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1. Análises  

Algumas definições são sustentadas por análises. Distinguem-se ac-
tualmente três tipos fundamentais de análise: a análise decomposicional, 
a análise regressiva, e a análise transformativa. Avanço de seguida um 
breve esclarecimento sobre cada tipo1. 

Uma análise decomposicional visa a explicitação de um conceito por 
via da decomposição desse conceito em conceitos mais primitivos, mais 
claros e mais explicativos. Por exemplo, explicitar e definir o conceito de 
luz usando os conceitos de onda e de partícula é ensaiar uma análise de-
composicional do conceito de luz. Supondo que os conceitos de onda e de 
partícula, o analisans, são mais primitivos e mais claros que o conceito 
de luz, o analisandum, e supondo também que a extensão conjunta dos 
conceitos que constituem o analisans é a mesma que a do conceito que 
constitui o analisandum, quer dizer, tudo o cai sob o domínio do conceito 
a definir cai também sob o domínio dos conceitos que definem esse con-
ceito, então uma análise decomposicional do conceito de luz em termos 
dos conceitos de partícula e de onda é o mínimo exigível para que se 
possa avançar uma definição para o conceito de luz. Grosso modo, a de-
finição teria portanto o seguinte formato: 

Algo é luz se, e somente se, é uma partícula, uma onda, ou ambas. 
A bicondicional material na definição sinaliza aparentemente uma 

equivalência das extensões dos conceitos que ocupam ambos os lados  
 

                                                      
1 M. Beaney, “Analysis”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <http://plato.stanford.edu/  
archives/sum2009/entries/analysis/>. 

Philosophica, 36, Lisboa, 2010, pp. 127-148 
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dessa bicondicional, o que se afigura como o mínimo para que a análise 
possa obter2.  

Uma análise regressiva (ou redutiva) consiste em proceder-se retro-
activamente até se encontrar os princípios, teoremas ou causas fundamen-
tais daquilo que se deseja definir ou explicar. A demonstração, definição 
ou explicação são depois alcançadas por via de um processo de síntese 
que consiste em assumir-se esses princípios, teoremas ou causas funda-
mentais, e proceder-se progressivamente até se alcançar essa demonstra-
ção, definição ou explicação. Por exemplo, a explicitação clássica do 
conceito de Número Natural é tornada possível por uma análise regressi-
va da noção de número em termos de certos axiomas e princípios: os 
Axiomas de Peano e os Princípios de Igualdade e de Sucessor. A explici-
tação do conceito é depois obtida por um processo de síntese construído a 
partir desses axiomas e princípios.  

O terceiro tipo de análise é a chamada análise transformativa ou in-
terpretativa, por vezes também chamada análise lógica, semântica ou 
linguística. Grosso modo, oferecer uma análise transformativa de um 
conceito, proposição, frase, etc., é transformá-lo nos seus componentes 
linguísticos, sintácticos, semânticos, lógicos, etc., e defini-lo à luz dos 
mesmos. Nesta acepção, analisar transformativamente a proposição “To-
dos os homens são mortais” é, por exemplo, transformar esta proposição 
nos seus constituintes lógicos identificados pela Lógica de Predicados (de 
primeira ordem). À luz desta lógica, o resultado da análise será portanto 
algo do género “Para todo o x, se x é homem então x é mortal” [em sím-
bolos: “x (Hx → Dx)].  

Estes três tipos de análise surgem por vezes indistintos na literatura 
contemporânea que tem como foco a definição/análise do conceito de 
conhecimento. Essa literatura trata por norma as análises dos conceitos de 
conhecimento, de justificação e de garantia como análises decomposicio-
nais. Como se verá adiante, uma análise decomposicional do conheci-
mento falha se o seu analisans não satisfaz o seu analisandum, quer di-
zer, quando não existe no mínimo uma equivalência extencional entre 
analisans e analisandum, ou o primeiro é viciosamente circular por con-
ter e usar o último.  

Importa nesta fase avaliar uma famosa objecção à possibilidade de 
análise do conhecimento (aplicando-se aparentemente o problema a qual-
quer análise de qualquer conceito). Trata-se do chamado Paradoxo da 

                                                      
2 A equivalência extensional é alegadamente apenas uma das condições necessárias 

para que uma análise decomposicional seja completamente bem-sucedida. Outras 
condições são que a bicondicional seja analítica e a priori. (Devo em especial o es-
clarecimento deste importante ponto ao Professor João Branquinho, o qual agrade-
ço).  
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Análise, uma extensão natural do Paradoxo da Investigação identificado 
por Platão no Ménon3. Uma interpretação possível do paradoxo é a se-
guinte: se, por um lado, não se sabe de antemão e pré-investigação o que 
é o objecto da investigação, então a investigação torna-se impossível, 
porque não se sabe o que é o alvo da investigação e, portanto, não há 
forma de se descobrir se a investigação acerca dessa coisa é ou não bem-
-sucedida; se, por outro lado, se sabe de antemão e pré-investigação o que 
é o objecto da investigação, então esta torna-se redundante, uma vez que 
nesse caso o objectivo é alcançado antes mesmo de essa investigação 
ocorrer. Segue-se, aparentemente, que qualquer tentativa de investigação 
está condenada ao fracasso, uma vez que ou é impossível ou é desneces-
sária. O mesmo pode ser insinuado acerca de qualquer tentativa de análi-
se: ou não pode ser bem-sucedida pelo simples facto de não se conseguir 
detectar quando é que é esse sucesso ocorre, ou é redundante, na medida 
em que o sujeito da análise já está encontrado antes de se efectuar a análise.  

Uma proposta usual de solução para o problema passa por sugerir 
que quem enceta uma investigação ou uma análise dispõe à partida de 
suficiente informação para identificar correctamente o alvo da sua inves-
tigação ou análise, isto apesar de não ter à partida uma definição comple-
ta e acabada dessa coisa. Se isto estiver minimamente correcto, então é 
possível encetar uma investigação ou uma análise sobre o que quer que 
seja, desde que quem o faça disponha de alguma informação de base que 
permita direccionar essa investigação e enquadrar essa análise. Ora, se há 
coisa que os epistemólogos do século XX e XXI possuem em abundância 
é informação – teorias, definições, noções, argumentos, etc., – sobre a 
natureza do conhecimento. Seria implausível que dois mil e quinhentos 
anos de investigação filosófica incidente sobre estes tópicos não tivessem 
produzido resultados minimamente plausíveis. Pode-se portanto rejeitar 
com alguma segurança o Paradoxo da Análise (se é que é de facto um 
paradoxo), uma vez que existe muito e bom material que permite a quem 
o deseja identificar satisfatoriamente o conhecimento enquanto objecto e 
alvo de investigação filosófica4. 

2. Definições  

Sugeri acima que uma análise decomposicional do conceito x em 
termos dos conceitos w, z, y visa obter uma definição de x. Mas qual é o  
 
                                                      
3 Platão, Ménon, 71b, 79c e 80d.  
4 R. Sorensen, “Epistemic Paradoxes”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Spring 2009 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford. 
edu/archives/spr2009/entries/epistemic-paradoxes/>. 
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tipo de definição que se procura obter por via de uma análise decomposi-
cional?  

