e de 

petição de princípio podem ocorrer nas ciências. Por mais que os problemas possam 

ser os mesmos, suas consequências não o são; experimentos de pensamento 

pobremente criados em filosofia são muito mais catastróficos que os da ciência. O 

ponto para a defesa de tal afirmação reside na ideia de que a ciência, diferentemente 

da filosofia, possui teorias as quais podemos recorrer para executar os experimentos 

de pensamento, ajudando a dissolver os problemas gerados por intuições opostas. 

Os autores afirmam que “embora os experimentos de pensamento em si sejam e 

permaneçam pobres, o cenário científico é tal que as consequências não são tão 

                                                      
11 “Our claim is that, at this point, the statements pro and con beg the question: they reiterate those 
intuitions about ‘understanding’ and ‘knowing what a symbol means’ that were meant to be 
adjudicated by the very thought experiment in question”. Traduzido pelo autor. 
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catastróficas quanto no caso da filosofia”12 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 

311). 

 O exemplo trazido da ciência para ilustrar um caso que produz conclusões 

contraditórias é o balde de Isaac Newton. Nele, Newton nos pede para imaginar um 

balde, no espaço, cheio de água e preso a uma corda totalmente torcida. O cientista 

nos explica que antes de o balde ser solto e começar a girar, a água e o balde estão 

em repouso e a superfície da água está plana. Logo após o balde começar a girar, a 

água começa a se movimentar; com o passar do tempo a água se torna côncava. Por 

fim, a água e o balde estão em rotação, mas em repouso um em relação ao outro, 

porém, a água continua côncava. Newton argumenta que a explicação está 

relacionada com a existência do espaço absoluto, sendo que no primeiro momento 

a água está em repouso em relação a ele e ao final ela está em rotação em relação 

ao espaço absoluto; por outro lado, pode-se intuir que não seja necessário o espaço 

absoluto para explicar o fenômeno.  

Mesmo que esse experimento de pensamento produza conclusões 

contraditórias podemos recorrer a teorias de fundo: “Newton ‘explica’ os 

acontecimentos do experimento de pensamento com base na rotação ou não 

rotação em relação ao espaço absoluto; mas a única justificativa para a existência 

do espaço absoluto é que ele pode explicar acontecimentos como os do próprio 

experimento”13 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 314). Já para Albert Einstein, é 

necessário haver um fato observável que é causado pela influência da matéria do 

resto do universo. Assim poder-se-ia conjecturar que as estrelas fixas produzem 

uma influência maior na horizontal do que na vertical, explicando a concavidade da 

água. Dessa maneira, nós possuímos um motivo para preferir uma teoria em relação 

a outra; segundo os autores, nesse caso é a de Einstein. Enquanto nos casos de Mary 

e das cópias humanas não teremos muito sucesso recorrendo a teorias: 

 

                                                      
12 “Although the thought experiments in themselves are and remain poor ones, the scientific setting is 
such that the consequences are not as catastrophic as they are in the philosophical case”. Traduzido 
pelo autor. 
13 “Newton ‘explains’ the happenings in the bucket experiment on the basis of the rotation or non-
rotation with respect to absolute space; but the only justification for the existence of absolute space 
is that it can explain happenings such as those in the bucket experiment”. Traduzido pelo autor. 
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Em filosofia, no entanto, a procura por ajuda nas teorias é de pouca utilidade. 

Como devemos decidir entre, digamos, as teorias de Searle e Dennett sobre 

compreensão, significado e consciência? Parece que, no momento, não temos 

mais que experimentos de pensamento aqui, e esses experimentos de 

pensamento deixam muito a desejar14  (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 

315). 

 

 Os autores utilizam o experimento de pensamento de Einstein, Podolsky e 

Rosen15 (conhecido como EPR) para demonstrar que experimentos de pensamento 

na ciência também podem entrar em petição de princípio. Ele também serve de 

exemplo para o primeiro indício, já que ele produz as intuições conflitantes de que “a 

mecânica quântica é completa versus a mecânica quântica não é completa, ou algo 

existe quando você mediu de fato, versus algo existe quando você pode inferir isso 

em princípio”16 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 317). Ao mesmo tempo, entram 

em petição de princípio, pois “elas [as conclusões] são incorporações dessas 

intuições para as quais o experimento de pensamento inteiro foi concebido” 17 

(PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 317). 

 Por mais que o experimento EPR falhe como experimento de pensamento, 

segundo os autores, as suas consequências não são tão desastrosas quanto as que 

ocorrem em experimentos de pensamento da filosofia. EPR recebeu um formato 

testável:  

 

Em 1952, David Bohm reformulou o experimento EPR de tal maneira que John 

Bell, em 1964, pôde fazer uma previsão. Essa previsão, a chamada desigualdade 

                                                      
14 “In philosophy, however, the turn to theories is of little help. How should we decide between, say, the 
theories of Searle and Dennett on understanding, meaning and consciousness? It looks as though, at 
the moment, we have no more than thought experiments here, and these thought experiments leave 
much to be desired”. Traduzido pelo autor. 
15 Esse experimento de pensamento questiona a natureza da previsão oriunda da teoria quântica de 
que o resultado de uma medição realizada em uma parte de um sistema quântico pode ter um efeito 
instantâneo no resultado de uma medição realizada em outra parte, independentemente da distância 
que separa as duas partes. 
16  “We have here a thought experiment with contradictory conclusions: quantum mechanics is 
complete versus quantum mechanics is not complete, or something exists when you have in fact 
measured it versus something exists when you can infer it in principle”. Traduzido pelo autor. 
17 “These conclusions beg the question, for they are embodiments of those intuitions for the sake of 
which the entire thought experiment was conceived”. Traduzido pelo autor. 
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de Bell, foi baseada na suposição de que variáveis ocultas locais existem e, 

portanto, que a mecânica quântica não está completa. Foi testado em 1982 por 

Alain Aspect, e o resultado pareceu ser negativo. Portanto, variáveis ocultas não 

existem, a mecânica quântica está completa e Bohr estava certo 18 

(PEIJNENBURG e ATKINSON, 2003, p. 317). 

 

 Os autores afirmam que tal testabilidade não pode ser trazia a filosofia, não é 

claro como poderíamos de alguma maneira aplicar testes nos experimentos de 

pensamento do quarto chinês ou do caso de Mary: “com certeza, tanto o quarto 

chinês quanto o caso de Mary podem ser realizadas, deixando de lado considerações 

éticas, mas isso não resolveria o enigma filosófico”19 (PEIJNENBURG e ATKINSON, 

2003, p. 317). Até aqui parece que os experimentos de pensamento devem ser 

abandonados caso os autores estejam certos em seus argumentos, porém veremos 

a seguir algumas críticas desenvolvidas por Cohnitz (2006) na tentativa de salvá-los. 

 

5 As Críticas de Cohnitz 

 

 Cohnitz discorda de Jeanne Peijnenburg e David Atkinson (2003) no que diz 

respeito às conclusões contraditórias. Para o autor, o que Peijnenburg e Atkinson 

chamaram de intuições em relação ao experimento de pensamento do balde de 

Newton, na verdade, não são intuições em relação aos detalhes do cenário do 

experimento, mas a questão num tudo é sobre qual a melhor explicação para o 

fenômeno que ocorre no experimento: “esse não é um problema especial de 

experimentação em pensamento, mas o velho problema de como decidir entre 

hipóteses concorrentes empiricamente equivalentes” 20  (COHNITZ, 2006, p. 9). O 

mesmo ocorre com o experimento EPR: “o conflito não é, de fato, sobre o que 

                                                      
18 “In 1952 David Bohm retooled the EPR experiment in such a way that John Bell, in 1964, could make 
a prediction. This prediction, the so-called Bell inequality, was based on the assumption that local 
hidden variables exist and thus that quantum mechanics is not complete. It was tested in 1982 by 
Alain Aspect, and the result appeared to be negative. Hence hidden variables do not exist, quantum 
mechanics is complete, and Bohr cum suis were right”. Traduzido pelo autor. 
19  “To be sure, both the Chinese Room and the Mary experiment can be carried out, ethical 
considerations aside, but that would not resolve the philosophical conundrum”. Traduzido pelo autor. 
20 “This is in no way a special problem of thought experimentation, but the old problem of how to 
decide between empirically equivalent competing hypotheses”. Traduzido pelo autor. 
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acontece no experimento imaginário. EPR e Bohr estão de acordo sobre como todas 

as medições seriam se tal experimento pudesse ser realizado. O conflito é sobre o 

que conta como uma explicação satisfatória de tal fenômeno”21 (COHNITZ, 2006, p. 

11). 

 Em resposta, Jeanne Peijnenburg e David Atkinson (2007, p. 160) dizem 

concordar com Cohnitz em relação ao confronto de hipóteses entre Einstein e 

Newton: 

 

Nosso ponto é que, nesse caso, as hipóteses são vazias: nada empírico segue 

delas. Pois, não apenas o princípio do espaço absoluto de Newton carece de 

conteúdo empírico, como também a ideia de Einstein de que forças centrífugas 

são causadas pela matéria no resto do universo, também conhecidas como 

Princípio de Mach22. 

 

Cohnitz (2006) igualmente critica a afirmação de Peijnenburg e Atkinson de 

que experimentos de pensamento nas ciências possuem a possibilidade de recorrer 

a teorias e ainda haver a possibilidade de virem a se tornar experimentos físicos, 

sendo, por isso, menos desastrosos que os experimentos de pensamento em 

filosofia. O exemplo no qual os dois autores se baseiam para fazer suas afirmações 

está no experimento EPR, mas Cohnitz aponta a demora e a longa discussão, até 

mesmo de conclusões contraditórias, que ocorreram durante a história, mas nem 

mesmo por isso o problema foi solucionado: 

 

Antes de mais nada, Aspect não levou imediatamente o EPR a um teste. EPR - 

como PA admitem - foi primeiro “remodelado” por David Bohm na década de 50. 

O que abriu caminho a John Bell para formular suas famosas desigualdades em 

1964, o que de fato levou a uma diferença empírica previsível entre certas teorias 

de variáveis ocultas e a visão de Copenhague. Antes disso, o EPR não poderia ser 

                                                      
21 “The conflict is in fact not about what happens in the imaginary experiment. EPR and Bohr are in 
agreement about what all measurements will be like if such an experiment could be carried out. The 
conflict is about what counts as a satisfying explanation of such a phenomenon”. Traduzido pelo autor. 
22 “Our point is that in this case the hypotheses are empty: nothing empirical whatsoever follows from 
them. For not only does Newton’s principle of absolute space lack empirical content, the same goes 
for Einstein’s idea that centrifugal forces are caused by matter in the rest of the universe, also known 
as Mach’s Principle”. Traduzido pelo autor. 
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levado a um teste, pois, não estava claro qual seria a diferença empírica de 

ambos os pontos de vista. A partir desse ponto, levaram-se mais alguns anos até 

que Aspect encontrasse uma maneira de testar as desigualdades de Bell no início 

dos anos 80. O segundo ponto importante a ser observado sobre a história 

recente da física é que isso não encerrou o tópico23 (COHNITZ, 2006, pp. 11-12). 

 

Se for necessário esperarmos o desenrolar das discussões que os 

experimentos de pensamento trazem, então nunca poderemos prontamente 

responder se a formulação de um experimento é boa ou não. Cohnitz (2006, p. 17) 

esclarece que “quando projetaram o experimento de pensamento EPR, Einstein, 

Podolsky e Rosen não podiam prever a reformulação de Bohm nem as desigualdades 

de Bell. EPR acabou por ser ‘bom’ 50 anos depois de ter sido projetado. Isso é muito 

inútil para considerações metodológicas”24. 

Jeanne Peijnenburg e David Atkinson (2003) afirmam que em filosofia não 

podemos recorrer, ou é de pouca utilidade quando possível, a teorias. Cohnitz afirma 

que, por exemplo, no caso de Mary, há teorias filosóficas em questão, a saber, por um 

lado, saber como, e, por outro, saber que. Assim, a discussão não se baseia em 

diferentes intuições (contraditórias) sobre o experimento de pensamento: 

 

Outros filósofos desafiaram o movimento de “Mary aprende algo novo sobre 

experiências de cor” para “Existe um fato sobre as experiências de cor que foi 

deixado de fora pela descrição neurofisiológica”. Esses filósofos tentam analisar 

os novos conhecimentos de Mary como saber como, em vez de saber que, ou 

analisar o conhecimento de Mary quanto a um novo aspecto de um fato que ela 

já conhecia em termos neurofisiológicos. Mais uma vez, esses movimentos não 

dependem de diferentes intuições sobre o caso! A intuição (“Mary aprendeu algo 

                                                      
23 “First of all, Aspect didn’t immediately bring EPR to a test. EPR – as PA admit – was first “retooled” 
by David Bohm in the 50ies. This made way for John Bell to formulate his famous inequalities in 1964, 
which in fact lead to a predictable empirical difference between certain hidden variables theory and 
the Copenhagen view. Before that, EPR could not be brought to a test, for it was unclear what the 
empirical difference of both views would amount to. From that point it took another couple of years 
until Aspect found a way to test the Bell inequalities in the early 80ies. The second important point to 
note about the recent history of physics is that this did not close the topic”. Traduzido pelo autor. 
24 “When they designed the EPR thought experiment, Einstein, Podolsky, and Rosen couldn’t foresee 
Bohm’s reformulation nor Bell’s inequalities. EPR turned out to be “good” 50 years after it was 
designed. That is pretty unhelpful for methodological considerations”. Traduzido pelo autor. 
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novo”) é compartilhada, o que é duvidoso é que conclusões devem ser derivadas 

dela. Essa discussão procede comparando diferentes teorias de saber como e 

saber que, bem como diferentes teorias do conteúdo de atitudes proposicionais 

e comparando-as à luz de evidências independentes. Assim os filósofos podem 

usar novamente intuições em seus argumentos, mas essas intuições não são 

nem sobre Mary, nem se contradizem25 (COHNITZ, 2006, pp. 14-15). 

 

Para Cohnitz, afirmar que o experimento de Mary entra em petição de princípio 

não depende de intuições. Mary vive em um futuro avançado no qual a 

neurofisiologia está “completa”. Portanto, a discussão não é sobre intuições, mas 

sim, sobre se a definição de “completude” pode ser explicada independentemente. 

