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RESUMO 

 

Busca mapear as concepções modernas acerca do conhecimento a priori, 

compreendido como verdades ligadas à razão, às intuições intelectuais, às reflexões 

racionais independentes de experiências, as quais têm sido objeto de controvérsias há, pelo 

menos, dois séculos. Enfatiza a concepção kantiana de conhecimento a priori, exposta na 

Crítica da razão pura, publicada em 1781, assim como uma de suas grandes críticas, 

realizada por Willard Quine no texto “Dois dogmas do empirismo”, publicado em 1951. 

Conclui que não está estabelecida, ainda, uma teoria filosófica que possa afirmar a 

inexistência do conhecimento a priori, mas somente a modificação de suas características. 

Palavras-chave: Epistemologia; Teoria do conhecimento; Conhecimento a priori; 

Analiticidade; Empirismo. 

 

ABSTRACT 

 

It seeks to map modern conceptions about a priori knowledge, understood as truths 

linked to reason, to intellectual intuitions, to rational reflections independent of 

experiences, which have been the object of controversy for at least two centuries. It 

emphasizes the Kantian conception of a priori knowledge, set forth in the Critique of pure 

reason, published in 1789, as well as one of his great critiques by Willard Quine in the text 

"Two dogmas of empiricism", published in 1951. The author concludes that it is not 

established yet a philosophical theory that can affirm the absence of a priori knowledge, but 

only the modification of its characteristics. 

Keywords: Epistemology; Theory of knowledge; A priori knowledge; Analyticity; Empiricism. 



Kant, Quine e o conhecimento a priori 

1. Introdução 

O objeto deste estudo, o conhecimento a priori, é um ponto nevrálgico na teoria do 

conhecimento, já que, ao menos teoricamente, é uma das suas fontes. As justificações a 

priori são as verdades ligadas à razão, às intuições intelectuais, às reflexões racionais, em 

suma, verdades independentes de experiências, as quais têm sido objeto de controvérsias 

há, pelo menos, dois séculos. 

Como Alberto Coffa (2005) comenta, seria difícil encontrar um problema 

epistemológico mais importante que o caráter do conhecimento a priori. Desde Platão, uma 

das ideias básicas de toda epistemologia “é a de que existem dois tipos radicalmente 

diferentes de pretensões epistemológicas: as concernentes ao a priori e as demais”.1  

Mas existe conhecimento a priori? Esse é o primeiro questionamento de Imannuel 

Kant em sua mais impactante obra filosófica, a Crítica da razão pura, a qual tem 

influenciado, direcionado e estimulado algumas áreas da Filosofia desde sua publicação, no 

século XVIII. Sua busca na caracterização dessa fonte de conhecimento teve o primordial 

objetivo de fundamentar o conhecimento científico que tudo modificava naquele momento. 

Pode parecer incoerente querer compreender o conhecimento empírico a partir do 

não empírico. Queria Kant compreender como se estruturava aquele novo e instigante 

conhecimento que, baseado na experiência (portanto empírico), propiciava a formulação de 

leis universais (portanto não empíricas): a síntese a priori.  

Kant não esteve sozinho nessa empreitada. Antecedeu-o o mundo das ideias 

platônico, as ideias inatas cartesianas, as mônadas leibnizianas e as substâncias lockianas, 

teorias variadas e interligadas acerca do conhecimento e das verdades inatas. Mas foi Kant 

que mais esmiuçou a questão. Em contrapartida, ganhou uma infinidade de críticos e 

seguidores, sendo produzida muita filosofia desde então. 

1 COFFA, J. Alberto. La tradición semântica de Kant a Carnap.  Iztapalapa : Universidad Antonoma 
Metropolitana, 2005.  Volume 1, p. 14: “es la de que existen dos tipos radicalmente diferentes de 
pretensiones epistemologicas: la concerniente a lo a priori y las demas”. Tradução nossa. 
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Nossa proposta foi caracterizar a concepção kantiana do conhecimento a priori, 

algumas de suas visões modernas e, por fim, uma de suas grandes críticas, realizada por 

Willard Quine, no texto “Dois dogmas do empirismo”, publicado em 1951. A crítica de Quine 

foi pautada pelo exame da analiticidade, uma das características do a priori definidas por 

Kant.  
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2. O conceito de a priori na teoria do 

conhecimento 

Como conhecemos, como elaboramos verdades, como são fundamentadas as 

verdades, quais as fontes do nosso conhecimento..... são questões que foram analisadas por 

muitos filósofos, desde a Grécia, e ainda o são atualmente, e não somente por filósofos ou 

estudiosos de variadas áreas, mas, ouso dizer, por todos os seres humanos. 