Literatura recente especializada no tópico ‘definição’ refere vários 
tipos possíveis de definição, discutindo-os5. Os mais comuns são: defini-
ção real, definição nominal, definição ostensiva, definição descritiva, 
definição estipulativa, definição extensionalmente adequada, definição 
intensionalmente adequada, definição explicativa (informativa), definição 
circular e definição não-circular. Como em quase tudo em filosofia, as 
próprias definições destes tipos de definição são alvo de debate, mas po-
demos ensaiar definições mínimas para elas e usá-las condicionalmente. 
Assim, costuma supor-se que uma definição real de x visa apresentar a 
coisa x via o que é essencial a x (a água é H20), e que uma definição no-
minal de x visa captar a coisa x via as propriedades de x (a água é um 
líquido incolor). A distinção nem sempre é clara, muito menos pacífica. 
Uma definição de x é ostensiva quando o objecto x é apresentado por 
exibição directa de x. Uma definição de x é descritiva quando o objecto x 
é apresentado descritivamente. Uma definição de x é estipulativa sempre 
que a explicação do que x é resulte de uma estipulação. Uma definição é 
extensionalmente adequada sempre que a extensão dos conceitos do defi-
niendum e do definiens for a mesma. Uma definição é intensionalmente 
adequada sempre que as expressões no definiendum e no definiens te-
nham o mesmo significado (mesma intensão). Uma definição de x é ex-
plicativa desde que o definiens acrescente informação á informação dis-
ponibilizada pelo definiendum. Uma definição de x é não-circular desde 
que, sendo x o definiendum, x não faça parte do definiens. Quando x faz 
parte do definiens e x é o definiendum, a definição é circular. Como se 
verá, alguns filósofos defendem que há definições viciosamente circula-
res e definições virtuosamente circulares. O critério, se há critério, nem 
sempre é de fácil apreensão, pelo que opto por uma avaliação caso a caso 
das propriedades de vício ou de virtude da circularidade de uma defini-
ção.  

Os epistemólogos concordam geralmente que uma definição do co-
nhecimento deve ser no mínimo extensionalmente adequada e informati-
va, não podendo ser viciosamente circular6. 

 
 
 

                                                      
5 A. Gupta, “Definitions”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/ 
entries/definitions/>. 

6 Sobre estas propriedades da definição do conhecimento, ver por exemplo K. Lehrer, 
Knowledge, Clarendon Press – Oxford, 1974, pp. 7-9.  
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3. Conhecimento proposicional ou factual  

Uma definição do conhecimento é obviamente sobre o conhecimen-
to. Mas que tipo de conhecimento? A literatura do último século distin-
gue por norma dois tipos gerais de conhecimento: o proposicional (kno-
wing-that) e o não-proposicional ou de habilidade (knowing-how). A 
diferença normalmente apontada é, grosso modo, a seguinte. O conheci-
mento proposicional é o conhecimento de uma proposição ou de um fac-
to, o conhecimento não-proposicional envolve uma habilidade ou uma 
competência, sendo geralmente apontado como um tipo de conhecimento 
que não envolve necessariamente uma crença numa proposição7.  

Se o conhecimento proposicional implica que a proposição conheci-
da é verdadeira, supondo, como supõem por exemplo alguns defensores 
da teoria da verdade como correspondência, que uma proposição implica 
um facto no mundo que torna a proposição verdadeira, segue-se alegada-
mente que o conhecimento proposicional é não apenas o conhecimento da 
verdade das proposições mas também o conhecimento dos factos que 
tornam essas proposições verdadeiras. O conhecimento proposicional é 
por isso também por conotado com o conhecimento factual8.  

A literatura refere vários subtipos de conhecimento proposicional. 
Conhecimento comum, conhecimento científico, conhecimento técnico, 
conhecimento a priori, conhecimento a posteriori, conhecimento por 
descrição, conhecimento perceptual, entre outros. Não é de todo fácil 
estabelecer uma tipologia exaustiva e maximamente explicativa de todos 

                                                      
7 A autoria da distinção é por norma apontada a Gilbert Ryle. Ver, por exemplo, J. 

Stanley & T. Williamson, “Knowing How” in The Journal of Philosophy, Vol. 98, 
n.º 8, 2001, pp. 411-444. Depois de imputarem a autoria da distinção a Gilbert Ryle 
(vide p. 412, nota 4) e a David Lewis (vide p. 411, nota 2), Stanley e Williamson 
defendem que o todo o conhecimento não-proposicional é redutível a conhecimento 
proposicional – ou que todo o conhecimento é proposicional (vide pp. 417 e ss). A 
tese de Stanley e Williamson não tem qualquer impacto na presente tese. Se, por um 
lado, todo o conhecimento e proposicional, então a presente tese é sobre todo o co-
nhecimento. Se, por outro lado, algum conhecimento é não-proposicional, então a 
presente tese, uma vez que é sobre o conhecimento que envolve uma proposição, 
deixa de fora essa parte do conhecimento que não envolve uma proposição.  

 Optei por denotar possíveis instâncias de conhecimento proposicional usando “S 
sabe que ...”, uma oração completiva (a “that clause”). Devo o esclarecimento da 
vertente linguística ao Professor Pedro Santos, da Universidade do Algarve. 

8 Existe também quem faça a distinção entre conhecimento de uma proposição e 
conhecimento de um objecto ou de uma coisa. A distinção parece ter origem em 
Bertrand Russell. Para uma defesa da distinção usando lógica epistémica ver Y. 
Hintikka, “knowledge Acknowledged: Knowledge of Propositions vs. Knowledge 
of Objects”, in Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 56, n.º 2, 1996, 
pp. 251-275. Esta discussão não se inclui no âmbito deste artigo, e portanto não vai 
ser mais tida em consideração.  
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os subtipos de conhecimento proposicional.9 Igualmente difícil é perceber 
as fronteiras e as zonas de intersecção. Mas não nos devemos afligir por 
ora em demasia com esta diversidade. Importa reter que sempre que falar 
de conhecimento na primeira secção estarei a falar de conhecimento pro-
posicional, conhecimento da verdade de proposições, independentemente 
do tipo de proposições. Na segunda secção voltarei ao assunto, conside-
rando aí uma distinção mais fina dos vários subtipos de conhecimento 
proposicional.  

4. Crença 

Todas ou quase todas as análises do conhecimento contemporâneas 
pressupõem que o conhecimento implica no mínimo crença. A seguinte 
implicação define uma condição necessária para o conhecimento quase 
universalmente aceite.  

i) Se S sabe que p, então S acredita que p10. 