 

Considerações Finais 

 

Jeanne Peijnenburg e David Atkinson criticam o uso de experimentos de 

pensamento pela possibilidade de eles produzirem intuições diferentes em 

determinados públicos. Assim, após a apresentação do caso, parte da audiência 

concordaria com o resultado e outra parte não, sendo um dos motivos para tal 

ocorrência as inclinações pessoais de cada um. Cohnitz buscou demonstrar que, na 

verdade, não se trata de intuições. Se aceitarmos a crítica dos autores, devemos 

ainda proceder com o pensar filosófico? Pois, na filosofia, ocorrem inúmeras 

discussões nas quais possuímos “intuições” ou argumentos para defender tanto um 

como o outro lado da disputa. Os autores também argumentam que os experimentos 

de pensamento em filosofia são desastrosos por não ser possível, ou de pouca ajuda, 

recorrer a teorias. O que não é verdade: somente como um exemplo, em discussões 

                                                      
25 “Other philosophers have challenged the move from ‘Mary learns something new about colour 
experiences’ to ‘There is a fact about colour experiences that was left out by the neurophysiological 
description’. These philosophers try to analyze Mary’s new knowledge as knowing how rather than 
knowing that, or analyze Mary’s knowledge as concerning a new aspect of a fact that she knew about 
already in neurophysiological terms. Again, these moves do not rely on different intuitions about the 
case! The intuition (‘Mary learned something new.’) is shared, what is doubted is what conclusions are 
to be drawn from it. This discussion proceeds by comparing different theories of knowing how and 
knowing that, as well as different theories of the content of propositional attitudes and comparing 
them in the light of independent evidence. Thereby philosophers might again use intuitions in their 
arguments but these intuitions are neither about Mary, nor do they contradict each other”. Traduzido 
pelo autor. 
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epistemológicas temos o fundacionismo, o coerentismo, o infinitismo, etc. para 

recorrer em argumentações. A filosofia se encontra cheia de teorias as quais podem 

ser utilizadas como base para a criação de cenários de experimentos de pensamento 

e resoluções de debates.  

A análise dos cenários dos experimentos de pensamento é um ponto 

importante deixado de lado pelos autores para a avaliação de bons e maus 

experimentos de pensamento. Mesmo que se desenvolva um caso que escape dos 

dois indícios que Peijnenburg e Atkinson apontaram, a saber, não produzir um 

experimento de pensamento que produza intuições contraditórias e que não envolva 

petição de princípio, não nos garantirá a existência de um experimento de 

pensamento bem-sucedido. Se tivermos um cenário pobremente construído, não 

teremos confiabilidade nos resultados do experimento de pensamento. Da mesma 

maneira, as capacidades do executor do experimento também são uma parte crucial 

para que possamos avaliar um caso como sendo um bom experimento de 

pensamento.  

Sempre haverá exemplos de experimentos de pensamento ruins, e a 

deficiência de cada um deles pode ocorrer por inúmeros motivos, não por erro da 

ferramenta em si, mas sim por mau uso da mesma. Portanto, não é por existirem 

exemplos de experimentos de pensamentos ruins que devemos com isso julgar toda 

a ferramenta. Podemos ter incontáveis exemplos de usos incorretos de regras da 

lógica, do raciocínio, das percepções, etc., mas, nem por isso, deveremos deixar de 

fazer uso desses dispositivos. 
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Resumo 

Esse artigo constitui-se num exame do caso do Relógio Regressivo dado por John 

N. Williams e Neil Sinhababu (2015) como contraexemplo à comumente referida 

teoria do rastreamento de Robert Nozick (1981), que, segundo os autores, se estende 

também à teoria da segurança de Pritchard (2012) e à teoria da segurança de Sosa 

(2002), duas epistemologias modais que são dispostas como sucessoras da 

epistemologia nozickiana. Nele há uma apresentação explanatória desse possível 

contraexemplo e uma explicação dos seus aspectos fundamentais. Na sequência, 

também ocorre uma explanação das epistemologias que são alvo dele e o exame de 

como elas se comportam em relação a essa contraexemplificação. No final, 

apresenta-se uma crítica a favor da plausibilidade de tal contraexemplo que inclui 

uma provável objeção assim como uma explicação sobre por que ela não é 

prejudicial a sua manutenção. 

Palavras-chave: Teoria do rastreamento. Contraexemplo. Relógio Regressivo. John 

N. Williams. Neil Sinhababu. 

 

A comumente referida teoria do rastreamento de Robert Nozick é uma análise 

do conceito de conhecimento proposicional muito sofisticada e muito plausível na 

primeira impressão, segundo a qual S (um sujeito qualquer) sabe que p (uma dada 

proposição) se e somente se a sua crença rastreia a verdade da proposição que dela 

é alvo.  

Estruturalmente, essa análise compreende dois condicionais subjuntivos à 

crença verdadeira que são postos para observar situações contrafactuais muito 

                                                      
1 Mestranda em Filosofia, PUCRS, bolsista CAPES/PROEX, tais_uf@hotmail.com. 
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próximas ao mundo atual, ou minimamente dessemelhantes a ele, onde o valor de 

verdade da proposição alvo da crença muda, e assim observa-se que crença do 

sujeito rastreia a verdade dessa proposição. Conforme Nozick (1981, p. 172-176), 

esses condicionais são: (III) Se p não fosse verdade (ou se fosse falso que p), então 

S não acreditaria que p e, (IV) Se p fosse verdade, então S acreditaria que p, 

respectivamente chamados de critério de sensibilidade e critério de aderência. 

Quando essas duas condições são satisfeitas entende-se que o sujeito está bem 

conectado com a realidade, e, por isso, tem conhecimento da proposição alvo. 

Fazendo referências ao método de formação de crença, de acordo com Nozick 

(1981, p. 179), a teoria do rastreamento pode ser definida da seguinte forma: 

S sabe que p se e somente se: 

I) p é verdadeiro; 

II) S acredita que p; 

III) Se fosse falso que p, então S não acreditaria que p com base em M; 

IV) Se fosse verdade que p, então S acreditaria que p com base em M. 

Essa epistemologia, apesar de lidar satisfatoriamente com os casos 

apresentados por Edmundo Gettier em seu artigo de 1963 como contraexemplos à 

suficiência da análise tradicional do conhecimento, sofre duras objeções em relação 

à sua extensão, o que a impende de figurar como uma análise adequada acerca do 

conceito de conhecimento. 

Essas objeções dividem-se em contraexemplificações que apontam que ela é 

restritiva (ou muito forte) no sentido de excluir casos de conhecimento 2 , e em 

contraexemplificações que apontam que ela é permissiva (ou muito fraca) no sentido 

de tomar casos de ignorância como casos de conhecimento, como, por exemplo, o 

caso do Relógio Regressivo dado por John N. Williams e Neil Sinhababu (2015) que 

será examinado nesse artigo. 

Esse caso é uma contraexemplificação muita significativa, dado que ela tem 

um conteúdo muito simples que não envolve proposições compostas, como 

disjunções3, nem verdades necessárias, como o contraexemplo dado por Peter Klein 

                                                      
2 Como, por exemplo, o caso dos cubos de gelo dado por Vogel (1987) e o caso do saco de lixo dado 
por Sosa (1999). 
3 Veja Vogel (2012). 
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(2017)4, e, segundo os seus criadores, se estende às duas principais epistemologias 

modais que sugiram alternativamente a teoria do rastreamento, a saber, a teoria da 

segurança defendida por Duncan Pritchard (2012) e a teoria da segurança defendida 

por Ernest Sosa (2002). 

Conforme Williams e Sinhababu (2015, p. 3-5), o caso é o seguinte: imagine 

que você costuma tirar uma soneca entre 16h e 17h. Seu método de verificação das 

horas quando você acorda é olhar para o seu relógio, aquele que você sabe que 

sempre funcionou perfeitamente e de forma confiável. No entanto, sem que você 

saiba, seu relógio é um modelo especial desenhado por uma seita que entende como 

amaldiçoado o horário a partir das 16h do dia de hoje e quer que os relógios não 

avancem durante essa hora. Então, seu relógio foi projetado para funcionar 

perfeitamente para trás durante essa hora. Assim, às 16h, os ponteiros do relógio 

saltaram para marcar 17h, e seu relógio tem funcionado perfeitamente para trás 

desde então. Agora, considere que este é um relógio analógico que não tem ponteiro 

de segundos, então você não pode perceber, com uma olhada rápida, que ele está 

andando para trás. Ao acordar, você olha para o relógio exatamente às 16h30min. 

Chama-se esse caso de Relógio Regressivo. 

De acordo com Williams e Sinhababu (2015, p. 4-5), esse é um caso de 

ignorância que a teoria do rastreamento toma inapropriadamente como um acaso de 

conhecimento. 

Segundo eles, nesse caso você acredita que são 16h30min, mas você não 

sabe que são 16h30min porque sua crença é felizmente verdadeira, dado que você 

teve a sorte de olhar para o relógio no único instante em que ele marca a hora certa. 

Porém, a crença alvo do sujeito é sensível à falsidade bem como adere à verdade da 

proposição alvo. 

Aqui, torna-se mister explicar que diferentemente dos contraexemplos que 

apontam à restrição de uma análise, os que pretendem apontar a sua permissividade 

devem compreender todas as condições necessárias para instanciar conhecimento 

que são definidas pela análise alvo.5 O caso do Relógio Regressivo atende esse 

                                                      
4 Peter Klein (2017) também propôs uma contraexemplificação que aponta a permissividade da teoria 
do rastreamento de Nozick e que, segundo ele, também serve para as teorias da segurança. Mas esse 
contraexemplo tem como conteúdo verdades necessárias. 
5 Veja Rodrigues (2017). 
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critério, visto que a crença verdadeira do sujeito satisfaz as duas condições 

necessárias e suficientes para instanciá-la como conhecimento segundo a teoria de 

Nozick; a condição de sensibilidade e a condição de aderência. 

Para fundamentar esse ponto, os autores apresentam dois casos similares ao 

caso do Relógio Regressivo: um em que a crença verdadeira do sujeito é sensível à 

falsidade e outro, muito parecido com ele, em que a crença do sujeito é insensível à 

falsidade. 

Conforme Williams e Sinhababu (2015, p. 1), o primeiro consiste basicamente 

no seguinte: você costuma tirar uma soneca entre 16h e 17h. O método que você 

utiliza para saber a hora que você acorda é olhar para o seu relógio, o qual você sabe 

que é confiável, pois sempre funcionou perfeitamente. Esse relógio é um relógio 

analógico que não tem o ponteiro dos segundos. Ao acordar, às 16h30min, você olha 

para o relógio e percebe que seus ponteiros marcam exatamente 16h30min. Então, 

com base nisso, você forma a crença de que são 16h30min, e, de fato, o seu relógio 

marca a hora certa, visto que enquanto você estava cochilando ele continuou a 

funcionar perfeitamente. Assim, sua crença verdadeira de que são 16h30min é 

sensível à falsidade. A partir do seu método de formação de crença – a checagem 

visual do relógio - se não fossem 16h30min, então você não acreditaria que são 

16h30min. Chama-se esse caso de Relógio Normal. 

Já o segundo caso pode ser resumido desta forma: você costuma tirar uma 

soneca entre 16h e 17h. Seu método de verificação das horas quando você acorda é 

olhar para o seu relógio, o qual você sabe que sempre funcionou perfeitamente, de 

forma confiável. Esse relógio também tem um design analógico e não tem o ponteiro 

dos segundos. Ao acordar, às 16h30min, você checa o relógio que marca exatamente 

16h30min. Consequentemente, você acredita que são 16h30min. Nesse caso, porém, 

exatamente vinte e quatro horas atrás entrou poeira no mecanismo do relógio 

fazendo com que ele parasse de funcionar. Logo, você teve sorte de olhar para o 

relógio exatamente 24 horas depois de ele parar. Chama-se esse caso de Relógio 

Parado. 

Como atentam os autores (2015, p. 4), a teoria do rastreamento compreende 

apropriadamente esse caso como um caso de ignorância. De fato, se você tivesse 

olhando para o relógio um pouco antes ou um pouco depois, você creria falsamente 
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que são 16h30min. Por exemplo, num mundo muito próximo do mundo em que você 

forma a crença alvo e em que são 16h33min, a partir da perceção visual dos ponteiros 

do Relógio Parado, você mantém a crença de que são 16h30min. Logo, sua crença 

não é sensível à falsidade de p. Entretanto, o caso do Relógio Regressivo, o qual, 

segundo eles, é um caso análogo ao caso anterior, é tomado inapropriadamente pela 

teoria do rastreamento como um caso de conhecimento. 

Nesse caso, tal como no caso do Relógio Parado, você acredita que são 

16h30min, mas você não sabe que são 16h30min porque a sua crença é felizmente 

verdadeira, dado que você teve a sorte de olhar para o relógio no único instante em 

que ele marca a hora certa, 16h30min. Porém, no Relógio Regressivo, sua crença 

verdadeira por sorte se mostra sensível à falsidade da proposição. Se você olhasse 

para o relógio um pouco antes ou um pouco depois do momento em que você olha 

para ele no mundo atual, você não acreditaria que são 16h30min. Nesses mundos 

possíveis próximos o Relógio Regressivo estaria marcando, por exemplo, 16h32min, 

um pouco antes do momento no mundo atual, e, um pouco depois, 16h27min. 

Ainda, nesses mundos muito próximos ao mundo atual, em vez de você 

continuar acreditando que são 16h30min, você formaria alguma outra crença falsa 

sobre que horas são. Por exemplo, se você tivesse olhado para o relógio às 

16h33min, então você não formaria a falsa crença de que são 16h30min, ao invés 

disso, você creria falsamente que são 16h27min. 

O caso é que, para satisfazer a condição de sensibilidade, em uma situação 

contrafactual, você não precisa formar uma crença verdadeira sobre que horas são 

tal como você faz no Relógio Normal, “[…] Você só precisa falhar em formar uma 

crença falsa particular - talvez, formando uma crença falsa diferente sobre que horas 

são, assim como você faz no relógio regressivo.” (WILLIAMS; SINHABABU, 2015, p. 

4). 

Ademais, a crença alvo do sujeito nesse caso também é aderente à verdade, 

pois num mundo muito próximo onde p é verdade, por exemplo, num mundo em que 

você olha para o relógio exatamente às 16h30min estando um pouco mais perto dele, 

então você ainda acreditaria que são 16h30min, “[…] em mundos próximos ao mundo 

atual em que são 16h30min (e você olha para o relógio para verificar as horas), você 

acredita que são 16h30min.” (WILLIAMS; SINHABABU, 2015, p. 4). 
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De fato, a teoria do rastreamento de Robert Nozick apenas informa que uma 

crença sensível é de tal modo que se fosse falso que p, então S não acreditaria que 

p, o que não implica que se deva fixar o conteúdo da proposição alvo nos mundos 

possíveis. 