Conhecimento é definido na Filosofia, tradicionalmente, como uma crença 

verdadeira justificada, sendo a seguinte a sua descrição esquemática, conhecida como 

análise tripartida: 

- P (uma proposição qualquer) é verdadeira 

- A crê que P 

- A crença de A em P é justificada 

A partir desse esquema, A conhece que P, logo, P é uma verdade, é conhecimento 

para A. 

Até 1963 essa descrição era plenamente aceita na Epistemologia. Mas a publicação 

de um artigo de E. L. Gettier2 nos provou que embora P seja uma verdade para A, A pode se 

enganar caso utilize dados falsos. Gettier apresentou contra-exemplos a esse esquema e 

muita filosofia foi elaborada para tentar resolver a questão3.  

2 GETTIER, Edmund L.  Is justified true belief knowledge?  Analysis, v. 23, n. 6, p. 121-123, Jun./1963. 
3 DANCY, Jonathan.  Epistemologia contemporânea.  Lisboa: Edições 70, 2002, p. 41-42. O autor apresenta 
um exemplo ao estilo de Gettier, retirado de B. J. Garret: um indivíduo está a ver uma decisão 
esportiva na televisão de x contra y e vê x vencer y, como no ano anterior. Ocorre que 
momentaneamente as câmeras apresentaram um problema técnico e a televisão começou a passar 
uma partida do ano anterior com os mesmos participantes, sem, no entanto que o indivíduo o 
percebesse. Embora este tenha certeza do que viu, e tem uma forte justificativa para a crença de que 
x venceu y, não se pode aceitar que ele conheça, realmente, o resultado do jogo atual. 
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Em resposta a Gettier, foi proposta a inclusão de uma quarta condição: nada pode 

ser inferido de uma crença falsa. Mas em tal proposta reside a fraqueza da impossibilidade 

em saber se uma crença é falsa ou verdadeira, o que nos faz retornar ao ponto inicial 

questionado por Gettier. 

Outra teoria inclui uma regra de revogabilidade, que exigiria como critério de 

conhecimento que a justificação fosse irrevogável. Mas a inclusão de uma regra de 

revogabilidade equivale a aceitar que uma crença é justificada até o momento que seja 

descoberto algo que a revogue, o que pode ferir o necessário rigor da justificação inicial. E 

basta que nada seja levantado que possa revogar a justificação para que essa seja 

considerada verdadeira? Pode-se aqui usar o mesmo tipo de contra-exemplo de Gettier: 

caso todos os indivíduos próximos estejam igualmente enganados numa situação, e que 

ninguém levante um ponto que possa inferir na revogabilidade da justificação, a crença em 

questão estará justificada? 

Elaborou-se também a teoria causal, em que a crença de A em P só poderia estar 

justificada se apoiada direta ou indiretamente em fatos. Dancy (2002) considera a teoria 

causal como teoria válida de justificação, mas também aí o próprio Dancy aponta alguns 

problemas: 

“...não temos qualquer garantia de que exista apenas uma maneira de vir a 
justificar as crenças, e em particular nenhuma razão real para supor que qualquer 
maneira aceitável possa ser de algum modo causal, de forma que todas as crenças 
justificadas (de) que p devem ser causados por factos pertinentes. [...] E 
poderíamos continuar a duvidar da existência de factos matemáticos causalmente 
eficientes... (DANCY, 2002, p. 53)  