Disse “quase universalmente” e não “universalmente” uma vez que 
existem alguns casos em que a necessidade da condição de crença é dis-
putada. O caso mais famoso de disputa da condição de crença é o seguin-
te. Suponha-se que um aluno responde correctamente numa prova escrita 
de História de Portugal que D. Afonso Henriques foi o primeiro rei de 
Portugal. Acontece todavia que esse aluno aparentemente não acredita 
realmente que D. Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal porque 
aparentemente não se recorda do que estava escrito sobre o assunto no 
seu manual escolar de História. Ele recorda-se que D. Afonso Henriques 
foi um dos reis de Portugal, mas aparentemente não se recorda se ele foi o 
primeiro dos reis de Portugal. Ainda assim decide arriscar, e a sua respos-
ta está correcta, uma vez que D. Afonso Henriques foi de facto o primeiro 
rei de Portugal. Parece que, por um lado, não é razoável atribuir conhe-
cimento ao aluno que se encontra nesta situação, pois aparentemente 
acertou na resposta por mero acaso. Contudo, por outro lado, a aparente 
correcção da resposta do aluno pode leva a considerar a considerar a 
hipótese de ele saber de facto a resposta, alegadamente mesmo sem acre-
ditar nela (i.e., sem ter uma crença). Quem optar por esta última possibi-

                                                      
9 Por exemplo, há quem distinga ‘conhecimento/saber que…’ (Knowing-that) ou 

conhecimento descritivo, de ‘conhecimento/saber por que’ (Knowing-why) ou co-
nhecimento explicativo. Vide J. Kim, “Explanatory Knowledge and Metaphysical 
Dependence” in Philosophical Issues¸ Vol. 5, 1994, pp. 51-69. 

10 A letra “S” refere um agente racional e cognitivamente competente; “que p” refere 
uma proposição.  
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lidade está a supor que é possível alguém ter conhecimento sem ter ao 
mesmo tempo uma crença na proposição que é objecto do seu conheci-
mento. Esta não é no entanto a ortodoxia. Timothy Williamson, por 
exemplo, defende que não existem contra-exemplos plausíveis para a tese 
da necessidade da crença11. Para ele, em função da ausência de prova em 
contrário, só há conhecimento se (i) obtém. Correndo o risco natural de 
ser obrigado a rever a minha posição em face de novos dados, parto do 
princípio que Williamson e muitos outros filósofos estão correctos no que 
diz respeito à necessidade da crença para o conhecimento. Sem crença 
que p não há conhecimento que p; embora, como se verá, possa perfeita-
mente haver crença que p sem haver conhecimento que p. 

No que respeita à definição de crença, utilizarei aquela que me pare-
ce mais comum no seio da discussão epistemológica contemporânea (que 
não necessariamente a mais comum noutras áreas da filosofia e da ciên-
cias, como por exemplo na filosofia da mente ou nas ciências da cogni-
ção). Opto portanto pela definição agora clássica segundo a qual crenças 
são atitudes proposicionais, disposições que um agente racional e compe-
tente tem para aceitar uma proposição, o que na maioria dos casos, embo-
ra talvez não em todos, implica que o agente aceita a verdade dessa pro-
posição. Nesta acepção minimalista e sobejamente restritiva, uma crença 
é simplesmente uma atitude de adesão a uma proposição12.  

Esta definição bastante rude não toma nota da diferença entre crença 
num proposição, por um lado, e aceitação de uma proposição, por outro. 
Esta distinção é sugerida por Cohen13. O seu ponto é o de que uma crença 
pode ser descrita como uma disposição de um agente S relativamente a 
uma proposição p, embora essa disposição de S não implique que S aceite 
p no sentido de usar p como premissa ou ponto de partida para uma ac-
ção. Este tipo de eventos exige, ainda segundo ele, mais do que uma 
crença em p; exige uma inequívoca aceitação de p. A ideia é plausível. 
Alguém pode não aceitar uma proposição e no entanto crer nessa propo-
sição. S pode recusar-se a aceitar que Rover (o seu cão) está doente por-
que não deseja perder Rover, embora acredite que Rover está doente por-
que o seu veterinário lhe disse que Rover está de facto doente. Esta 
diferença não é contudo essencial para os propósitos deste artigo. Supõe-
                                                      
11 T. Williamson, Knowledge and its Limits¸ Oxford University Press, 2000, p. 42. 

Williamson remete o exemplo do aluno para outros filósofos. Não é contudo fácil 
perceber a origem exacta do exemplo.  

12 B. Russell, “The Philosophy of Logical Atomism”, The Monist, 1918. Reprinted, 
pp. 35–155 in The Philosophy of Logical Atomism, David Pears (eds.), Open 
Court, La Salle, IL, 1985.  

 O sentido de crença que uso não se deve confundir com o sentido religioso, cientí-
fico, político, ideológico, etc., de crença.  

13 L. Cohen, An Essay on Belief and Acceptance, Clarendon Press, Oxford, 1993, p. 4 
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-se doravante que ter uma crença é necessário para ser ter conhecimento e 
que uma crença é uma forma inequívoca de aceitação de uma proposição. 

5. Verdade 

Todas ou quase todas as definições/análises contemporâneas do co-
nhecimento pressupõem que o conhecimento implica (materialmente) a 
verdade da proposição conhecida. Sendo assim... 

ii) Se S sabe que p, então p 

A verdade não é nesta acepção algo meramente pertencente ao foro 
interno do agente. Considera-se que não é algo produzido pela mente do 
agente. A verdade tem de ser aqui entendida como uma condição externa. 
Plausivelmente, que é verdade é o que é o caso, não o que o agente pensa 
ser o caso ou o que a sua mente constrói como sendo o caso.  

A definição de verdade que irei adoptar condicionalmente é a se-
guinte14: uma proposição é verdadeira, ou pelo menos contingentemente 
verdadeira, desde que corresponda a um facto no mundo actual15. Claro 
que esta definição não é muito informativa e levanta dificuldades. Por 
exemplo, que tipo de facto sustenta a verdade de uma proposição univer-
sal afirmativa como “Todos os homens são mortais”? Haverá mesmo tal 
facto (o de todos os homens serem mortais)? A questão não pode, nem 
vai, ser aqui respondida. Esta definição rude de verdade tem como único 
objectivo prevenir que se possam conhecer falsidades. Com isto não que-
ro dizer que não se possa saber que uma dada proposição é falsa; quero 
dizer que se uma proposição é falsa então não pode ser objecto de conhe-
cimento. 

 
 

                                                      
14 Digo condicionalmente porque muito embora a definição vá de encontro às minhas 

preferências no que concerne a uma teoria da verdade, neste caso a teoria da ver-
dade como correspondência, não me é no entanto possível fazer uma discussão 
substancial desta teoria neste artigo, e portanto, como não irei aduzir argumentos a 
favor da teoria ou contra as objecções que habitualmente se lhe levantam, devo es-
tar preparado e receptivo para a forte possibilidade de ter de rever a definição na 
presença de melhores definições.  

15 De acordo com a semântica dos mundos possíveis, uma proposição é contingente-
mente verdadeira se, e só se, há pelo menos um mundo possível no qual é falsa. 
Esta restrição é necessária para evitar que o conhecimento seja apenas conheci-
mento de verdades necessárias.  