Os autores, no entanto, indicam que, mesmo quando há tal implicação como 

na seguinte formulação da teoria da segurança: Se S sabe que p, então a crença 

verdadeira de S de que p não poderia facilmente ter sido falsa6, o caso do Relógio 

Regressivo ainda é tomado inapropriadamente como um caso de conhecimento.  

De acordo com Williams e Sinhababu (2015, p. 8-9), no caso do Relógio Parado 

a crença verdadeira do sujeito é tida por essa epistemologia apropriadamente como 

um caso de ignorância, pois facilmente você creria falsamente que p. Se você tivesse 

olhado para o relógio parado em qualquer outro momento durante a hora em que 

você normalmente cochila, você acreditaria falsamente que são 16h30min. Já no 

Relógio Regressivo, a sua crença verdadeira de que são 16h30min não poderia 

facilmente ter sido falsa, dado que o único momento em que você formaria uma 

crença no conteúdo da proposição alvo em mundos próximos é exatamente às 

16h30min. 

Como é possível notar, ao olhar para o Relógio Regressivo em outros 

momentos, como por exemplo, às 16h26min, você produziria falsas crenças, mas em 

proposições de conteúdos diferentes. Somente quando 16h30min é fato é que você 

forma crença na proposição alvo. Logo, em todos os mundos em que você forma a 

crença de que p, p é fato. Deste modo você satisfaz o que essencialmente sugere 

essa epistemologia modal que é a ideia de que para haver conhecimento se S cresse 

que p, a sua crença seria verdadeira7.  

Os autores também observam que nem a reformulação do princípio da 

segurança dada por Pritchard (2012) que utiliza a fixação de métodos ou bases de 

formação de crença é imune à essa contraexemplificação. 

Pritchard propõe que: Se S sabe que p com  base  em B,  então S  não  poderia 

facilmente ter obtido crença falsa com base em B, seja essa crença a crença  alvo no 

                                                      
6 Veja Pritchard (2016, p 156). 
7 Esse é a noção nuclear das epistemologias da segurança e foi proposta por Sosa (1999). 
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 mundo atual ou qualquer outra crença formada com base em B.8 

Essa interpretação do princípio de segurança pressupõe que um modo de 

geração de crenças que produz falsidades na maior parte dos mundos possíveis 

próximos em que é empregado, independente da proposição crida, não é um modo 

seguro e, por extensão, a crença alvo do sujeito também não é segura.9 

No caso do Relógio Regressivo, entendendo como base da crença alvo o fato 

dos ponteiros do relógio apontarem para às 16h30min no momento em que você 

visualiza o relógio,10 você não facilmente obteria crença falsa com ela. Em todos os 

mundos possíveis próximos onde o sistema do relógio é o mesmo e nos quais você 

forma crença com essa base, a sua crença é verdadeira, já que os ponteiros do 

relógio apontam para 16h30min somente quando são exatamente 16h30min. Logo, 

segundo a definição de segurança em questão, sua crença verdadeira é segura e, por 

isso, constitui conhecimento.  

Outro ponto importante desse contraexemplo é que, segundo os autores, ele 

também falsifica a combinação da condição de segurança com uma condição de 

habilidade dada por Pritchard (2012) bem como a formulação do princípio de 

segurança dada por Ernest Sosa (2002).  

Para Pritchard (2012), 

 

S sabe que p se e somente se a crença segura de S de que p é produto de suas 

habilidades cognitivas relevantes (tal que seu sucesso cognitivo seguro é em um 

grau significativo creditável à sua agência cognitiva). (PRITCHARD, 2016 [2012], 

p. 174). 

Entendendo que as habilidades cognitivas do sujeito cognoscente no caso do 

Relógio Regressivo, tal qual no Relógio Normal e no Relógio Parado, são a sua 

                                                      
8 Um exemplo de como essa definição funciona pode ser encontrado em Pritchard (2016, p. 11). 
9 Veja Fett (2019). 
10 Segundo os autores, tomar como método ou base da crença alvo apenas a perceção visual do 
sujeito do relógio em questão não é base suficiente para o sujeito acreditar na proposição alvo, dado 
que ficaria em aberto todas as outras posições que os ponteiros poderiam apontar, e, assim, a crença 
alvo poderia ser tomada como uma crença insegura. Já no caso de tomar a base da crença apenas 
como os ponteiros do relógio, tornaria a crença segura, dado que os ponteiros marcam 16h30min 
apenas quando isso é fato. Mas, de todo modo, parece que só é possível o sujeito obter crença na 
proposição alvo pela visualização dos ponteiros quando eles marcam 16h30min, o que parece não 
permitir que a crença falsa, visto que só é possível visualizar 16h30min no relógio quando são 
16h30min de fato. Veja Williams e Sinhababu (2015, p. 8-9). 
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capacidade de observar com precisão a posição dos ponteiros do relógio, a sua 

capacidade de entender como essas posições representam o tempo, a sua 

capacidade de lembrar que o relógio sempre funcionou de forma perfeitamente 

confiável, e sua capacidade de induzir, com base em tudo isso, que são 16h30min, 

os autores afirmam que o caso do Relógio Regressivo é tido inapropriadamente por 

essa epistemologia como um caso de conhecimento.  

Segundo Williams e Sinhababu (2015, p. 9-10), embora essas habilidades 

cognitivas do sujeito não expliquem porque a sua crença alvo é verdadeira, ela 

certamente é produzida por essas habilidades, o que satisfaz a combinação da 

condição de segurança com uma condição de habilidade. E, de fato, no Relógio 

Regressivo, a sua crença de que são 16h30min é produzida pelo exercício do 

conjunto habilidades cognitivas que é citado acima. 

Sobre a fórmula da segurança dado por Sosa (2002), que fixa tanto o conteúdo 

da crença alvo quanto o seu método de formação, a saber, se S sabe que p com base 

em B, então S não poderia facilmente ter formado uma crença falsa de que p com 

base em B11, eles explicam que nos mundos possíveis mais próximos do mundo atual 

em que o mecanismo do relógio é perfeitamente confiável regressivamente durante 

a hora em que você cochila e em que você acredita que são 16h30min com base na 

checagem visual do relógio ou na percepção visual dos ponteiros, são de fato 

mundos em que são 16h30min.  

Como então explicar, em termos modais, o alcance sortudo da verdade que 

ocorre nesse caso? 

Há, no mínimo, um ponto inquietante nesse contraexemplo que é o fato do 

sujeito cognoscente, em outros momentos que não às 16h30min, crer falsamente em 

proposições de conteúdos diferentes. 

Nesse sentido, no que diz respeito à teoria do rastreamento, mesmo que sua 

crença satisfaça o princípio de sensibilidade, não parece que ela rastreia a verdade 

da proposição alvo, dado que, no mundo onde p é falso, ela aponta para proposições 

com conteúdos diferentes do conteúdo da proposição que é alvo dela no mundo 

                                                      
11 Veja Sosa (2002) e Williams e Sinhababu (2015). 
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atual. Assim, não parece ser plausível afirmar que ela está bem conectada com o fato 

p, ou que não há uma conexão fortuita entre crença e verdade.  

Já em relação a teoria da segurança, apesar da formulação dada Pritchard 

(2012) que implica em não olhar apenas para o valor de verdade da proposição alvo, 

mas também para o valor de verdade de qualquer que seja a proposição crida nos 

mundos possíveis próximos, ela não parece ser suficiente em compreender esse 

aspecto. Talvez, conforme Williams e Sinhababu (2015, p. 9), uma explicação mais 

clara sobre o que necessariamente é uma base evitaria essa contraexemplificação. 

De todo modo, esse parece ser ao menos um ponto que aqueles que se 

propuserem a explicar conhecimento com análises modais devem compreender 

adequadamente. 

Outro ponto que chama a atenção nessa contraexemplicação e que merece 

esclarecimento a fim de legitimação é a estranha inexistência do ponteiro dos 

segundos nos três exemplos apresentados. 

Uma contestação sobre isso é feita por Adams, Barker e Clarke (2016). Os 

autores levantam a suspeita de que Williams e Sinhababu (2015) projetaram todos 

os exemplos sem o ponteiro dos segundos tendo em vista que se o sujeito 

cognoscente percebesse esse ponteiro funcionando regressivamente, ele poderia 

não confiar no relógio no que diz respeito à apreensão correta das horas. 

Segundo eles (2016, p. 356), uma vez que o sujeito não pode ver quando o 

ponteiro dos segundos chega exatamente no número doze, visto que não há ponteiro 

de segundos, ele não poderia usar esse relógio para saber que são exatamente 

16h30min. 

Essa objeção, no entanto, pode ser refutada de uma maneira muito simples ao 

se estipular que o sujeito está perto o suficiente do relógio para ver exatamente onde 

os ponteiros das horas e dos minutos estão apontando naquele momento: quando 

ele olha para o relógio, ele observa que o ponteiro dos minutos aponta exatamente 

para o número seis e o ponteiro das horas aponta exatamente para o número quatro. 

Ademais, como observa Williams (2016, p. 369), no caso de haver ponteiro de 

segundos e esse correr regressivamente, é possível o sujeito ter a sorte de olhar para 

o relógio exatamente quando o ponteiro dos segundos aponta para o número doze e 

logo depois desviar o olhar antes que o ponteiro passe pelo numeral.  
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Dado tudo isso, parece mesmo que o caso do Relógio Regressivo é um 

contraexemplo legítimo e que serve àquilo que é proposto: mostrar que a teoria do 

rastreamento e as suas duas principais sucessoras são muito fracas e que, por isso, 

ambas não podem figurar como uma análise ou explicação plausível acerca do 

conceito de conhecimento proposicional. 

Sendo assim, tal como observam os criadores dessa contraexemplificação, 

ela pode figurar como teste útil para compreensão de uma análise adequada do 

conhecimento proposicional.  
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Resumo 

O Princípio da Energia Livre (PEL) vem sendo amplamente apresentado como uma 

teoria unificada do funcionamento neural, um princípio geral para a auto-

organização dos sistemas biológicos e (mais recentemente) até mesmo como uma 

teorização preditiva da dinâmica (da maioria) das “coisas”. Adicionalmente, a 

Inferência Ativa (IA) é comumente tomada como o corolário/teoria processual 

diretamente implicado pelo PEL, capaz de modelar toda a gama de fenômenos 

idealmente visados por biólogos e cientistas (neuro)cognitivos. Ao longo desta 

apresentação, pretendemos ecoar e (brevemente) sintetizar uma série de críticas 

construtivas que atualmente têm desafiado ambas essas reivindicações, 

argumentando que o PEL talvez não seja o princípio generalizante que se costuma  

afirmar; e que a IA muito provavelmente não é o corolário/teoria processual 

abrangente que a maioria de seus proponentes acredita ser. Conforme pretendemos 

demonstrar, sob uma leitura mais meticulosa, o PEL revela-se meramente como um 

estratagema engenhoso para a generalização da inferência Bayesiana a todos os 

domínios de análise possíveis, por meio do formalismo inerente ao emprego de 

envoltórios de Markov em sua descrição – um “instrumento matemático” que, por si 

só, não decorre de qualquer suposição geral e/ou evidente a respeito dos sistemas 

físicos, biológicos ou cognitivos (conforme geralmente se espera observar em 

“primeiros princípios” do tipo), sendo, pelo contrário , um artifício descritivo que 

permite a conceituação de processos e entidades sob um tipo muito específico de 

                                                      
1 Doutorando, Universidade Federal de Juiz de Fora. CAPES – Código de Financiamento 001. 
2   Mestranda, Universidade de São Paulo. CAPES – Código de Financiamento 001. 
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modelo: a “inferência bayesiana variacional”. Nesse sentido, talvez a única maneira 

viável de, atualmente, concebermos o PEL de forma suficientemente abrangente 

seria conforme uma estrutura de modelagem formal, com a IA sendo apenas sua 

instanciação mais difundida, partindo de uma teoria processual não-relacionada. E, 

se essas conclusões forem coerentes, faz-se possível concluir que quaisquer 

questões relativas ao status epistêmico dos modelos baseados no PEL, seu 

conteúdo empírico, suas previsões e relações mais específicas com os vários 

corolários e teorias processuais comumente empregados pelas ciências da mente e 

da vida, necessitam ser avaliados independentemente – caso por caso. A esse 

respeito, o presente estado do PEL talvez possua seu melhor espelhamento no 

cenário mais geral da literatura acerca do uso de modelos: havendo muito pouco a 

ser dito qualificativamente sobre os modelos advindos do PEL conforme um corpus 

homogêneo; mas com inúmeros desafios a serem direcionados para as 

instanciações específicas dessa estrutura de modelagem. Outrossim, tal como está, 

a literatura especializada parece nem sempre reconhecer essa distinção, muitas 

vezes confundindo a estrutura de modelagem do PEL com algumas de suas 

implementações específicas e (portanto) não sendo suficientemente cuidadosa 

quanto aos dispêndios ontológicos e consequências epistêmicas mais diretamente 

envolvidas em tais questões. Como exemplo ilustrativo, pretendemos demonstrar 

como tal cenário pode estar até mesmo afetando a plausibilidade da IA conforme 

uma teoria processual autônoma, visto que, ao modelar a percepção e a ação essa 

acabaria por pressupor tais processos, ao invés de explicá-los – ou seja, ao recorrer 

ao PEL apenas como uma estrutura de modelagem, a IA não mais parece ser capaz 

de fornecer uma fundamentação adequada para a complexidade dos modelos 

gerativos (Bayesianos) que precisa implementar. 