Outra proposta para resolver o questionamento à análise tripartida é a do fiabilismo, 

que propõe que a crença estará adequadamente justificada quando resultar de um método 

fidedigno. Novas dificuldades se apresentam aqui, pois como deveremos determinar a 

fidedignidade do método? E se o método escolhido já tiver falhado anteriormente? Será 

seguro desta vez? E além do método, como é assegurado que o indivíduo envolvido no 

processo tenha-o aplicado corretamente à análise da justificação? Mesmo assim, é uma 

teoria extremamente importante – o grande exemplo de fiabilismo é a teoria científica, que, 

por definição, é um conhecimento em contínua elaboração. 
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Criticando a preferência geral pela concepção falibilista, Bonjour (2016) reclama do 

abandono da concepção cartesiana do conhecimento, em favor da outra, na qual, conforme 

aponta, a verdade de uma afirmação apoia-se numa justificação pouco conclusiva ou até 

falsa. Para ele, tal situação demonstra um desvio nos caminhos da Epistemologia: 

Estou convicto de que, nos últimos tempos, a epistemologia tem sido seriamente 
desviada. O principal sintoma disso tem sido explicações cada vez mais complicadas 
e intrincadas do suposto conceito central do conhecimento, combinadas com cada 
vez menos atenção à questão de por que o conhecimento deveria ser 
intelectualmente importante e valioso. [...] Minha principal tese neste artigo é de 
que toda essa visão "falibilista" do conhecimento está equivocada, que 
simplesmente não há conceito do conhecimento bem definido, intelectualmente 
significativo, que se encaixa nessa concepção geral... (BONJOUR, 2016, p. 504) 

Sua crítica, mesmo dirigida diretamente à teoria falibilista, pode ser utilizada em 

relação às outras teorias acima citadas. Iniciando sua apreciação, Bonjour (2016, p. 505) diz 

ser o conhecimento o “summum bonum epistêmico”, isto é, “um estado cognitivo 

extremamente valioso e desejável, cuja posse marca a diferença entre o sucesso cognitivo 

completo e [...] algum grau de falha cognitiva”. Além disso, defende que qualquer definição 

de conhecimento deve ter esse status avaliativo como princípio, além de ser uma questão de 

tudo ou nada, não havendo gradações de conhecimento. As gradações devem se 

circunscrever às justificações, sendo que para se chegar a esse “exaltado” estado cognitivo é 

necessária uma justificação conclusiva, que garanta efetivamente a verdade da proposição. É 

essa concepção que o autor considera forte, baseada em filósofos históricos como Descartes 

e Locke. Ou seja, não bastam justificações fortes, altas, adequadas ou suficientes, mas 

somente justificações conclusivas. 

As muitas revisões propostas, as adições de quartas e quintas condições ao esquema 

inicial, as diferentes concepções elaboradas, acabaram por se verem afundadas em variados 

e novos contra-exemplos, e assim sucessivamente, não resultando em uma solução aceita 

pela comunidade filosófica. Segundo Bonjour, toda essa discussão não rendeu à Filosofia ou 

à Epistemologia nenhum insight relevante sobre a natureza do problema. 

...nenhum insight de como e por que tal problema surgiu, em primeiro lugar, 
nenhuma explicação sobre por que o conceito de conhecimento deveria envolver 
adicionais condições dos vários tipos propostos, nenhum entendimento de como 
essas adicionais condições podem se encaixar com as demais condições a fim de 
tornarem um conceito coeso e intelectualmente significativo e, portanto, nenhum 
entendimento real de por que qualquer uma das concepções de conhecimento 
modificadas que emergiram a partir da discussão deveriam ser consideradas como 
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intelectualmente importantes ou significativas – como dignas da extensa 
preocupação filosófica que tem sido desperdiçada sobre elas. Em vez disso, a 
discussão do problema Gettier foi focada quase que inteira, superficial e 
essencialmente de maneira ad hoc, em revisões fragmentadas e exemplos 
específicos. E, assim, toda essa discussão, eu gostaria de sugerir, rendeu muito 
pouco no modo genuinamente filosófico de entendimento do conhecimento ou de 
qualquer outra coisa. (BONJOUR, 2016, p. 514) 

E finaliza sua apreciação colocando que se for garantida a justificação conclusiva, não 

haverá necessidade de incluir novas condições à análise tripartida, bastando-a para se 

garantir a verdade da proposição: “Se uma proposição é justificada por algum grau menos 

que conclusivo, então, obviamente, será possível que ela ainda venha a ser falsa.”  

Essa discussão demonstra a importância do cuidado com a elaboração de 

justificações no processo de conhecimento, sejam elas a priori ou a posteriori. 