 Como guia para o problema da verdade e das várias teorias disponíveis sobre a 
verdade, usei a seguinte obra: S. Blackburn & K. Simmons (eds), Truth, Oxford 
University Press, 1999, pp. 1-28. 
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6. A Terceira Condição Necessária 

Alguns filósofos contemporâneos atribuem a Platão o mérito de ter 
inaugurado a investigação sobre a natureza das condições necessárias e 
suficientes para o conhecimento.16 Com efeito, surgem no Ménon e no 
Teeteto bons indicadores que Platão tinha em mente indagar a natureza 
dessas condições. Por exemplo, Platão diz no Ménon 

 
“Sócrates – Portanto, para uma pessoa que está no estado de ignorân-
cia, acerca de coisas que não sabe, existem, dentro dela, opiniões ver-
dadeiras acerca daquilo que ignora? 
Ménon – Parece que sim”17.  

 
Platão parece supor nesta passagem que existe um processo pelo qual 

se passa da ignorância para o conhecimento, e que o sucesso desse proces-
so depende da satisfação de pelo menos duas condições: que o agente (nes-
te caso o jovem escravo) tenha uma opinião (doxa) e que essa opinião seja 
verdadeira. Esta concepção recebe apoio no final do diálogo quando Platão 
parece sugerir uma terceira condição necessária para haver conhecimento: 

“Sócrates – [...] Estou-me a referir às opiniões verdadeiras. Na verda-
de, estas, durante todo o tempo em que permanecem em nós, operam 
uma bela riqueza e tudo quanto é bom. Mas elas não aguentam ficar 
muito tempo e fogem da alma humana, de modo que são dignas de 
pouco valor, enquanto uma pessoa as não prender, por raciocínio ex-
plicativo”18.  

Já no Teeteto, Platão contempla mais explicitamente a hipótese de a 
opinião verdadeira ter de ser acompanhada de uma terceira coisa, uma 
explicação racional – uma terceira condição – , de modo a obter o estatu-
to de conhecimento.  

“Teeteto – Sócrates, fiquei agora a pensar numa coisa que tinha es-
quecido e ouvi alguém dizer: que o saber é opinião verdadeira acom-
panhada de explicação e que a opinião carente de explicação se encon-
tra à margem do saber”.19 

                                                      
16 R. Chisholm, Theory of Knowledge, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1966, 1st 

edition, p. 5-6, e R. Audi, A Contemporary Introduction to the Theory of 
Knowledge, Routledge, 2003, p. 220. Uma defesa mais elaborada da tese que Pla-
tão sustentou uma definição tripartida do conhecimento surge em G. Fine, 
“Knowledge and Logos in the Theaetetus” in The Philosophical Review, Vol. 88, 
No. 3, 1979, pp. 366-397 (vide p. 369). 

17 Platão, Ménon 85c. 
18 Platão, Ménon 98a. 
19 Platão, Teeteto 201c-d. 
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Ou seja… 

“Sócrates – [...] quando alguém chega à opinião verdadeira sobre al-
guma coisa, sem explicação, a sua alma encontra-se na verdade a res-
peito disso, mas não a conhece. Com efeito, aquele que não for capaz 
de dar e receber uma explicação sobre algo ignora-o. Por sua vez, se 
chegou a uma explicação, não só isso lhe veio a ser possível, como 
além disso tem completamente o saber.”20 

Platão estava contudo ciente das imensas dificuldades que se depa-
ram a quem deseja propor uma definição do conhecimento simultanea-
mente informativa e livre de problemas. Depois de longa investigação, e 
insatisfeito com a “sua” proposta de uma terceira condição, Sócrates re-
conhece que nenhuma das definições do conhecimento inspeccionadas 
por ele e por Teeteto é satisfatória. Conclui então, com uma boa dose de 
cepticismo, que nenhuma das hipóteses investigadas consegue dar conta 
da natureza do conhecimento. Eis a passagem relevante. 

“Sócrates – Por conseguinte, Teeteto, o saber não será sensação, nem 
opinião verdadeira, nem explicação acompanhada de opinião verda-
deira”.21 

Apesar do cepticismo latente, Platão deixa perceber, em função das 
muitas vezes que coloca a hipótese, em diversos lugares, que considera 
seriamente a hipótese de o conhecimento ser uma espécie peculiar de 
opinião verdadeira acompanhada de qualquer outra coisa que faça com 
que essa opinião verdadeira possa ser conhecimento, e desde então essa 
tem sido uma das interpretações canónicas da natureza do conhecimento. 

Não tendo sido completamente esquecida ou abandonada, a ideia de 
que o conhecimento implica opinião ou crença verdadeira reavivou-se 
apenas no final do século XIX e no começo do século XX22. Bertrand 
Russell foi certamente dos primeiros a recuperá-la23. Russell alega que a 
conjunção de crença e verdade pode não ser suficiente para haver conhe-
cimento. Casos há em que alguém acredita acidentalmente ou com base 
em falsidades na verdade, o que impede que esses casos possam ser real-
mente casos de conhecimento. Russell questiona-se sobre o que faz a 

                                                      
20 Platão, Teeteto 202c. 
21 Platão, Teeteto 210ª-b. 
22 Embora seja um facto raramente mencionado, a concepção de que o conhecimento 

é crença subjectivamente e objectivamente verdadeira encontra-se na principal 
obra de Kant. Vide I. Kant, Crítica da Razão Pura, Fundação Calouste Gulbenki-
an, 1997, B 850 e B 851. 

23 B. Russell, The Problems of Philosophy, Oxford U. Press, 1912 (reprinted 1959), 
Chapter XIII. 
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diferença entre crença verdadeira e conhecimento. Embora não ofereça 
uma análise do conceito de conhecimento em sentido estrito, Russell 
parece inclinar-se para a ideia de que o conhecimento é um género de 
opinião ou crença com elevada probabilidade de verdade. Esta ideia leva-
-o contudo a concluir, algo cepticamente, que não devemos colocar gran-
des esperanças em conseguir uma definição muito precisa do conheci-
mento, uma vez que tal definição implicaria que a vagueza associada à 
noção de probabilidade pudesse ser evitada, algo que Russell pensa ser 
bastante difícil de conseguir24. 