Palavras-chave: Princípio da Energia Livre; Modelagem Matemática; Inferência Ativa; 

Neurofilosofia; Filosofia das Ciências Cognitivas 

 

Introdução 

 

Surgido desde o Aprendizado de Máquina e a Neurociência Computacional, o 

Princípio da Energia Livre (PEL) pretende fornecer uma compreensão unificada da 
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natureza da auto-organização biológica (ou seja, dos processos de autopoiese) sob 

a rubrica da inferência Bayesiana. Seu postulado central é aquilo que se conveio 

chamar de “Lema da Energia Livre”, o qual afirma que qualquer sistema auto-

organizado, de qualquer tipo e em qualquer escala, pode ser interpretado como 

realizando uma forma elementar de inferência Bayesiana sobre o contexto que o 

cerceia (FRISTON, 2019). De maneira mais geral, o PEL afirma ser capaz de 

prescrever – em termos de um conjunto de independências estatísticas conhecido 

como “Cobertor/Envoltório de Markov” (PEARL, 1988) – uma definição precisa e 

formal daquilo que faz com que um determinado sistema complexo seja considerado 

um sistema autopoiético (FRISTON, 2019). A compreensão da autopoiese por meio 

das lentes do PEL parece fornecer uma perspectiva excepcionalmente poderosa para 

a explicação da vida, uma vez que ela (supostamente) permitiria uma compreensão 

quase imediata da natureza das dinâmicas subjacentes à auto-organização 

biológica, bem como a aplicação de toda uma vasta e representativa literatura acerca 

dos métodos e algoritmos de inferência Bayesiana no estudo dos sistemas vivos 

complexos (PARR, COSTA, FRISTON, 2020; PARR, SAJID, FRISTON, 2020). Além 

disso, ao enquadrar tais questões em termos estatísticos, o PEL forneceria um novo 

e poderosíssimo vocabulário para o estudo da vida, bem como para a realização de 

questionamentos que seriam impossíveis de serem realizados (e respondidos) sem 

ele. Em última análise, sua “nova” perspectiva estatística e inferencial para o estudo 

da biodinâmica promete nos levar a novos e importantes insights e avanços no que 

tange ao nosso entendimento científico e filosófico do mundo natural. 

Digno de nota, tal perspectiva possui relações excepcionalmente próximas 

com as teorias cibernéticas clássicas para o controle e a regulação de sistemas (Cf. 

WIENER, 2019) e, filosoficamente, o PEL pode ser tratado como uma generalização 

matemática do “Princípio do Bom-regulador” de Ross Ashby (1903-1972) – ou seja, 

a noção de que todo bom-regulador3 de um sistema deve, com efeito, se tornar um 

modelo desse sistema (CONANT, ASHBY, 1970). O PEL formaliza e generaliza essa 

noção ao, em vez disso, declarar que todo sistema vivo complexo que se regula 

                                                      
3  Um dispositivo otimizado que possui a função de manter ou gerenciar uma determinada 
característica ou gama de valores essenciais para a subsistência do sistema/máquina que ele regula. 
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perante ao seu ambiente deve, de certa forma, incorporar um modelo gerativo 4 

(Bayesiano) de tal ambiente, e que a dinâmica dos estados internos desse sistema 

pode ser interpretada como, necessariamente, “utilizando” esse modelo para realizar 

uma inferência aproximada acerca dos estados constituintes de seu ambiente, de 

forma que, em termos mais amplos, tais dinâmicas internas “rastreariam” as 

flutuações do “mundo externo”. 

O uso contemporâneo desse “princípio” originou-se na Neurociência Teórica 

como uma tentativa de compreender as propriedades matemáticas que os sistemas 

bióticos auto-organizados devem possuir a fim de se sustentar perante o equilíbrio 

termodinâmico com o ambiente. Trata-se de algo primeira e especialmente aplicado 

na compreensão do funcionamento cerebral, sendo posteriormente adaptado em 

uma “teoria-processual”5 canônica – conhecida como Inferência Ativa (IA) – a qual 

tem sido utilizada na investigação de uma ampla variedade de fenômenos, desde a 

absorção de informação e movimentos oculares (PARR, 2019), ao comportamento 

exploratório (FRISTON et al, 2020), o aprendizado de conceitos (SCHWARTENBECK 

et al, 2019) e uma variedade de transtornos neuropsiquiátricos (Cf. MIRZA et al, 

2019). O papel da IA é tentar traduzir as formulações originalmente abstratas do PEL 

em “modelos explicativos” concretos e práticos, algo que vem se demonstrando 

extremamente útil – tanto no fornecimento de teorias heuristicamente poderosas e 

biologicamente plausíveis de processos variados, tais como a evolução, o 

desenvolvimento, a aprendizagem e a inferência (Cf. COSTA et al, 2020), quanto na 

elaboração de algoritmos altamente eficazes, avançando o estado da arte no campo 

do Aprendizado de Máquina. 

 

A Inferência Ativa e o Princípio da Energia Livre 

 

Em poucas palavras, a IA executa uma variante radicalmente expandida de um 

esquema algorítmico neural denominado Processamento Preditivo (PP) – 

generalizando-o para a totalidade dos sistemas nos quais ele é aplicado, em todos 

                                                      
4 Um tipo de modelo utilizado para prever os valores de um certo conjunto de dados quando alguns 
de seus parâmetros estão ocultos. 
5  Qualquer teoria ou sistema de ideias cujo objetivo é explicar como uma entidade muda e se 
desenvolve. 
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os seus níveis hierárquicos de composição. Por si só, o PP está no centro de uma 

série de recentes hipóteses científico-cognitivas que propõem que o cérebro busca 

reduzir a “surpresa sensória” inferindo os estados (ocultos) do mundo (que dão 

origem às nossas experiências sensoriais) por meio de mecanismos de inferência 

Bayesiana (FRISTON, KIEBEL, 2009). Reenquadrando o que já mencionamos, tal 

inferência seria possibilitada graças à instanciação neuronal de um modelo gerativo 

que, de acordo com o PP, seria capaz de especificar a probabilidade das observações 

realizadas pelo sistema, dados os estados constituintes ocultos do mundo (ou seja, 

seu impacto em nosso aparato sensorial) e a probabilidade anterior (ou seja, 

previamente apreendida) de cada um desses estados. O sistema neural, então, 

utilizaria esse modelo gerativo para calcular uma probabilidade posterior das causas 

“subjacentes” às suas observações. Ainda, esse modelo gerativo seria estruturado 

hierarquicamente, com cada nível de sua hierarquia codificando possíveis estados 

constituintes em escalas espaciotemporais aninhadas e cada um desses níveis 

tomando como “observações” (ou seja, como “entrada” de dados) os estados 

(ocultos) oriundos de codificações nos níveis imediatamente inferiores (FRISTON et 

al, 2018). 

Sob as lentes do PP, as predições desse modelo gerativo (Bayesiano) seriam 

comparadas com as observações “reais” do sistema, e as divergências entre o 

modelo e tais observações – ou seja, os erros de predição (formalmente equivalentes 

ao construto teórico-informacional conhecido como “energia livre”) – seriam 

transmitidas ascendentemente na hierarquia (FRISTON, KIEBEL 2009). O objetivo do 

sistema neural seria, então, minimizar esses “erros de predição” ao longo da 

hierarquia cerebral, o que pode ser alcançado de duas formas distintas, porém 

(profundamente) relacionadas: utilizando a informação obtida para inferir os estados 

constituintes do mundo que maximizam a probabilidade de uma dada observação – 

algo que corresponderia ao processo de percepção e é normalmente modelado por 

meio esquemas de “codificação preditiva” (BASTOS et al, 2012); ou pela amostragem 

e atuação proativas sobre o mundo, de maneira que o sistema intensifique as 

chances de suas predições serem “cumpridas” (FRISTON et al, 2016). Os frameworks 

explicativos que assumem a primazia desta última propriedade em uma escala 
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sistêmica, mantendo fenotipicamente 6  o modelo gerativo necessário (em vez de 

instanciá-lo cerebralmente), são comumente chamados de IA, e é somente através 

deles que o PEL pode fornecer qualquer tipo de explicação mecanicista. 

Em outras palavras, o construto “energia livre” refere-se, aqui, à probabilidade 

de um sistema observar confiavelmente um conjunto de dados qualquer a partir de 

um modelo de como esses dados foram (supostamente) gerados. Segundo o PEL, a 

minimização da “energia livre” atuaria como um proxy para a minimização da 

surprisal estatística desse sistema (que nada mais é do que uma medida da 

probabilidade de tal sistema estar em um “estado indesejado”). E, dado que, 

probabilisticamente, a existência de um sistema pode ser definida como a 

probabilidade dele, ao longo do tempo, se manter em seu conjunto relativamente 

estreito de possíveis estados constituintes, sua sobrevivência corresponde, 

necessariamente, à maximização dessa probabilidade – ou seja, à minimização de 

sua surprisal estatística, ao longo do tempo. Por extensão, qualquer sistema que 

busque por manter sua auto-organização deverá reduzir sua surprisal estatística e, 

assim, agir de forma a minimizar as incompatibilidades entre suas predições acerca 

do mundo e a forma como o mundo supostamente é. Finalmente, dado que, nesses 

casos, o construto “energia livre” depende apenas dos dados sensoriais oriundos do 

ambiente e do modelo das causas desses dados, ao minimizá-lo, os agentes 

evitariam quaisquer surpresas sensoriais, garantindo sua sobrevivência de uma 

forma relativamente simples, computacionalmente tratável e biologicamente 

realizável. Isto é, devido ao fato de que as ações inevitavelmente alteram os dados 

sensoriais absorvidos pelo sistema, tanto os “erros de predição”, quanto a “energia 

livre” e a surprisal estatística podem ser, direta ou indiretamente, minimizados pela 

mera coleta de informações preditivas – ou seja, pelos processos de amostragem e 

atuação proativas sobre o mundo, possibilitados pela IA. 

 

 

 

                                                      
6 Ou seja, (aqui) aquilo que deve ser interpretado como um modelo gerativo é a totalidade da dinâmica 
interna ao conjunto de traços ou características observáveis do organismo (e não apenas a dinâmica 
de seus cérebros). 
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O problema com o “Cobertor/Envoltório de Markov” 

 

Conforme mencionamos brevemente, no cerne da literatura do PEL repousa a 

noção de um “Cobertor/Envoltório de Markov” (KIRCHHOFF et al, 2018), um construto 

descrito pela primeira vez por Judea Pearl (1988) no contexto dos modelos e redes 

gráficas. Nessas redes, os “nós” representam os estados de um sistema abstrato e 

as “arestas” são as relações estatísticas entre tais estados. E, na medida em que a 

existência de “Cobertores/Envoltórios de Markov” faz sentido internamente a esse 

contexto original, sua aplicação pelo PEL implica um compromisso com a ideia de 

que aspectos relevantes de sistemas reais de interesse científico e filosófico 

poderiam ser modelados em termos dessas redes. Em poucos termos, por meio do 

PEL, um “Cobertor/Envoltório de Markov” torna-se, essencialmente, aquilo que divide 

o mundo em “coisas” que podem ser concebidas como – por meio de sua própria 

existência e dinâmica – realizando uma forma elementar de inferência, e as “demais 

coisas” que elas estariam inferindo. Ou, em um nível ainda mais básico de 

conceituação, para o PEL, o construto “Cobertor/Envoltório de Markov” é o 

instrumento que nos permite dividir, coerentemente, o mundo natural naqueles 

sistemas vivos de nosso interesse e tudo aquilo que estaria “fora” desses sistemas 

– ou seja, seu “ambiente”. 

Com a complexidade dessas premissas em mente, não é surpreendente que 

uma série de estudos recentes tenha levantado preocupações acerca da relação 

entre os “Cobertores/Envoltórios de Markov”, conforme seu entendimento como 

construtos estatísticos, e os (supostos) componentes reais dos sistemas explicados 

pelo PEL. Nesse cenário, a maioria das preocupações tende a girar em torno da 

questão da (necessária) diferenciação entre o PEL, entendido como um “modelo 

explicativo”, e os sistemas por ele modelados. Afinal, é de extrema importância 

(metodológica e epistemológica) que possamos identificar se uma característica de 

uma aplicação específica do PEL é um aspecto que diz respeito ao próprio “princípio”, 

ou um traço daquilo que deveria ser explicado por ele – e, obviamente, “mesclar” ou 

confundir esses episódios distintos seria, muito provavelmente, um erro lógico (Cf. 

ANDREWS, 2021). Sinteticamente, então, o atual cenário de críticas construtivas ao 

PEL postula que, histórica e contemporaneamente, os “Cobertores/Envoltórios de 
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Markov” são características que devem ser tratadas como pertencendo 

exclusivamente aos “modelos explicativos”, mas nunca aos sistemas por eles 

modelados – apontando, nesse ínterim, para um vasto número de exemplos na 

literatura do PEL onde essa distinção seria problematicamente confundida ou, até 

mesmo, ignorada. 

Isto é, segundo sua descrição original, o “Cobertor/Envoltório de Markov” 

haveria de ser tratado como um construto, cuja existência residiria unicamente em 

um determinado tipo de modelo estatístico. Aqui, em seu “ambiente natural”, 

“Cobertores/Envoltórios de Markov” se demonstraram (historicamente) uma 

ferramenta eficaz, capaz de confiavelmente realizar as abstrações matemáticas para 

as quais foram desenvolvidos – mas, nesse contexto, não lhes é permitida a 

realização de qualquer inferência útil acerca das estruturas do “mundo real”. Por 

outro lado, com o recente desenvolvimento do PEL, os “Cobertores/Envoltórios” 

identificados por seu “modelo explicativo” (isto é, a IA) parecem ser ontologicamente 

promovidos às próprias características dos sistemas (reais) modelados, de maneira 

a possibilitar toda a diversa gama de implicações metafísicas necessárias para que 

os proponentes do PEL forneçam uma “natureza” normativa às suas análises e 

ampliem o ambicioso escopo de suas aplicações (BRUINEBERG et al, 2020). A 

preocupação, que disso surge é, então, que os “Cobertores/Envoltórios de Markov” 

podem acabar por se tornar, meramente, uma estratégia não-intencional dos 

modeladores do PEL. Digno de nota, essa implicação tende a ser corroborada pelo 

fato de que, por si só, seu formalismo matemático não parece funcionar em todos os 

sistemas vivos complexos conhecidos, além de não servir como um “guia” eficiente 

para a descoberta dos delineamentos “reais” das entidades autopoiéticas. Em 

síntese, tudo indica que existem importantes características históricas e dinâmicas, 

presentes nos sistemas cognitivos da “vida real”, que parecem não ser claramente 

englobadas pelos delineamentos estatísticos que os “Cobertores/Envoltórios de 

Markov” podem nos oferecer – caso, obviamente, seu emprego não seja 

acompanhado por atribuições post-hoc, guiadas pela intuição e baseadas em 

elaborações subjetivas, conforme essas vêm sendo (atualmente) “acusadas” de 

realizar a maior parte do “trabalho explicativo” na literatura associada ao PEL (RAJA 

et al, 2021). 
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O destino da Inferência Ativa 

 

Dadas essas limitações, por que os proponentes do PEL se valem, então, de 

“Cobertores/Envoltórios de Markov” para delinear os sistemas de seu interesse? 