É no entanto só na segunda metade do século XX que floresce o in-
teresse por uma definição do conhecimento apoiada por uma análise de-
composicional do conhecimento. Subsistem poucas dúvidas sobre o facto 
de a discussão contemporânea à volta da definição/análise do conheci-
mento se ter iniciado com o célebre artigo de Edmund Gettier, artigo no 
qual a chamada Definição Tradicional do Conhecimento é, conforme 
quase unanimemente reconhecido, falsificada25. Curiosamente, e a confi-
ar em Alvin Plantinga, as expressões “Definição Tradicional do Conhe-
cimento” e “Análise Tripartida do Conhecimento” só parecem ter sido 
cunhadas após o artigo de Gettier26. Existem contudo análises tripartidas 
e quadripartidas do conhecimento anteriores a esse artigo, sendo as mais 
salientes provavelmente as que são mencionadas no próprio artigo, as de 
A. Ayer, R. Chisholm e C.I. Lewis27. Tal como Platão e Russell, Lewis 
preocupa-se em diferenciar o conhecimento da mera crença verdadeira. 
Para ele, o conhecimento não só tem de ser crença verdadeira como tem 
também de ser crença verdadeira justificada. E tal como Platão, Russell e 
Lewis, Ayer também está preocupado em diferenciar o conhecimento de 
mera crença verdadeira. Grosso modo, Ayer defende que o que estabelece 
a diferença entre alguém ter uma crença verdadeira que não é conheci-

                                                      
24 Ibidem. Russell rejeita neste lugar que a probabilidade da verdade de uma opinião 

possa ser dada pela coerência dessa opinião com as crenças pertencentes a um sis-
tema coerente de crenças, uma vez que há sistemas de crenças falsas coerentes.  

25 E. Gettier, “Is Justified True Belief Knowledge?” in Analysis, V. 23, pp. 121-123, 
1963. 

26 A expressão “Definição Tradicional do Conhecimento” surge explicitamente em 
B. Skyrms, “The Explanation of ‘X Knows that P’” in The Journal of Philosophy, 
Vol. 64, No 12, 1967, p. 373. A teoria segundo a qual as expressões começaram a 
ser mais usadas na era pós-Gettier encontra-se em A. Plantinga, Warrant The Cur-
rent Debate, Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 7. 

27 A. Ayer, “Knowing as Having the Right to be Sure”, in The Problem of 
Knowledge, (Mcmillan, 1956), reprinted in (Huemer ed.) Epistemology, Contem-
porary Readings, Routledge, 2002, pp. 440-443. C. Lewis, An Analysis of 
Knowledge and Valuation, Open Court, Illinois, 1946, p.9. As duas primeiras são 
as fontes originalmente referidas no artigo de Gettier. R. Chisholm, Perceiving: A 
Philosophical Study, Cornell University Press, New York, 1957, p. 16.  
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mento e ter uma crença verdadeira que é conhecimento é o facto de essa 
pessoa ter o direito a ter a certeza que aquilo em que acredita é verdade. 
A preocupação de Chisholm é similar em muitos aspectos à de Lewis e 
Ayer. Para Chisholm, o que faz com que uma crença verdadeira seja co-
nhecimento é o facto de o agente da crença ter evidência suficiente para a 
verdade daquilo que é alvo da sua atitude de crença28.  

7. A Definição Tradicional Tripartida do Conhecimento  

Descrevi já resumidamente cinco propostas de definição/análise do 
conhecimento. 

Platão: conhecimento é i) crença, ii) verdadeira, iii) acompanhada de 
explicação racional; 

 
Russell: conhecimento é i) crença, ii) muito provavelmente verdadeira; 
 
Lewis: conhecimento é i) crença, ii) verdadeira, iii) justificada; 
 
Ayer: conhecimento é i) crença, ii) verdadeira, iii) acompanhada de 

certeza, iv) e o agente da crença tem legitimidade epistémica suficiente 
para ter a certeza; 

 
Chisholm: conhecimento é i) crença, ii) verdadeira, iii) evidencial-

mente sustentada29. 
Gettier supõe, no seu artigo, que as definições de Ayer e Chishlom 

são equivalentes à definição de Lewis. A definição discutida e posterior-
mente rejeitada por Gettier, correntemente chamada Definição Tradicio-
nal do Conhecimento (DTC), é portanto a seguinte: 

DTC: conhecimento é i) crença, ii) verdadeira, iii) justificada.  
 
Quer dizer, 
 
i) Se S sabe que p, então S acredita que p; 
 
ii) Se S sabe que p, então p; 
 
iii) Se S sabe que p, então a crença de S que p está justificada.  
 

                                                      
28 A definição é posteriormente refinada em R. Chisholm, Theory of Knowledge, 

Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1966, 1st edition, pp. 5 e ss.  
29 Adoptamos aqui a formulação que surge em R. Chisholm, Theory of Knowledge, 

Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977, 2nd edition, p. 102. 
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A DTC apoia-se numa análise decomposicional do conceito de co-
nhecimento, uma vez que o conceito analisado é decomposto em concei-
tos aparentemente mais primitivos, mais claros e mais explicativos que 
esse conceito. Trata-se de uma análise tripartida do conhecimento uma 
vez que a análise estabelece três condições separadamente necessárias e 
conjuntamente suficientes para que haja conhecimento30. A DTC congre-
ga portanto três sub-teses sobre a necessidade de cada condição com uma 
sub-tese sobre a suficiência conjunta das três condições. Cada uma destas 
quatro sub-teses pode ser, e é, alvo de discussão31. Se for possível cons-
truir um caso que mostre que pelo menos uma das quatro sub-teses falha 
tem-se um contra-exemplo à DTC. 

8. Contra-exemplos à DTC 

Gettier rejeita no seu artigo apenas a tese da suficiência das três con-
dições. O seu ponto é simplesmente que a teoria da suficiência tem con-
tra-exemplos e, portanto, a DTC não pode estar em ordem. Segundo esta 
perspectiva, casos há em que um agente S tem uma crença verdadeira e 
justificada que p e ainda assim não lhe pode ser atribuído conhecimento 
que p. Os contra-exemplos originais sugeridos por Gettier no seu artigo 
introduzem dois casos em que, plausivelmente, isto acontece. Revisito de 
seguida o segundo contra-exemplo para ilustrar o ponto. 

Suponha-se que Smith possui no momento t evidência para acreditar 
justificadamente que  

(a) Jones tem um Ford.  
Suponha-se também que Smith não tem qualquer forma em t de sa-

ber onde possa estar o seu amigo Brown. Apesar disso, Smith infere a 
partir de (a) as seguintes proposições  

b) Ou Jones tem um Ford ou Brown está em Boston; 
c) Ou Jones tem um Ford ou Brown está em Barcelona; 
d) Ou Jones tem um Ford ou Brown está em Brest-Litovsk. 
 
 
 

                                                      
30 Existem muitas análises tripartidas ou quadripartidas do conhecimento, ou seja, 

análises que propõem três ou quatro condições necessárias e suficientes, mas exis-
te apenas uma definição/análise tradicional do conhecimento. 

31 Sobre as três teorias da necessidade vide R. Audi, Epistemology: A Contemporary 
Introduction to Theory of Knowledge, Routledge, NY & London, 2003, 2nd edi-
tion, p 220 e ss. Sobre eventuais problemas que podem assolar as três teses da ne-
cessidade ver, por exemplo, M. Steup, “The Analysis of Knowledge”, The Stan-
ford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (ed.),  

 URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/knowledge-analysis/>. 
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Por mero acaso, mas sem que Smith possua qualquer evidência nesse 
sentido, Brown está de facto em Barcelona nesse momento, e, portanto, 
(c) é verdadeira.32 Por outro lado, Smith possui evidência para acreditar 
justificadamente que (c) é verdadeira, uma vez que possui evidência para 
acreditar justificadamente que (a) é verdadeira. Se assim for, Smith acre-
dita justificadamente que (c) é verdadeira e (c) é de facto verdadeira. 
Contudo, diz Gettier, nestas circunstâncias não pode ser atribuído a Smith 
conhecimento de (c). Não pode porque a crença de crença Smith que 
acerta acidentalmente na verdade de (c). Este é então alegadamente um 
caso de crença verdadeira justificada que não é conhecimento. 

Embora possam existir variações, os contra-exemplos de Gettier e 
outros do mesmo tipo partilham uma mesma estrutura: 

1) S tem uma crença, C, na proposição que p; 
 
2) A evidência que S tem para crer que p não é suficiente para esta-

belecer a verdade de p uma vez que p é falsa, mas essa evidência é sufici-
ente para justificar a crença C de S em p;  

 
3) S infere q a partir de p e forma a crença justificada, C₁, que q nes-

sa base inferencial; 
 
4) C₁ é verdadeira, uma vez que q é verdadeira; 
 
5) S tem uma crença verdadeira e justificada, C₁, que q; 
 
6) C₁ não é conhecimento uma vez que S acredita acidentalmente na 

verdade da proposição que q; não é a justificação de C₁ que estabelece a 
ligação entre essa crença e a verdade de q, e portanto não basta S ter uma 
crença verdadeira e justificada para ter conhecimento. 

O ponto 2 depende da aceitação de que há crenças justificadas falsas. 
Ter evidência para p pode ser suficiente para justificar a crença que p, 
mas pode não ser suficiente para estabelecer a verdade de p. Por outro 
lado, o ponto 3 depende do princípio, nem sempre pacífico, segundo o 
qual a justificação se transmite através de implicação lógica33. O ponto 4 
                                                      
32 (c) é uma disjunção. A lógica proposicional elementar diz-nos que uma disjunção 

só é falsa no caso de ambos os disjuntos serem falsos.  
33 Cf. E. Gettier, “Is Justified True Belief Knowledge?”, p. 121. “Para qualquer pro-

posição p, se [um agente] S está justificado em acreditar em p, se p implica [a pro-
posição] q, e se S deduz q a partir de p, vindo a aceitar q com base na sua dedução, 
então S está justificado em acreditar em q”.  

 Sobre a rejeição de várias versões de princípios do fecho, vide F. Drestke, “Epis-
temic Operators”, in Perception Knowledge and Belief, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2000, pp. 30-47. Uma discussão mais recente surge em F. 
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assenta na ideia que se podem formar crenças verdadeiras a partir de 
crenças falsas. O ponto 6, o corolário, explica por que razão falha a teoria 
da suficiência embutida na DTC. 

9. Outros contra-exemplos à DTC 

Sem prejuízo da sua eficácia na falsificação da DTC, os contra-
-exemplos apresentados por Gettier não são talvez os mais intuitivos. So-
frem também, além disso, como se verá ao longo da presente exposição, de 
alguns problemas estruturais. O debate sobre a sua eficácia, a forma de os 
contornar, e sobre novas propostas de definição do conhecimento trouxe 
outros contra-exemplos que, para além de mais acessíveis e mais intuitivos, 
parecem evitar algumas objecções inicialmente a levantadas aos construí-
dos por Gettier. Alguns desses contra-exemplos não dependem, por exem-
plo, do facto de haver crenças justificadas falsas ou do princípio do fecho. 
Segue-se a exposição de mais quatro contra-exemplos à DTC. O objectivo 
da exposição é diversificar a amostra de contra-exemplos disponíveis à 
DTC e preparar o terreno para introduzir o debate do Problema de Gettier, 
também por vezes referido por Problema da Quarta Condição. 

Keith Lehrer sugere uma variante mais intuitiva do segundo contra-
-exemplo de Gettier.34 Esta variante tem o mérito de simplificar o segundo 
caso de Gettier, evitando em especial a introdução de uma disjunção arbi-
trária. Suponha-se que Smith possui evidência para acreditar justificada-
mente que um seu aluno tem um Ferrari. A crença de Smith está justificada 
porque Smith costuma ver Nogot, um seu aluno, a conduzir um Ferrari, 
além de Nogot ter dito a Smith que tinha um Ferrari, etc. Contudo, não é de 
todo verdade que Nogot seja proprietário de um Ferrari, isto apesar de toda 
a evidência aduzida nesse sentido. Acontece porém que um outro aluno de 
Smith, Havit, é de facto proprietário de um Ferrari, embora Smith não pos-
sua qualquer evidência nesse sentido. Temos então que a crença de Smith 
que um seu aluno tem um Ferrari é verdadeira, porque Havit tem realmente 
um Ferrari, e está justificada, porque Smith tem evidência suficiente para 
acreditar justificadamente que um seu aluno (que Smith julga ser Nogot) 
tem um Ferrari. As três condições estabelecidas pela DTC são portanto 
satisfeitas, mas não pode ser creditado conhecimento a Smith acerca do 
facto de um seu aluno ter um Ferrari. Tal como acontece no segundo con-
tra-exemplo de Gettier, existe um desfasamento claro entre a evidência que 
justifica a crença de Smith e o facto que torna a crença verdadeira. Dito de 
outro modo, Smith tem evidência para acreditar justificadamente na propo-
                                                                                                                        

Dretske, “The Case Against Closure”, in (E. Sosa. & M. Steup, eds.) Contempo-
rary Debates in Epistemology, Blackwell, Oxford, 2005, pp. 13-26.  

34 K. Lehrer, Knowledge, Clarendon Press – Oxford, 1974, pp. 18-19. 
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sição “um meu aluno tem um Ferrari” porque tem evidência para acredi-
tar justificadamente na proposição “Nogot tem um Ferrari” (proposição 
falsa), não porque tenha evidência para acreditar justificadamente na 
proposição “Havit tem um Ferrari” (proposição verdadeira). Sendo assim, 
aceita-se que Smith tenha uma crença justificada na proposição “um meu 
aluno tem um Ferrari”, mas não se credita conhecimento a Smith acerca 
deste facto porque se compreende que a justificação que Smith tem para a 
sua crença na proposição que descreve o facto não é a que deveria de ser, 
i.e., não é a indicada.  