Sabemos que, conceitualmente e matematicamente, o PEL exige que a dinâmica de 

seus sistemas-alvo seja dividida em três conjuntos específicos de estados: estados 

internos, os quais pertencem ao sistema de análise em questão; estados externos, 

correspondendo ao “ambiente”; e estados intermediários, os quais correspondem à 

“fronteira” entre tal sistema e seu “ambiente”. Mais precisamente, os estados 

internos de um sistema devem ser condicionalmente independentes de seus estados 

externos, dados os seus estados intermediários (e vice-versa).7 Assim, para o PEL, 

toda e qualquer “influência” vinda do ambiente deve passar por uma espécie de 

“fronteira” – formalmente delineada por meio do emprego de 

“Cobertores/Envoltórios de Markov” – e, assim, não pode interagir diretamente com 

os estados internos do sistema de interesse, os quais seriam “blindados” por essa 

“fronteira”. A valer, é apenas por meio desse conjunto de requisitos condicionais, que 

o PEL se vê capaz de, estatisticamente, separar um sistema de seu “ambiente” e, 

assim, “permitir” que o primeiro “prediga” o último (PEARL, 1988). Outrossim, visto 

que é plenamente possível compreender a divisão entre a “entrada” e “saída” de 

dados dos “Cobertores/Envoltórios” como representando estados intermediários 

“sensoriais/perceptuais” e “ativos/comportamentais”, através de seu uso, o PEL 

aproxima-se, quase que naturalmente, de uma elegante descrição estatística dos 

elementos centrais ao “ciclo percepção-ação” – o fenômeno-alvo das ciências 

comportamentais e do cérebro. 

Uma vez que essas premissas são explicitadas, torna-se perceptível que uma 

das principais razões metodológicas por trás do sucesso da derivação histórica da 

ideia de um “Cobertor/Envoltório de Markov” – desde o contexto das redes 

Bayesianas até as neurociências contemporâneas – seria a de que seu formalismo 

matemático impele o trato de qualquer sistema complexo de interesse (sua dinâmica 

                                                      
7 Trata-se de algo análogo à chamada “condição de Markov”, a qual dita que: em uma rede gráfica, 
dada a existência de um “cobertor/envoltório de Markov”, todos os os “nós” internos ao 
“cobertor/envoltório” são condicionalmente independentes dos “nós” externos a ele. 
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e cognição) como um sistema de inferência Bayesiana – uma característica que os 

“sistemas reais”, modelados por meio de tais construtos, podem ou não possuir. De 

maneira ainda mais preocupante, tal observação poderia (inclusive) implicar que a 

IA, simplesmente, não seria capaz de explicar a percepção e a ação, mas apenas 

pressupor a existência bem-sucedida de tais processos. Afinal, sem a confiabilidade 

dos pressupostos auxiliares fornecidos pelos “Cobertores/Envoltórios de Markov”, a 

teoria perde seu principal mecanismo explicativo – na forma de um modelo gerativo 

que fornece o “conhecimento prévio” necessário para que o sistema possa inferir os 

estados constituintes de seu “mundo”. Mais uma vez, de acordo com o PEL, qualquer 

sistema auto-organizado que procure resistir ativamente aos aumentos de sua 

surprisal estatística deve, por meio de processos tais quais a ação e a percepção, 

reduzir as discrepâncias entre as estimulações sensoriais (por ele) preditas e os 

estímulos reais (por ele) absorvidos (RAMSTEAD et al, 2018). A IA descreve os meios 

através dos quais um sistema vivo poderia realizar isso, permitindo-lhe reduzir 

diretamente sua surprisal estatística – por meio da ação – ou “limitá-la”, reduzindo 

sua divergência perceptual – por meio de processos proativos de amostragem e 

criação de melhores modelos preditivos de “mundo”. Mas, por definição, sem um 

“Cobertor/Envoltório de Markov”, o PEL perde (formalmente) seu “Lema”, e a IA acaba 

por deixar os sistemas que tenta explicar sem nenhum “ambiente” para predizer, 

nenhuma forma de reduzir seus “erros de predição” e, em última instância, nenhum 

mecanismo para minimizar sua surprisal – e, assim, sobreviver. 
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17. SOBRE A GENERALIDADE DE TRANSMISSÃO DE RISCO EPISTÊMICO 
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Resumo 

Crispin Wright argumenta que a aceitação de suposições essenciais para a obtenção 

de evidências e crenças sobre o mundo - como, por exemplo, a aceitação da 

suposição de que não somos cérebros incubados - é epistemicamente arriscada. 

Luca Moretti argumenta, em resposta, que o seguinte condicional é verdadeiro: se a 

aceitação de tais suposições antes da posse de evidência é arriscada, então a 

aceitação de proposições sobre o mundo (que dependem racionalmente dessas 

suposições) também é arriscada. Moretti chama o condicional de princípio de 

transmissão de risco epistêmico. O intuito deste trabalho é expor a objeção de 

Moretti e argumentar que, se aceitarmos um papel intuitivo sobre evidência, o 

princípio de Moretti implica um princípio mais geral sobre transmissão de risco. Para 

mostrar isso, (I) descreverei a teoria sobre intitulações de Crispin Wright e indicarei 

duas objeções já conhecidas pela literatura; após, (II) apontarei a objeção de Luca 

Moretti sobre transmissão de risco e (III) mostrarei a prova lógica que diz que o 

princípio de Moretti implica o princípio mais geral sobre transmissão. 

Palavras-chave: Risco; transmissão; inferência; intitulação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Crispin Wright (2004) argumenta que a aceitação de suposições essenciais 

para a obtenção de evidências e crenças sobre o mundo - como, por exemplo, a 

aceitação da suposição de que não somos cérebros incubados - é epistemicamente 

arriscada. Luca Moretti (2021) argumenta, em resposta, que o seguinte condicional 
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é verdadeiro: se a aceitação de tais suposições antes da posse de evidência é 

arriscada, então a aceitação de proposições sobre o mundo (que dependem 

racionalmente dessas suposições) também é arriscada. Moretti chama o condicional 

de princípio de transmissão de risco epistêmico.  

O intuito deste trabalho é expor a objeção de Moretti e argumentar que, se 

aceitarmos um papel intuitivo sobre evidência, o princípio de Moretti implica um 

princípio mais geral sobre transmissão de risco. Na primeira, descreverei a teoria 

sobre intitulações de Crispin Wright. Se seção dois, descreverei duas objeções já 

conhecidas pela literatura, que acusam a teoria de Wright como (1) indulgente com 

o ceticismo e (2) contraintuitiva. Na seção três, descreverei a objeção levantada por 

Sebastiano Moruzzi (Cf. WRIGHT, 2004) e recentemente desenvolvida por Luca 

Moretti (2021, no prelo). Na seção quatro, motivarei a discussão sobre ceticismo 

envolvendo risco epistêmico e apontarei um princípio mais fraco sonbre transmissão 

de risco. 

 

1 CRISPIN WRIGHT SOBRE JUSTIFICAÇÃO PERCEPTUAL 

 

Para salvaguardar a ideia de que existe um princípio de fecho epistêmico2, 

existe uma estratégia muito difundida na literatura epistemológica contemporânea: 

No seu artigo Facts and Certainty (1985), Wright sugere que existe uma diferença 

entre fecho (closure) e transmissão de status epistêmico3.  

Mas do que se trata essa distinção? Fecho epistêmico4 ocorre quando, por 

meio de uma inferência “P, então Q”, se a crença na premissa P possui algum status 

epistêmico, a crença na conclusão Q também possuirá o mesmo status. O modo 

                                                      
2 Fecho Epistêmico é o nome dado para a popular ideia de que algum status epistêmico é acarretado 
das premissas para a conclusão de um argumento. Um exemplo de fecho comumente aceito é o 
seguinte: Se S sabe que P, e sabe que P implica Q, então S sabe que Q. A ideia foi desafiada por Fred 
Dretske (1970), e ainda hoje é disputada. Defensores da ideia também disputam sobre qual status 
epistêmico é fechado sob a implicação de um argumento dedutivo; tal disputa não será abordada 
neste trabalho. 
3 Tommaso Piazza (2013), Luca Moretti (2012) e Ram Neta (2007) são alguns dos filósofos que 
também aceitam a distinção entre fecho e transmissão. 
4 Wright defende a existência de um fecho epistêmico que comporta ambos intitulação epistêmica 
(entitlement) e justificação. Tradicionalmente, a diferença entre intitulação e justificação epistêmica 
é a seguinte: Intitulação é um status epistêmico externo ao sujeito que, ao contrário de justificação 
epistêmica, não precisa ser acessível pelo sujeito para que epistemize a sua crença-alvo. 



 
Vinícius Felipe Posselt | 251 

 

como a inferência foi produzida, argumenta Wright (2002, pp. 331-332), não diz nada 

sobre como foi adquirida o status para a crença de Q: de fato, eu posso obter 

justificação para Q por meio de P, por meio de background information, ou por outro 

método. Para que a propriedade de fecho seja preservada, a única condição 

subjacente é a de que, se a crença implicadora está justificada epistemicamente, 

também está a crença implicada. Transmissão de justificação epistêmica, por outro 

lado, requere que a justificação da conclusão Q seja obtida por meio da crença-

premissa de que P. Observe o raciocínio abaixo5:  

 

(A) A Seleção Brasileira de Futebol venceu o time da Espanha na última 

disputa das Olimpíadas. 

(B) A Seleção Brasileira ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas. 

(C) A Seleção Brasileira ganhou uma medalha de ouro. 

 

A crença de que a Seleção Brasileira de Futebol venceu a Espanha na última 

disputa das Olimpíadas é evidência (falível)6 para crer que a Seleção Brasileira ficou 

em primeiro lugar nas Olimpíadas. A crença de que a Seleção Brasileira ficou em 

primeiro lugar nas Olimpíadas, por sua vez, justifica a crença implicada: a Seleção 

Brasileira ganhou uma medalha de ouro. O raciocínio “(B), portanto (C)” parece 

preservar ambos os princípios de fecho e transmissão epistêmica: afinal, (B) e (C) 

estão justificadas (o que seria um caso de fecho) e a justificação de (C) é obtida 

através de (B). Agora, observe a conclusão alternativa C*, que é um caso de negação 

de hipótese cética radical:  

(C*) Eu não sou um cérebro incubado tendo a experiência de que a Seleção 

Brasileira ganhou uma medalha de ouro. 

 

                                                      
5 Inspirado no caso “futebol” de Wright (2002, p. 333) 
6 Crispin Wright diferencia casos de evidência falível e de evidência derrotável. Evidência falível é o 
tipo de evidência que pode não ser vero-conducente – e, nesse caso, pode falhar em desempenhar o 
papel epistêmico inicial. Evidência derrotável, por outro lado, é a evidência na qual, caso mais 
evidência fosse adicionada à evidência inicial, o corpo evidencial total não epistemizaria a proposição 
em questão (WRIGHT, 2002, p. 333, nota 7).  



 
252 | XXI Semana Acadêmica do PPG em Filosofia da PUCRS, Vol. 2 

Ao contrário do que acontece com o raciocínio (B) ∴ (C) 7 , Wright (2002) 

argumenta que a crença de que Seleção Brasileira ganhou uma medalha de ouro não 

justifica diretamente a conclusão de que não sou um cérebro incubado tendo a 

experiência de que a Seleção Brasileira ganhou uma medalha de ouro. Do contrário, 

para crer que (B), parece que (C*) deveria estar justificada de antemão; ou seja, o que 

justifica a conclusão (C*) é independente da crença de que (B), já que (C*) deve estar 

epistemizada anteriormente; de acordo com explicação de Wright (2004), o fato de 

(A) ser evidência para (B) e (B) acarretar (C*) não sugere (ou não deveria sugerir) que 

a justificação falível de (B) pode ser justificação para a crença de que (C*). O ponto 

central da sua tese é que proposições como (B) dependem de informações colaterais 

– ou seja, informações necessárias para o raciocínio inicial (A) ∴ (B) – para que sejam 

justificadas. Portanto, (C*) deve ser justificada de alguma outra forma para que 

também ocorra a epistemização de B.  

Mas como (C*) está justificada? Se não possuímos nenhuma justificação para 

aceitar (C*), não possuímos justificação para a crença da negação da hipótese cética 

– necessária para justificar proposições sobre o mundo. 

Para não cair em ceticismo, Wright (2004) argumenta que possuímos um tipo 

de status epistêmico para as proposições do tipo (C*) – proposições fundamentais 

para conhecimento sobre mundo exterior denominadas de cornerstone8 –, mas que 

esse status epistêmico não vem na forma de justificação evidencial, tal como o 

cético assume que deve ser. Escreve Wright (2004, p. 174-175): 

 

Suponha que haja um tipo de suporte racional no qual não é necessário fazer 

nenhum trabalho evidencial específico para ganhá-lo: melhor, um tipo de suporte 

                                                      
7 Utilizarei ∴ (portanto) nas próximas páginas. 
8 De acordo com Wright, a aceitação de proposições do tipo cornerstone (ou C*), assim como a 
aceitação de negações de proposições céticas equivalentes a “Existe mundo externo”, “Outras mentes 
existem”, “O universo possui milhões de anos” é necessária para que possamos empreender 
conhecimento ou intitulação à outras crenças sobre o mundo externo. Proposições do tipo 
cornerstone, grosso modo, é um outro nome para proposições do tipo hinge, que são creditadas à 
Wittgenstein em seu livro On Certainty (1969). Uma característica importante dessas proposições é 
que elas não podem ser objeto de crença, na medida em que somos intitulados a crer que P somente 
se temos evidência de que P. Como, para Wright, não podemos ter evidência para este tipo de 
proposição, a atitude de crença seria imprópria. O máximo que pode ser dito a favor dessas 
proposições é que elas são “aceitáveis” ou “racionalmente confiáveis” (WRIGHT, 2004, p. 194). 
Manterei a distinção entre as expressões “aceitar” e “crer” no presente texto para manter probidade. 
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racional cuja posse não exige a existência de evidência no sentido mais amplo, 

abrangendo tanto considerações a priori quanto empíricas para a verdade da 

proposição com algum aval epistêmico [warranted proposition]. Chame isso de 

intitulação. Se eu estiver intitulado a aceitar que P, então o ato de aceitá-la está 

além de qualquer reprovação racional, embora eu não possa apontar para 

nenhum feito cognitivo na minha vida, seja empírico ou a priori, inferencial ou não 

inferencial, cujo resultado poderia ser razoavelmente considerado como vir a 

saber que P, ou conseguir obter evidências que justificassem P .9 

 

Uma intitulação epistêmica, para Wright, é um tipo de suporte racional que, ao 

contrário de justificação, não requere que o sujeito doxástico possa vir a pensar 

sobre o que apoia racionalmente tal intitulação. Na verdade, intitulações não podem 

ser apontadas pelo sujeito doxástico e, por isso, diferenciam-se da justificação 

evidencial que é necessária para crer racionalmente em proposições empíricas. Esse 

aspecto da intitulação epistêmica é o que a torna a candidata ideal para ocupar o 

papel de suporte racional de proposições cornerstone – além de ser pressuposto (ou 

base) para justificação evidencial.  