Com o objectivo de mostrar que o conhecimento não pode ser ape-
nas crença verdadeira, Bertrand Russell imagina a seguinte situação35. 
Suponha-se que S olha para um relógio que marca 12h00 no exacto mo-
mento em que são 12h00. O relógio está contudo avariado. Sem que S 
possa sabê-lo, o relógio avariou no dia anterior e parou exactamente às 
12h00. Vinte e quatro horas depois, o relógio marca 12h00 no momento 
exacto em que S olha para ele. Não possuindo qualquer razão para pensar 
que o relógio está avariado e parado, S forma a crença que são 12h00 
com base na posição dos ponteiros do relógio. Como são de facto 12h00, 
a crença é verdadeira. E uma vez que o relógio marca 12h00 e S não sabe 
que o relógio está avariado, a crença de S de que são 12h00 está justifica-
da. Sendo assim, a crença de S é verdadeira e está justificada. Uma vez 
mais, porém, não pode ser creditado a S – nesse momento e nessas cir-
cunstâncias – conhecimento acerca da hora correcta. Algo mais seria 
necessário para que esse conhecimento pudesse ser creditado a S, em 
especial que a justificação que S possui para a sua crença verdadeira fos-
se suficiente para estabelecer a ligação entre essa crença e o facto de 
serem 12h00, o que não acontece, uma vez que não é a justificação que 
estabelece essa ligação. Essa ligação é também neste caso meramente 
acidental. Plausivelmente, este caso dispensa o princípio do fecho para a 
justificação, uma que S não faz qualquer inferência, limitando-se a cons-
tatar as horas. 

Roderick Chisholm propõe um caso que transporta os contra-
-exemplos da província das suposições arbitrárias (o segundo caso de 
Gettier) e da província dos falsos testemunhos (O caso de Lehrer) para a 
província das percepções, por assim dizer, pouco rigorosas36. Suponha-se 
que S acredita que está uma ovelha na encosta porque ao olhar para a 
encosta vê um animal que lhe parece ser uma ovelha. Mas o animal que S 

                                                      
35 B. Russell, Human Knowledge, Its Scope and Limits, George Allen and Unwin 

Ltd, London, 1948, p. 170. O caso que agora apresento tem algumas diferenças em 
relação ao original.  

36 R. Chisholm, Theory of Knowledge, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1977, 2nd 
edition, p.105. 
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pensa ser uma ovelha é afinal um cão, digamos, tão semelhante a uma 
ovelha que levou S a confundi-lo (sem que se aperceba da sua confusão) 
com uma. Contudo, há realmente uma ovelha na encosta, embora S não a 
consiga ver porque está escondida atrás de uma rocha que impede que S a 
veja. Assim, S tem uma crença, porque vê um animal que lhe parece uma 
ovelha e forma essa crença, essa crença é verdadeira, porque está de facto 
uma ovelha na encosta, e está justificada, porque a evidência visual que S 
possui justifica a sua crença. Apesar disso, diz Chisholm, não é possível 
creditar a S conhecimento de que está uma ovelha na encosta. Não é possí-
vel porque mais uma vez a justificação de S não estabelece a ligação entre 
a crença e o facto descrito pela proposição que é alvo da crença. S tem 
evidência para justificar a sua crença, isto é, vê um animal muito parecido 
com uma ovelha, mas essa evidência não é nem a evidência necessária nem 
a suficiente para que S possa saber que está uma ovelha na encosta. Essa 
evidência teria de ser, no mínimo, a experiência visual da ovelha que está 
na encosta, quer dizer, do animal que está atrás da rocha. 

Alvin Goldman discute um célebre contra-exemplo à DTC (e à teo-
ria conhecida por fiabilismo). Este é geralmente considerado um contra-
-exemplo com uma especificidade muito própria, uma vez que introduz 
circunstâncias de acidentalidade fora do comum. Suponha-se que, ao 
passear pelo campo, S se depara com um número considerável de imita-
ções de celeiros. Estas imitações são da perspectiva visual de S indistin-
guíveis de celeiros reais. Encaixado no meio das imitações de celeiros 
está no entanto um celeiro. Ao olhar para esse celeiro, S forma natural-
mente crença de que está a ver um celeiro (ou de que o edifício que vê é 
um celeiro). S tem portanto uma crença verdadeira (é verdade que o edi-
fício é um celeiro) e justificada (por S ter evidência visual). Uma esma-
gadora maioria de filósofos recusa-se contudo a atribuir conhecimento a 
S nestas circunstâncias.  

Ao contrário dos casos anteriores, o problema neste caso não parece 
residir num eventual desfasamento entre a evidência disponível para S e a 
verdade da proposição de que é alvo a crença de S. S tem aparentemente 
toda a evidência de que necessita para sustentar a sua crença, quer em 
quantidade quer em qualidade, mas esta crença poderia facilmente ter 
sido falsa. Para tal bastaria que S tivesse olhado para uma das muitas 
imitações de celeiro disponíveis no seu campo visual ao invés de olhar 
para o celeiro. Esta fragilidade da evidência disponível para S em virtude 
da elevada possibilidade de erro introduzida por circunstâncias especiais 
de acidentalidade faz com que a crença de S não seja reconhecida como 
conhecimento por muitos filósofos.  

A literatura oferece um elevado número de contra-exemplos à DTC 
para além dos que foram mencionados acima. Como veremos adiante 
com algum pormenor, as reacções ao Problema de Gettier e subsequentes 
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tentativas de solução deram origem a novos e sofisticados contra-
-exemplos, ao que se seguiram novas soluções e novos contra-exemplos, 
etc. Considera-se geralmente que esta espiral nunca foi realmente termi-
nada, constituindo-se com um nó górdio da epistemologia contemporâ-
nea, estando ainda por perceber se é melhor tentar desatá-lo, cortá-lo ou 
deixá-lo como está (esta última por não se conseguir implementar ne-
nhuma das duas primeiras soluções).  

10. Porquê tentar uma solução para os contra-exemplos de Gettier? 

A inspecção de um conjunto de artigos clássicos pós-Gettier deixa 
perceber as imensas dificuldades associadas a qualquer tentativa de se 
encontrar uma definição/análise consensual para o conhecimento. Face à 
proliferação de soluções propostas para o Problema de Gettier, e face aos 
problemas detectados com estas soluções, que conduziram a novos pro-
blemas, novas soluções, e novos problemas uma vez mais, alguns filóso-
fos argumentaram contra o projecto de solucionar o referido problema37. 
Como sempre acontece, outros filósofos apresentaram argumentos contra 
esses argumentos e a favor da necessidade de solucionar o problema. Earl 
Conee é um destes últimos. Contra as perspectivas de Michael Williams e 
David Kaplan (mas principalmente contra a de Kaplan) de que uma reso-
lução do Problema de Gettier ou é um projecto espúrio em Teoria do 
Conhecimento, uma vez que é uma vã tentativa de responder ao cepticis-
mo epistemológico (Williams), ou é inútil, uma vez que nem dá, nem 
pode vir a dar, conta daquelas que devem ser as finalidades da investiga-
ção racional e correcta (Kaplan), Conee escreve o seguinte: 

“A natureza da correcta investigação depende da finalidade da investi-
gação. A finalidade da pura investigação racional não é ter uma crença 
verdadeira justificada. É ter conhecimento. Assim, quem meramente 
faz o que é necessário para ter uma crença justificada pode não ter o 
que realmente procura”38. 

Por outras palavras, importa resolver o Problema de Gettier porque o 
principal desideratum epistémico e epistemológico é o conhecimento, não 
a justificação epistémica. Se fosse a justificação epistémica, então empe-
nharmo-nos numa cruzada pela correcta definição do conhecimento iria 

                                                      
37 Uma referência explícita ao Problema da Quarta Condição, ou Problema de 

Gettier, pode ser encontrada em J. Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, 
Rowman & Littlefield, New Jersey, 1986, p. 9. 

38 E. Conee, “Why Solve the Gettier Problem” in Philosophical Analysis, 1988, 
pp. 55-58. 
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afigurar-se como uma iniciativa sem propósito, uma vez que compreen-
der o que é a justificação epistémica seria suficiente para satisfazer o 
principal desideratum epistemológico. Assumindo que a compreensão da 
justificação epistémica não é suficiente para tal, impõe-se continuar a 
investigação sobre a natureza do conhecimento. Muito embora esta valo-
ração do conhecimento face à justificação não seja pacífica, ela afigura-se 
bastante intuitiva39. Com base nesta compreensão do problema e das ra-
zões aduzidas em favor da necessidade de o resolver, empenho-me na sua 
discussão. 

11. Reacções aos contra-exemplos de Gettier 

Submeto, para finalizar o artigo, uma tipologia das principais reac-
ções ao artigo de Gettier. Segundo me parece, estas podem ser dispostas 
em três categorias mutuamente exclusivas e conjuntamente exaustivas. 
Na primeira categoria inserem-se todas aquelas reacções que se propõem 
recuperar a DTC, por norma adicionando uma quarta condição que com-
plementa a condição de justificação. Na segunda categoria inserem-se 
todas aquelas reacções que propõem uma nova definição com base numa 
análise tripartida, quadripartida ou n-partida, que substitui completamente 
a condição de justificação por outra ou outras condições. Na terceira 
categoria incluem-se aquelas reacções que rejeitam que o conhecimento 
possa ser definido por via de uma análise, não sendo contudo essa rejei-
ção impeditiva de ser sugerida uma definição ou uma explicação do co-
nhecimento de outra natureza.  

A duas primeiras correntes dominaram o panorama filosófico duran-
te mais ou menos quarenta anos. Essa hegemonia foi recentemente desa-
fiada por T. Williamson, que defende a impossibilidade de uma análise 
não-circular do conceito de conhecimento40. Segundo ele, qualquer anali-
sans do conceito de conhecimento inclui o analisandum, i.e., inclui o 
                                                      
39 Por exemplo, Pollock diz o seguinte: “A teoria do conhecimento é uma tentativa 

de responder à questão ‘como sabes que…?’, mas esta é uma questão sobre como 
sabemos algo, e não sobre o conhecimento per se. Ao perguntarmos como é uma 
pessoa sabe algo estamos habitualmente a perguntar o que sustenta a sua crença. 
Queremos saber o que justifica essa pessoa a ter essa crença. Assim, tradicional-
mente a epistemologia focou debruçou-se mais sobre a justificação epistémica do 
que sobre o conhecimento. A epistemologia deveria ser chamada ‘Doxalogia’” (J. 
Pollock, Contemporary Theories of Knowledge, Rowman & Littlefield, New Jer-
sey, 1986, p. 7). 

 Não sinto existir uma vantagem assinalável da valorização de Pollock da justifica-
ção epistémica sobre o conhecimento sobre a valorização de Conee do conheci-
mento sobre a justificação epistémica. Discutir este ponto sai no entanto do âmbito 
desta tese. 

40 T. Williamson, Knowledge and its Limits¸ Oxford University Press, 2000, p. 42. 
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próprio conceito de conhecimento, o que torna, ainda segundo ele, vicio-
samente circular qualquer tentativa de definir o conhecimento por via de 
uma análise decomposicional. Também esta linha de argumentação, uma 
linha de argumentação que de certa forma marcou um ponto de viragem 
na investigação recente sobre a natureza do conhecimento, tem vindo a 
ser contestada.  

12. O estado da arte 

Vimos que o desiderato por uma definição plenamente esclarecedora 
do conhecimento em termos de conceitos mais primitivos que o próprio 
conceito de conhecimento não é de fácil satisfação. Com efeito, quer a 
DTC quer as outras análises que acima referenciámos constituem-se co-
mo uma ínfima parte da vasta oferta explicativa disponibilizada no Sécu-
lo XX, o que evidencia um profundo desacordo e uma multiplicidade 
impar de perspectivas sobre um único problema. Apesar das óbvias difi-
culdades do chamado projecto analítico, e apesar de já por diversas vezes 
ter sido anunciada a sua morte, a verdade é que este programa de investi-
gação continua a fascinar e motivar alguns pensadores de topo.  

Exemplos bem vivos desse interesse são, por exemplo, os trabalhos 
recentes de Ernest Sosa e Duncan Pritchard. A sua leitura deixa perceber 
que, não sendo imunes a dificuldades, podem constituir-se como mais um 
passo no sentido de satisfazer o referido desiderato. Porém, em virtude da 
elevada complexidade dessas teorias e das intricadas relações que man-
têm com muitas outras, teremos de deixar essa investigação para outro 
lugar. O que agora se disse vem de certo modo confirmar aquilo que o 
leitor sagaz já por certo suspeitava e antecipava. Na realidade, o leitor faz 
bem em pensar que esta é mais uma investigação em aberto, como aliás 
tantas outras em filosofia. 

 
 

RESUMO 

A segunda metade do século XX viu ressurgir o interesse por uma definição 
precisa do conhecimento. O objectivo desta subsecção é oferecer uma introdução 
ao tema. Começo por introduzir noções básicas de análise, de definição, de 
conhecimento proposicional, de crença, de verdade, e de justificação epistémica. 
Uso-as depois para explicitar o que está em jogo quando se fala de uma 
definição/análise tradicional do conhecimento. Faço-o passando em revista 
aqueles que me parecem ser os acontecimentos filosóficos que mais directamente 
contribuíram para a estruturação da definição/análise tradicional, dando depois 
especial relevo aos argumentos de Edmund Gettier que conduziram, segundo 
muitos, à falsificação da referida definição. Finalizo com uma tipologia das 
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respostas ao chamado Problema de Gettier, fazendo ainda, em jeito de comple-
mento, algumas referências ao estado da arte. 

 
Palavras-chave: Conhecimento, Definição Tradicional, Análise Tripartida, 
Crença, Verdade, Justificação Epistémica. 

 

ABSTRACT 

The search for a correct definition of propositional knowledge took place in 
the second half of the last century. In this paper, I wish to submit an introduction 
to the topic. I start by offering basic notions of belief, truth and epistemic 
justification. Then I use those basic notions to shed some light over the nature of 
the so called Traditional Definition of Knowledge (TDC). I do that by focusing 
on those which, by my own lights, seem to be the most salient historical events 
and philosophical views canvassing the issue of the TDC on that period of time; 
crucially, I pay close attention to the arguments submitted by Edmund Gettier 
against the sufficiency of the TDC, keeping in mind that nowadays almost 
everybody concurs that those arguments falsify it. The article also offers a brief 
taxonomy of the possible answers to the so-called Gettier Problem and describes 
the most recent developments on this debate. 
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