Como proposições cornerstone (do tipo C*) possuem as intitulações 

wrighteanas como suporte racional, a conclusão da inferência “eu não sou um 

cérebro incubado tendo a experiência de que a Seleção Brasileira ganhou uma 

medalha de ouro” parece estar justificada: a intitulação de (C*) justifica S a crer não 

somente que está tendo experiência visual das Olimpíadas – e, consequentemente, 

que a Seleção Brasileira ganhou medalha de ouro —, mas justifica diretamente 

também a negação da hipótese cética. 

Em suma: Apesar de (B) não justificar a crença em (C*), a aceitação de (C*) 

possui intitulação epistêmica de antemão – nesse caso e em todos os casos em que 

que há a falha de transmissão como em B ∴ C*. Ou seja: em todos os casos em que 

                                                      
9 Tradução nossa. “Suppose there is a type of rational warrant which one does not have to do any 
specific evidential work to earn: better, a type of rational warrant whose possession does not require 
the existence of evidence in the broadest sense encompassing both a priori and empirical 
considerations for the truth of the warranted proposition.  Call it entitlement.  If I am entitled to accept 
P, then my doing so is beyond rational reproach even though I can point to no cognitive 
accomplishment in my life, whether empirical or a priori, inferential or non-inferential, whose upshot 
could reasonably be contended to be that I had come to know that P, or had succeeded in getting 
evidence justifying P”. 
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B está justificada, C* também está. Isso significa, grosso modo, que algum princípio 

de fecho continua sendo verdadeiro, na medida em que a crença implicada (C*) será 

sempre justificada caso a implicadora (B) também seja. A estratégia de Wright cria 

virtualmente vários casos de falha de transmissão, e garante a preservação da 

propriedade de fecho. 

 

2 DUAS OBJEÇÕES, DUAS RESPOSTAS 

  

De acordo com Luca Moretti (no prelo), a “arquitetura epistemológica” sobre 

justificação perceptual de Crispin Wright, descrita na seção anterior, pode ser 

reduzida ao seguinte princípio:  

 

Princípio de Justificação Perceptual (PJ): A experiência de um sujeito S como se 

P dá a S justificação (anulável) para crer em P apenas se S tiver intitulação 

antecedente para aceitar ¬sh 10 , onde ¬sh é a negação logica de qualquer 

alternativa cética sh a P (Moretti, no prelo)11. 

 

Antes de prosseguirmos com a objeção gerada por Moruzzi e desenvolvida 

por Moretti, devemos nos ater a duas objeções que podem ser feitas ao princípio de 

Justificação Perceptual (e, por consequência, à explicação de Wright). A primeira 

delas, levantada por Pritchard (2005) e Jenkins (2007) é se intitulação, assim por 

Wright definida, é intitulação epistêmica. Para uma razão ser epistêmica, ela deve 

servir de apoio para a aceitação de P na medida em que está conectada com a 

verdade de P. Isso é o que chamamos de apoio evidencial: uma razão apoia 

evidencialmente a crença em P se, e somente se, ela probabiliza a verdade de P. 

Proposições como “as condições do ambiente estão normais” – equivalentes à 

negação de uma hipótese cética ¬sh –, no entanto, não são apoiadas por nenhuma 

evidência; ao contrário, só aceitamos ¬sh para podermos formar crenças sobre o 

mundo a partir da experiência perceptual. Mas esse tipo de razão não é epistêmico, 

                                                      
10 ¬sh é uma variável que denomina o mesmo conjunto de proposições que a anterior C*: negações 
de hipóteses céticas globais.  
11 Tradução nossa. “A subject S’s experience as if p gives S (defeasible) justification for believing p 
only if S has antecedent justification for accepting ~sh, where ~sh is the logical negation of any 
sceptical alternative sh to p”. 
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e sim pragmático. Tipicamente, razões pragmáticas não podem responder ao 

ceticismo porque não probabilizam a verdade de proposições, apenas supõem que 

sejam verdadeiras. 

A segunda objeção, conforme James Pryor (2000), é que o princípio PJ está 

em desacordo com as práticas epistêmicas do senso comum; isso porque as nossas 

crenças ordinárias não fazem qualquer referência a hipóteses céticas. Imagine que 

S tem a experiência de um jogo de futebol pela televisão, por exemplo. Se alguém 

perguntar a S por que ele crê que está vendo um jogo de futebol na televisão, a 

resposta mais óbvia que S daria ao seu interlocutor, em situações comuns, seria algo 

assim: “Porque eu estou vendo um jogo de futebol na televisão neste exato 

momento”. Seria estranho se S respondesse ao seu interlocutor “Porque eu possuo 

intitulação para descartar a hipótese de que eu sou um cérebro numa cuba 

recebendo estímulos para pensar que eu estou vendo um jogo de futebol na 

televisão”.  

 Para responder à primeira objeção, Wright argumenta que intitulações para 

aceitar proposições do tipo ¬sh são epistêmicas na medida em que são instrumentos 

para os fins de outros objetivos epistêmicos como “maximizar o número de crenças 

verdadeiras” (Cf. WRIGHT, 2014, p. 239)12. A resposta para a segunda objeção, no 

entanto, não é encontrada em nenhum texto de Wright13. A única defesa direta ao 

princípio PJ é encontrada no texto de Roger White (2006), em que White utiliza 

ferramentas bayesianas (cálculo de probabilidade subjetiva) para indicar a verdade 

de PJ. Vale notar que, no modelo de White, justificação epistêmica será interpretada 

como confiança racional (rational confidence). Agora, suponha que: P seja a 

proposição “um jogo de futebol está passando na televisão”; sh seja “P é falso, S está 

preso num matrix alucinando p”; Pr(P) expresse a confiança racional de que P; Pr(P|q) 

expresse a confiança racional de p, dada a proposição q; E seja a proposição “S tem 

experiência como se P”. 

1. sh implica E;  

                                                      
12 Mesmo que a explicação de Wright dê conta da objeção de Pritchard e Jenkins, ele possui o ônus 
de mostrar a distinção entre o apoio racional da evidência e da intitulação epistêmica e de como o 
uso de intitulações epistêmicas se restringe ao apoio racional de negações de hipóteses céticas. 
13 Como apontado por Moretti (no prelo), Wright apenas aponta falhas em teorias que não aceitam a 
tese exposta no princípio de Justificação Perceptual (como o dogmatismo de Pryor). 
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2. Como sh implica E, se S sabe que sh, então é certo que E;  

3. Portanto, Pr(E|sh) = 1. 

4. Uma vez que S não deve ter sempre a experiência de jogo de futebol na 

televisão (P), Pr(E) < 1; 

5. Portanto, Pr(E |sh) > Pr(E). 

6. Essa desigualdade implica que Pr(¬sh |E) < Pr(¬sh);  

7. Por transitividade (6,7), Pr(P|E) < Pr(¬sh); 

8. Portanto, Pr(P|E) < Pr(¬sh). 

Chamemos a conclusão da linha oito de PC. PC diz que se S aprende E, a 

confiança de S em P deve ser estritamente menor do que a confiança anterior de S 

em ¬sh. Assim, aprender E pode tornar S racionalmente confiante [rationally 

confident] na verdade de P apenas se S estiver racionalmente confiante na verdade 

de ¬sh. Isso mostra que a experiência de S como se P pode dar a S justificação para 

crer em P apenas se S tiver uma justificação anterior [lê-se intitulação] para aceitar 

¬sh (cf. WHITE, 2006, p. 534). Como este argumento pode ser reformulado para ser 

aplicado a qualquer proposição perceptual P, qualquer proposição E afirmando que 

S tem experiência como se P, e qualquer alternativa cética sh, PC reivindica o 

princípio PJ (cf. WHITE, 2006; Moretti, no prelo). 

 

3 OBJEÇÃO DE MORUZZI E TRANSMISSÃO DE RISCO EPISTÊMICO 

  

Risco epistêmico pode ser entendido como a probabilidade de uma crença ser 

falsa14; podemos dizer que esse tipo de risco é incompatível com conhecimento 

proposicional ou com justificação a nível de conhecimento: Pois se a probabilidade 

de uma crença ser falsa for grande, ela não será caso de conhecimento por ser 

insuficientemente justificada 15 . Wright enfatiza que sempre que S aceita uma 

proposição P cuja verdade não é apoiada por sua evidência, S corre um risco – o de 

aceitar uma proposição como verdadeira mesmo ela sendo falsa. Como a aceitação 

                                                      
14 Para objeções à tese de que risco é dado em termos probabilísticos, ver Pritchard (2015).   
15 Podemos pensar desta forma: como crença verdadeira é condição necessária para conhecimento, 
se a crença de que P for necessariamente falsa (lê-se a probabilidade de a crença em P ser falsa é 1), 
então S não sabe que P. Da mesma forma, se a probabilidade de a crença P ser falsa for muito alta 
(por exemplo, 0.9), é intuitivo pensar que S também não sabe que P. 
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de negações de hipóteses céticas não pode ser apoiada por evidência, elas são 

sempre “epistemicamente arriscadas”, mesmo possuindo intitulação epistêmica (Cf. 

WRIGHT, 2004, p. 190). Uma objeção apontada por Sebastiano Moruzzi (Cf. WRIGHT, 

2004, p. 208-209)16 diz que, se a aceitação de ¬sh é arriscada, então é intuitivo 

pensar que o risco epistêmico de ¬sh é transmitido para a crença de que P; e, se há 

risco na aceitação de p, não podemos ter conhecimento de proposições como P, 

mesmo que P seja sustentada por evidência perceptual. A ideia de Moruzzi pode ser 

traduzida no seguinte princípio, proposto por Moretti: 

 

RISK: Se a aceitação de ¬sh por S antes de adquirir E é epistemicamente 

arriscada, então a aceitação de P por S ao adquirir E também é epistemicamente 

arriscada (Cf. Moretti, 2021) 

 

Caso Crispin Wright não consiga rejeitar a tese de que risco epistêmico é 

transmitido da aceitação de ¬sh para crenças do tipo p, objetores de PJ podem 

acusar o princípio de corroborar com a tese cético radical, que diz que não podemos 

ter conhecimento de quaisquer proposições empíricas. 

 Wright faz um grande esforço para responder à objeção de Moruzzi. Nenhuma 

das respostas oferecidas por Wright, no entanto, parece ser eficaz (Cf. Moretti, no 

prelo)17. Abaixo, analisaremos a alegação de Moretti (2021) de como a objeção de 

Moruzzi pode ser validada por meio do próprio princípio PJ, se considerarmos a visão 

tradicional sobre risco e se utilizarmos o cálculo de probabilidade subjetiva de White 

(2006). Relembre o princípio PC:  

 

 (PC) Pr(P|E) < Pr(¬sh) 

 

                                                      
16 O raciocínio de Moruzzi é creditado por Wright na nota de rodapé 26.   
17 Wright oferece duas respostas à objeção de Moruzzi. A primeira delas (Cf. WRIGHT, 2004, p. 210), 
se interpretada como Moretti (no prelo) o faz, diz que a ideia de que existe transmissão de risco 
depende de um princípio de fecho de justificação irrestrito, o que é falso (Cf. MORETTI, no prelo). A 
segunda resposta (Cf. WRIGHT, 2014, 228-235) diz que a aceitação de ¬sh não é arriscada. O 
diagnóstico desta resposta é obscuro: a discussão apresentada por Wright neste caso não é clara o 
suficiente para obtermos uma resposta satisfatória. 
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 Como risco epistêmico pode ser interpretado como a probabilidade de uma 

crença ser falsa, podemos entender o risco de P (expresso pela função Rs(P)) como 

sendo a probabilidade de não-P (expresso pela função probabilística Pr(¬P))18:  

 

 Rs(P) = Pr(¬P) 

 

da mesma forma, se quisermos saber o risco de ¬sh, devemos calcular a 

probabilidade de ¬¬sh (ou, por dupla negação, simplesmente sh): 

 

Rs(¬sh) = Pr(sh) 

 

além disso, para sabermos o risco de p, dada a evidência E, precisamos calcular a 

probabilidade de não-P, dado E: 

 

 Rs(P|E) = Pr(¬p|E) 

 

 Visto que Pr(¬sh) = Rs(sh) e Pr(¬P|E) = Rs(P|E), é fácil de ver que o princípio 

PC (Pr(P|E) < Pr(¬sh)) é equivalente à 

 

 RS: Rs(P|E) > Rs(¬sh) 

 

 Em todo caso que P implica ¬sh, RS vai ser verdadeiro. E RS reivindica RISK: 

pois o risco de P deverá ser estritamente menor do que o risco de ¬sh nos dois casos. 

Mesmo se supormos um valor limiar r que, se excedido, torna a aceitação da 

proposição relevante epistemicamente arriscada para S; (RS) implica que se Rs(¬sh) > 

r, então Rs(P|E) > r. Isso significa que se aceitar ¬sh antes de aprender E é 

epistemicamente arriscado para S, então aceitar P ao aprender E também é 

epistemicamente arriscado para S (Cf. MORETTI, 2021, p. 14-15).  

O problema torna-se saliente para a epistemologia de Wright – que possui 

como cerne o princípio PJ – na medida em que, se adotada, deve-se aceitar 

                                                      
18 Adotou-se as mesmas expressões utilizadas por Moretti (2021).  



 
Vinícius Felipe Posselt | 259 

 

princípios reivindicados por PJ – PC, RS e RISK, respectivamente. Observe as 

afirmações abaixo: 

 

1. Se corremos risco aceitando ¬sh antes de adquirir evidência, então nós 

corremos risco aceitando P (RISK);  

2. Nós corremos risco aceitando ¬sh antes de adquirir evidência; (Cf. 

WRIGHT, 2004, p. 209);  

3.  Nós temos conhecimento de que P (objetivo da explicação Wright).  

 

As três teses são conjuntamente inconsistentes: Se o princípio RISK for 

verdadeiro, então a aceitação de proposições obtidas via percepção como P será 

sempre arriscada. Como casos de conhecimento devem excluir cenas em que a 

crença do sujeito doxástico é arriscada, o conhecimento sobre crenças perceptuais 

é impossível. Por conseguinte, a epistemologia de Wright não dá conta do desafio 

cético, pois neutraliza a sua própria explicação sobre justificação perceptual e 

classifica todas as crenças perceptuais como casos de ignorância19. 

 

4 COMO O PRINCÍPIO DE MORETTI IMPLICA UM PRINCÍPIO MAIS GERAL SOBRE 

TRANSMISSÃO DE RISCO? 

 

  Ainda que a plausibilidade de RISK dependa da teoria sobre intitulações de 

Crispin Wright20, é intuitivo pensar que argumentos céticos podem ser construídos 

em termos de risco epistêmico; afinal de contas, dada a tese de que conhecimento 

exclui crenças arriscadas, se o cético provar que todas as crenças perceptuais são 

arriscadas, então ele também alcança o seu objetivo de provar que crenças 

perceptuais não podem ser casos de conhecimento. A minha sugestão é que um 

                                                      
19 Wright poderia adotar uma destas duas posturas, a fim de defender a sua tese do ceticismo: ou ele 
abandona a prova PC proposta por White (2006) e fornece outro argumento em favor do princípio PJ, 
ou ele aceita a tese de que a aceitação de negações de hipóteses céticas não é arriscada – adotando 
algum tipo de epistemologia mooreana. De qualquer forma, a sua tese precisaria ser reformada.  
20 O princípio RISK só se torna evidente se adotarmos PJ. Não há, ainda, nenhuma razão independente 
para a adoção de tal princípio. 
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princípio mais fraco que RISK seja adotado, para que o impacto do desafio cético 

seja percebido em uma classe maior de sujeitos doxásticos. 

O único compromisso que precisamos fazer (além do compromisso com o 

próprio princípio RISK) é com a tese de que o risco envolvendo a crença em alguma 

proposição é maior do que o risco envolvendo a crença justificada evidencialmente 

na mesma proposição. Essa intuição é trivial: se a aquisição de evidência garante a 

S uma base para formar uma crença, então a crença formada sem evidência é, no 

mínimo, menos segura do que a crença justificada. Ainda assumindo que justificação 

pode ser traduzida como crença racional, que a confiança racional de P deverá ser 

estritamente menor que a confiança racional de P dada a evidência E (Pr(P) < Pr(P|E)) 

e que o risco de P deverá ser estritamente maior do que o risco de P depois de 

aprender a evidência E (Rs(P) > Rs(P|E)), 

 

RISK*: Se a aceitação de ¬sh por S antes de adquirir E é epistemicamente 

arriscada, então a aceitação de P por S (independente da aquisição de E) 

também é epistemicamente arriscada 

 

RISK* é mais fraco que RISK pela seguinte razão: enquanto RISK atribui 

ignorância a sujeitos que aceitam ¬sh de forma arriscada e possuem evidência para 

crer em P, RISK* atribui ignorância sobre P a todos que aceitam ¬sh de forma 

arriscada. RISK* comporta uma intuição presente em teorias evidencialistas sobre 

justificação (incluindo a teoria de Wright): a aceitação de uma qualquer premissa 

sem evidência faz com que a conclusão de uma inferência seja arriscada. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Apresentamos a teoria sobre intitulações de Crispin Wright e vimos como ela 

tenta responder ao ceticismo. Também vimos algumas objeções contundentes à sua 

tese e constatamos que pelo menos uma delas (a objeção de Moruzzi, desenvolvida 

posteriormente por Moretti) não pode ser respondida sem reformar a tese de Wright. 

Por fim, vimos que o cético pode se apossar da epistemologia sobre risco para 
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desenvolver um argumento, e que o argumento RISK* é um candidato (minimamente) 

mais viável do que o argumento de Moretti para esse projeto. 
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18. A PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA: POR QUE DEVEMOS LEMBRAR? 
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RESUMO 

A investigação filosófica mostra que os conceitos de memória e de conhecimento 

estão interligados. Mas, sendo a memória matéria de conhecimento, seria também 

matéria política? Parece claro que a memória está envolvida em questões políticas, 

mas não é sempre claro o modo como isso ocorre. Nesse contexto, o objetivo deste 

trabalho é apresentar uma reflexão filosófica que pode ser tomada como razão para 

pensarmos que, como comunidade, temos o dever de lembrar certos fatos políticos 

passados: primeiramente, iremos especificar a memória não apenas como um 

fenômeno individual, mas coletivo. Segundo, falaremos sobre como a relação entre 

memória, pensada como fenômeno individual, está atrelada ao nosso senso de 

responsabilidade. Por fim, observaremos que a memória, como fenômeno coletivo, 

está atrelada ao nosso senso de justiça. Assim, mesmo que a memória seja, em 

última instância, um processo individual, que pode ser tomado como não confiável, 

em muitos casos, é tudo o que temos, especialmente quando precisamos conectar 

verdade ao passado. Pois o passado é mais do que apenas uma história inventada 

que é contada a nós mesmos.  

Palavras-chave: conhecimento, memória, política, dever de lembrar. 

 

Introdução 

 

Considere a seguinte situação: um assassinato hediondo é cometido em uma 

pequena cidade do interior. Investigações são feitas pelas autoridades, mas o caso 

não tem conclusão alguma à vista. O país inteiro se comove com a situação e clama 
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por justiça. Algum tempo depois do crime, autoridades aparecem na sua residência, 

levam você a um local onde são realizadas torturas para que você e outras pessoas 

confessem, sob gravação, um crime que vocês não cometeram. Com uma lista de 

acusados em uma das mãos e uma pilha de arquivos com supostas confissões 

gravadas em outra, as autoridades vão à público apresentar a resolução do caso. 

Você e os outros acusados relatam que foram capturados pelas autoridades e que 

as confissões foram feitas sob tortura. Mesmo assim, tais alegações não são 

investigadas, você e os outros acusados são presos e permanecem encarcerados 

durante anos. Você sabe que foi torturado porque você lembra, mas só isso não 

basta.2  

Essa situação aponta para o pano de fundo que se pretende apresentar no 

presente trabalho, porque ela nos instiga a seguinte pergunta: o que reflexões 

filosóficas sobre a relação entre lembrar e conhecer pode dizer sobre dever e justiça? 

Além de nos mostrar que mesmo que a memória possa ser facilmente colocada à 

prova e mesmo que seja difícil definir exatamente quando de fato ocorre um caso de 

memória, em vez de um caso de imaginação, por exemplo, ainda assim, ela é, 

frequentemente, tudo o que temos quando se trata de conhecimento, especialmente 

de conhecimento sobre o passado. E mais especialmente ainda quando se trata dos 

casos em que a necessidade de atrelar verdade ao passado por meio da memória é 

patente pois se refere diretamente à justiça.3 

Tendo isso em mente, parece claro que se o conhecimento do passado por 

meio da memória se mostra bastante importante, sobretudo nos casos que envolvem 

                                                      
2 Esse exemplo foi inspirado pela história real que ocorreu em Guaratuba, no interior do estado do 
Paraná, em 1992: PROJETO HUMANOS: O CASO EVANDRO. Ivan Mizanzuk. [S.I.]: Produtora Maremoto. 
31 out. 2018. Podcast. Disponível em: https://www.projetohumanos.com.br/temporada/o-caso-
evandro/. Acesso em: 27 set. 2021.      
3 Esse ponto merece uma explicação acerca de qual paradigma teórico filosófico este trabalho se 
inscreve. Afinal, estamos refletindo sobre a noção de verdade como atrelada à noção de justiça e 
dever, por meio da memória. Poderíamos mencionar que essas noções estão sendo tematizadas no 
presente trabalho em um sentido dialético. Isso quer dizer que esse trabalho pretende ser uma 
investigação cooperativa na qual a intenção não seria “levar a melhor sobre o argumento” mas 
aumentar o conhecimento reflexivo acerca do tema . Na dialética socrática, por exemplo, embora as 
hipóteses possam acabar sendo refutadas e os diálogos ocorram de forma argumentativa, o objetivo 
principal seria o de coloca-las sob exame com o intuito de corrigi-las e, se for o caso, melhorá-las, 
tendo em vista o esclarecimento geral do tópico. Além disso, podemos mencionar que a relação entre 
verdade e moralidade ou justiça está difusa em toda a obra platônica, mais especialmente no diálogo 
Sofista e no Teeteto, sendo mais pronunciado nas definições da primeira parte do primeiro (233a-
237a), e na digressão que há no segundo (177c-179b).  
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justiça, então de alguma forma a memória está relacionada não apenas a questões 

de conhecimento, mas também a questões de moralidade e política. Contudo o que 

não é claro é o modo como isso ocorre. Mais especificamente, como podemos tirar 

daquilo que lembramos, aquilo que devemos lembrar? Teríamos nós o dever de 

lembrar?  

Na tentativa de responder a essa questão o presente trabalho pretende 

oferecer uma reflexão acerca dos conceitos de memória, conhecimento e política, 

que pode ser tomada como razão para pensarmos que, como comunidade, temos o 

dever de lembrar certos fatos políticos passados. Primeiramente, iremos especificar 

a memória não apenas como um fenômeno individual, mas coletivo. Segundo, 

mostraremos como a relação entre memória, pensada como fenômeno individual, 

está atrelada à formação de nosso senso de responsabilidade. Por fim, 

observaremos que a memória, como fenômeno coletivo, está atrelada à formação de 

nosso senso de justiça. 

 

A epistemologia analítica contemporânea e o que isso tem a ver com política? 

 

Está fora de questão que a memória está intimamente relacionada ao 

conhecimento (PLATÃO, 142a–210d; AUDI, 2003; BERNECKER, 2018). Desde a 

antiguidade com os primeiros modelos metafóricos , passando pela mnemotécnica 

medieval , até os estudos sobre o funcionamento do cérebro , a memória está ligada 

a todas as nossas capacidades básicas de cognição. Contudo o modo como esse 

conhecimento se estabelece por meio da memória e o que isso significa 

politicamente é que suscita a dúvida aqui.  

O problema do conhecimento foi trazido à tona nas últimas décadas sob a 

perspectiva analítica na qual se focaliza o conhecimento proposicional e se assume 

como sua definição o que ficou conhecida como análise tradicional do 

conhecimento. O autor Richard Feldman, por exemplo, a coloca da seguinte maneira: 

se um sujeito S sabe uma proposição p então (i) S crê que p, (ii) p é verdadeira, (iii) S 

está justificado em crer que p (FELDMAN, 2003). Uma vez admitido que lembrar 

implica conhecer, o problema da relação entre memória e conhecimento, sob essa 

perspectiva, portanto, pode ser colocado a partir dos mesmos termos. Dessa forma, 
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em linhas gerais, a tese epistêmica da memória diz que S lembra que p em t², se p 

for uma proposição que de fato ocorreu e foi experienciada por S, em t¹, sendo t¹ < t². 

Ou seja, S lembra que p em t², porque S soube que p em t¹ (AUDI, 2003).  

O ponto que gostaríamos de enfatizar aqui não diz respeito à descrição ou 

postulação de mecanismos de justificação de proposições ou crenças, mas se refere 

especificamente a seguinte implicação: recordar, assim como conhecer, implica 

verdade. Tal afirmação parece apelar para uma noção bastante intuitiva de memória, 

a qual autores como Robert Audi (2003) chamam de caráter factivo da memória, isto 

é, a admissão de que a memória se direciona às coisas que de fato ocorreram e que 

produzem crenças verdadeiras sobre o evento lembrado, não meros enganos ou 

falsidades. É, pois, no ponto em que a abordagem analítica toca a noção de verdade 

atrelada aos conceitos de memória e conhecimento que nos questionamos: o que 

política tem a ver com isso? Esse questionamento ocorre justamente porque tal 

abordagem parece deixar certas nuances políticas da relação desses conceitos 

inexploradas.  

Contudo, a noção de verdade também possui uma dimensão moral e política 

que deve ser notada. Nesse sentido a autora Maria Aranha (2012), por exemplo, 

afirma que essa noção tem um sentido epistemológico no qual é tida como oposta a 

falsidades, como o enfatizado por Audi (2003). E por outro lado, a verdade também 

tem um sentido de veracidade, isto é, oposto à inveracidade ou mentira, o qual nos 

mostra a dimensão moral dessa noção. Uma vez que dizer algo que não é verdade 

não é apenas um mero engano, mas pode significar um traço do carácter do sujeito.  

Se pensarmos comparativamente à filósofa Hannah Arendt , podemos ver a diferença 

do acento político dado à essa noção. A pensadora, trata da verdade como a pedra 

angular do edifício filosófico. Ela pretende esclarecer a noção de verdade em face da 

mentira e o que isso representa politicamente. É a propósito disso que levamos em 

consideração a visão arendtiana. Não apenas porque a noção de verdade tem a ver 

com conhecimento ou memória, pois o objetivo da autora não é esclarecer esses 

conceitos a partir da investigação sobre as condições necessárias e suficientes para 

que um sujeito S saiba que uma proposição p. Mas principalmente porque essa 

noção é base para se entender a realidade como um todo. Como ela mesma diz: 

“conceitualmente, podemos chamar verdade àquilo que não podemos mudar; 
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metaforicamente, ela é o solo sobre o qual nos mantemos e o céu que se estende por 

cima de nós”.  

Nesse sentido podemos perceber que o ponto de intersecção entre 

conhecimento, memória e política é a noção de verdade. Mas como definir qual 

memória tem o relevo político que carrega tal noção? 

 

Memórias 

 

A noção de memória foi definida das mais variadas formas nas últimas 

décadas. De acordo com Bernecker (2018), por exemplo, de um ponto de vista 

psicológico, a memória pode ser dividida a partir de quatro eixos principais: 1) o 

tempo de armazenamento das informações, 2) o grau de consciência que o sujeito 

tem sobre a informação armazenada, 3) o tipo de gatilho que desencadeia a 

recuperação do conteúdo armazenado e 4) o tipo de conteúdo armazenado. Esse 

quarto tipo pode ser subdividido como conteúdo declarativo ou não-declarativo. O 

conteúdo declarativo, por sua vez, pode ser quebrado em outras duas classificações: 

memória episódica ou experiencial, a qual se refere à um determinado conteúdo da 

experiência do sujeito, tanto no momento da aquisição, quanto no momento da 

evocação e a memória semântica ou proposicional, a qual se refere a um 

determinado conteúdo que é usado sem referência a experiência do evento de 

formação.  

Segundo o autor, a memória semântica teria uma relevância filosófica na 

medida em que ela tem a ver com o nosso conhecimento geral sobre o mundo, e. g., 

regras, linguagens, conceitos. Isso ocorre porque essa memória é sobre proposições 

verdadeiras ou fatos. Sejam fatos passados (e.g. o Ato Institucional nº 5 foi 

decretado em 1968), presentes (e.g. o parceiro de alguém está no mercado), futuros 

(e.g. amanhã é aniversário do parceiro de alguém) ou atemporais (e.g. 2+2=4), essa 

memória está associada à ideia de verdade. Em princípio tais fatos são considerados 

fatos pois são passíveis de verificação, mas como verificar um fato passado da vida 

de um indivíduo sem pressupor a própria memória do indivíduo?  

Ocorre que, o fato de não sabermos com exatidão como as nossas memórias 

equivalem a conhecimento não significa que elas não equivalem. Sendo assim, 
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parece que a noção de verdade associada à memória gera controvérsia na medida 

em que a pensamos como um ato de lembrança, isto é, quando ela se refere a uma 

capacidade individual. Contudo, a memória não se reduz apenas a uma capacidade 

individual. 

Embora seja uma atividade que ocorra, em última instância, individualmente, 

ela depende de recursos externos tanto no momento da formação de memórias 

como no momento da recordação. Neste sentido, a lembrança seria um processo que 

emerge como uma capacidade individual e se estende a uma capacidade coletiva. 

Segundo Halbwachs (2003), a definição de recordação, quando não se toma como 

ponto de referência os contextos sociais reais, é impossível. Pois essas referências 

servem de baliza à reconstrução verdadeira de nossas lembranças. Nessa linha de 

análise, de maneira geral, podemos pensar que a memória individual e a memória 

coletiva são dois tipos de memória que existem a partir da consciência humana. Elas 

são complementares, por vezes se confundem, mas são essenciais para a formação 

do sentido de temporalidade. Pois as memórias que nos mantém vinculados ao 

tempo não são apenas individuais, mas também coletivas, na medida em que elas 

nos orientam na consolidação da ideia de verdade no presente, no passado e ao 

longo do cotidiano (HALBWACHS, 2003). 

A memória coletiva é, portanto, dependente da memória individual na medida 

em que se compõe de imagens mentais geradas pela memória individual. No entanto, 

ela se estende ao grupo que o indivíduo faz parte. Ou seja, ela se refere àquilo que 

compartilhamos uns com os outros, na comunidade em que vivemos. E esse é o 

compartilhamento de uma base comum que torna possível a rememoração conjunta 

e complementar. O autor não nega que haja uma espécie de linha de rememoração 

individual de sensações e sentimentos, isto é, que não é compartilhada com o grupo. 

No entanto, isso não necessariamente anula a existência da memória coletiva, mas 

ao contrário, delineia seus acessos ou sua falta de acessos. Pois é a partir da 

memória coletiva que podemos pensar e analisar o papel do encadeamento de 

situações, no presente, na construção do passado imaginado individual, histórica e 

coletivamente (HALBWACHS, 2003).  
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Identidade e responsabilidade pessoal 

 

Pensar em identidade pessoal em sentido ordinário nos faz pensar que ela 

depende, em grande parte, de nossas lembranças individuais. Mas em que medida 

nossas lembranças podem representar não apenas estados intelectivos e materiais, 

mas também estados morais? De fato, somos capazes de lembrar de quem éramos, 

de como agíamos, mas de que maneira somos responsáveis por isso. Nesse sentido 

vale notar alguns pontos sobre como as noções de responsabilidade e identidade se 

articulam. 

O primeiro ponto diz respeito à própria noção de identidade. John Locke 

enfatiza que a noção de identidade advém do "próprio ser das coisas", o qual nos faz 

entreter comparações entre as coisas. Segundo o autor, parece que quando 

consideramos uma coisa como estando em um determinado espaço temporal 

estamos comparando tal coisa com ela mesma “existindo noutro tempo" . Esta 

afirmação poderia nos mostrar que a continuidade das coisas se dá através do local 

espaço temporal e que isso nos permite comparar a mesma coisa existente em outro 

tempo. Dessa forma, podemos conceber as ideias de identidade e diversidade. Além 

disso, estaríamos certos de que a coisa em questão é a mesma coisa em outro 

tempo, e não o contrário. Neste sentido, portanto, se pensarmos a identidade em 

termos de "início” de existência daquele indivíduo, concluímos que a mesma coisa 

não poderia ter dois começos diferentes, nem coisas diferentes poderiam ter um 

único e mesmo começo. Sendo assim, parece que identidade é uma noção que nos 

salta aos olhos, basta observar a realidade por algum tempo.  

Nesse mesmo sentido, a identidade do ser humano, de acordo com Locke, não 

estaria tão relacionada à sua racionalidade ou capacidade cognitiva quanto à 

identidade do indivíduo. Isso porque a identidade, sob a perspectiva de Locke, 

concebe a noção de identidade como a continuidade da vida transmitida às partes 

da matéria ao longo do tempo, ou seja, em certo sentido, como sendo mais geral que 

a noção de racionalidade. Isso significa que a matéria participa da identidade do ser 

humano na medida em que as partículas estão constantemente se mantendo em 

conjunto ao longo do tempo. Essas partículas compõem e organizam um corpo 
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coerente, o qual, enquanto organismo vivo, age, em última instância, no mantimento 

e reprodução do material genético.  

Locke expõe o exemplo do papagaio para notar como a identidade pessoal 

tem uma abrangência maior que a não de racionalidade. Ele diz que mesmo que 

vejamos um papagaio falando e engajado em uma conversa ou aparentemente 

racionalizando, diríamos que ele ainda é um papagaio com algumas habilidades 

especiais. O contrário também é verdade, se vemos um ser humano “limitado 

cognitivamente”, ainda o reconhecemos como um ser humano, não como um 

papagaio ou qualquer outra coisa. Locke afirma:  

 

Uma observação inteligente coloca fora de dúvida que a ideia nas nossas 

mentes, da qual o som homem nas nossas bocas é o signo, nada mais é senão a 

de um animal com uma certa forma, dado que acho que posso estar confiante de 

que quem vir uma criatura com formato e aspecto próprios iguais aos seus, 

mesmo se ela não tivesse mais razão em toda sua vida do que um gato ou um 

papagaio, ainda a chamaria de homem Sendo assim, a ideia de ser pensante ou 

ser racional não é o que compõe unicamente a ideia de ser humano. 

 

Além disso, poderíamos dizer, ainda de acordo com Locke, que a identidade 

do ser humano se dá por meio de sua consciência. E é nesse ponto que nossas 

memórias entram em jogo. Se pensarmos nossas memórias de maneira abrangente, 

como uma consciência do nosso passado pessoal, podemos pensar que nesse 

sentido a consciência presente seria a consciência do nosso presente pessoal. Isso 

significa dizer que a consciência constitui nossa identidade pessoal não apenas 

porque estamos presentemente conscientes de nós mesmos, mas também estamos 

conscientes do nosso passado. Nesse sentido, escreve o autor “o que quer que tenha 

a consciência de ações presentes e passadas é a mesma pessoa a quem ambas 

pertencem” .  

É importante enfatizar que quando Locke coloca a consciência como chave 

para se entender a identidade pessoal, ele não se refere apenas a possíveis 

consequências intelectivas, mas também a consequências éticas e políticas. Quer 

dizer, a identidade pessoal, nessa perspectiva, é entendida como aquilo que 
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estabelece a fundação tanto do nosso entendimento ético sobre felicidade e miséria, 

por exemplo, quanto do nosso entendimento sobre “todo direito e justiça de 

recompensas e punições” (LOCKE, 2015, p. 184). Afinal, somos idênticos a nós 

mesmos pois estamos cientes de quem nós somos e de quem nós fomos. Mas 

especialmente, somos cientes de que somos responsáveis por isso.    

Nesse sentido a responsabilidade se articula à identidade por meio da noção 

de pessoa. Somos uma pessoa na medida em que nossa identidade se estende às 

nossas ações passadas, além da existência presente. Ou seja, somos responsáveis 

por nossas ações passadas sob os mesmos fundamentos e razões que por ações 

presentes (LOCKE, 2015, p. 186). Portanto, se nossa identidade pessoal fundamenta 

nossa noção de responsabilidade e nossa memória fundamenta nossa identidade 

pessoal, então nossa noção de responsabilidade é fundamentada pela memória. 

 

As demandas políticas da memória 

 

Suponha agora que a situação hipotética inicial foi, em um período passado 

não muito distante, uma prática sistemática por parte das autoridades da sociedade 

em que você vive, mas que continua a ocorrer ainda hoje. Nesse caso, como 

poderíamos, enquanto sociedade, prevenir que esse tipo de prática atroz continue 

ocorrendo? O autor Jeffrey Blustein (2008) introduz essa problemática ao investigar 

as demandas morais da memória. De acordo com ele, a preservação e o estímulo 

público para a preservação da memória de vítimas de atrocidades significam o 

primeiro passo para evitar a recorrência desses crimes.  

Dentro desse quadro teórico proposto por Blustein, a memória envolve 

principalmente três tipos de questões quando é pensada em sua face ética e política. 

São elas: questões de valor, de responsabilidade e de identidade. Mas para entender 

o papel de cada uma dessas questões, vale fazer algumas considerações sobre o 

que o autor chamou de “dinâmica entre lembrar e esquecer”. Essa dinâmica se 

estabelece a partir da ponderação sobre os excessos da memória, para mais ou para 

menos.  

De acordo com o autor, tanto indivíduos quanto grupos se encontram em uma 

posição de esforço para lembrar e resistir à erosão da memória. Pois a memória 
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precisa estar justa e equilibradamente no meio termo entre “lembrar demais” e 

“lembrar de menos”. Estamos, portanto, em um eterno contrabalanceamento entre 

lembrar e esquecer. Nesse cenário o papel do esquecimento é fundamental, porque se 

não esquecêssemos de nada, perderíamos nossa capacidade de pensamento abstrato 

e consequentemente de tomada de decisões e solução de problemas, uma vez que 

estaríamos sobrecarregados por particulares. Esse fenômeno de excesso da memória 

se observa coletivamente quando, por exemplo, uma comunidade é demasiadamente 

preocupada com os erros passados da comunidade contra ela mesma e, a partir disso, 

se constrói uma identidade arreigada na noção de vitimização. Isso seria um 

problema, principalmente porque solapa a ação coletiva em direção as 

transformações sociais necessárias.  

Além disso, de acordo com Blustein, o modo como nos relacionamos 

coletivamente com o passado ocorre predominantemente de duas maneiras: por 

testemunho ou datas comemorativas. Essas maneiras podem se tornar politicamente 

nocivas na medida em que privatizam a significância histórica do passado. Pois essa 

individualização tem como resultado a ausência de motivação para projetos de 

mudança política coletivamente organizada, advinda do estabelecimento de conexões 

históricas com o passado, em vez de imposições descontextualizadas. Sendo assim, 

o problema é que lembramos muito de um modo contra produtivo politicamente.  

O contrário também nos coloca diante de problemas, afinal a escassez de 

lembranças, pode nos colocar em uma relação adversa com o passado. Se uma 

comunidade agiu injustamente no passado, isso pode gerar culpa e vergonha ao se 

recordar tais momentos. Dessa forma, isso pode levar a um esquecimento dessas 

ações. Nesse sentido, a comunidade é conduzida ao que Blustein chamou de paralisia 

coletiva, a qual inviabiliza uma ação política transformadora em direção a uma 

identidade com um passado nacional robusto, equilibradamente lembrado. 

Resumidamente, o que o autor chama de excessos de memória são aqueles pontos 

em que a nossa relação com o passado é comprometida porque não soubemos, ou 

não queremos, lembrar de uma maneira equilibrada. 

Sendo assim, o modo como o passado é coletivamente lembrado pode, por si 

só, levantar inúmeras questões. Mas o ponto que o autor ressalta não é 

especificamente sobre como esse passado é coletivamente lembrado, mas como 
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definir um “quociente decente de memória coletiva” , uma vez que, dependendo das 

circunstâncias, o que é uma memória que deve ser lembrada pode ser considerada 

irrelevante. Esse tipo de questão tem a ver principalmente, de acordo com a 

argumentação do autor, com a atividade memorial pública e o espaço que essa 

atividade tem na sociedade. Uma sociedade com uma atividade memorial 

preponderante é aquela em que projetos memoriais têm o mesmo peso que outros 

projetos, no que diz respeito ao consumo de recursos sociais. Pois entende-se que 

ambas as atividades tem um mesmo impacto social. Isso só ocorre quando se 

reconhece, como comunidade, a responsabilidade sobre os erros passados.  

Contudo, Blustein ressalta que o reconhecimento dessa responsabilidade não 

deve ser confundido com um tipo de obsessão com os erros passados. Pois esse 

último estado, muito provavelmente, implicaria em um excesso de memória. Por outro 

lado, o senso de responsabilidade advogado pelo autor diz respeito ao esforço coletivo 

em reparar um determinado dano feito a vítimas de uma injustiça passada. Tal esforço 

é visto pelo autor como tendo valor intrínseco, porque seria motivado por um impulso 

reparador, chamado pelo autor de paixão por corrigir erros . Essas ações expressam 

respeito pelas vítimas e consistem em, entre outras coisas, um mecanismo de justiça 

transicional, como por exemplo, a descoberta de crimes, instituições de comissões da 

verdade, além de construção de memoriais artísticos, destituição de cargos e pensões, 

desenvolvimento de programas educacionais, etc.  

Por conseguinte, podemos perceber que: 1) embora a relação entre memória 

e conhecimento seja difícil de determinar filosoficamente, ela é uma relação que 

perpassa toda a atividade memorial, desde o sentido ordinário dessas noções. 2) Por 

mais que haja estudos em psicologia cognitiva e neurociência que atestem que a 

memória é, em última instância uma atividade individual, essa não é a única 

característica relevante filosoficamente do fenômeno mnemônico, dado que há outras 

formas de expressão desse fenômeno nas sociedades, 3) o modo como pensamos e 

estabelecemos nossos valores perpassa nossa identidade pessoal e se estende 

coletivamente. Diante disso, podemos pensar que a atividade memorial pensada em 

sua face política pode significar um primeiro passo para evitar que injustiças 

continuem a ser cometidas. Somos responsáveis não apenas por como agimos no 

presente, mas também por como agíamos no passado, não apenas porque somos 
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racionais, mas porque somos pessoas, acima de tudo. Afinal, uma reconstrução 

política sólida e justa só pode ser obtida se for pensada principalmente através do 

tempo. Em nome daqueles que vieram antes e daqueles que virão depois de nós.   
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