Independentemente do modelo de conhecimento que se utilize, até onde podemos ver, a 

justificação da crença é ponto obrigatório no processo – só se pode dizer que uma pessoa 

conhece alguma coisa quando sua crença tem uma justificação ou uma garantia racional que 

possa ser estabelecida como uma verdade, como um conhecimento. Bonjour chama essa 

garantia de justificação epistêmica: 

O conhecimento exige, em vez disso, que a crença em questão seja justificada ou 
racional, de uma maneira internamente conectada ao objetivo definidor do 
empreendimento cognitivo, isto é, que haja uma razão que melhore, em um grau 
apropriado, as chances de que a crença seja verdade. A justificação deste tipo, que 
conduza à verdade, será aqui referida como justificativa epistêmica. 4(BONJOUR, 
1998, p.1) 

A justificação epistêmica tem, historicamente, duas fontes básicas: a experiência 

sensível e a razão pura, esta desconectada de qualquer relação com o mundo. Uma crença 

que é justificada por experiências é uma crença justificada a posteriori – produzindo o 

conhecimento a posteriori – e uma crença que é justificada independente da experiência é 

uma crença justificada a priori – produzindo o conhecimento a priori. 

Mas a dependência ou não da experiência não basta para caracterizar esses dois 

tipos de conhecimento. Será necessário um olhar mais aproximado, a fim de que possamos 

adequadamente caracterizá-los e acompanhar o profícuo debate filosófico que se realizou 

4 Tradução nossa, do original: “Knowledge requires instead that the belief in question be justified or rational in 
a way that is internally connected to the defining goal of the cognitive enterprise, that is, that there be a reason 
that enhances, to an appropriate degree, the chances that the belief is true. Justification of this distinctive, 
truth-conducive sort will be here referred to as epistemic justification”. 
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acerca deles, em especial acerca do conhecimento a priori e de sua competência para 

justificar uma crença, tal como veremos na próxima seção. 

 

2.1 Conhecimento a priori: diferenciações e características  

Temos, então, na teoria do conhecimento, dois tipos de fontes de conhecimento, que 

geram tipos específicos de conhecimento. De um lado, o conhecimento baseado na 

experiência sensível e de outro o conhecimento baseado na razão. Como explica Teixeira 

(2004): 

A distinção entre a priori e a posteriori deve assim ser entendida como uma 
distinção epistémica entre dois modos, putativamente, distintos de conhecer (ou 
entre dois tipos de justificação epistémica). Apesar disto, pode-se, derivadamente, 
falar de proposições a priori e proposições a posteriori: (i) uma proposição é a priori 
se, e só se, pode ser conhecida a priori por criaturas como nós; (ii) uma proposição é 
a posteriori se, e só se, só pode ser conhecida a posteriori por criaturas como nós. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 3)5 

O conhecimento a posteriori é quase uma obviedade: eu estou vendo ou ouvindo 

algo – como poderia duvidar? Já o conhecimento a priori levanta muitas dúvidas – como 

saber sem experimentar através dos meus sentidos?  

Observemos as proposições (também clássicas): 

a. a neve é branca 

b. o cachorro late agora 

c. 2 + 2 = 4 

d. Um objeto não pode ser totalmente verde e vermelho ao mesmo tempo  

Sem dúvida, as proposições a e b podem ser validadas pelos meus olhos e ouvidos... 

No entanto, não há quem duvide de c e d. Mesmo assim, a compreensão de que as 

proposições lógicas e matemáticas são verdades a priori, fruto do puro raciocínio, não é 

5 TEIXEIRA, Célia.  Conhecimento a priori.  Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2014.  Edição 
de 2014 do Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica. A autora explica que a noção de a priori/a 
posteriori também é utilizada na classificação de argumentos: “diz-se que um argumento é a priori se, e só se, 
todas as suas premissas são conhecíveis a priori; diz-se que um argumento é a posteriori se, e só se, pelo 
menos uma das suas premissas só pode ser conhecida a posteriori.” (p. 4). 
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ponto pacífico na filosofia do último século. E mesmo a validação a posteriori é questionada, 

pois os sentidos podem nos enganar, e aquilo que eu imagino ver ou ouvir pode partir de 

uma falsa sensação, como demonstrado pelos contra-exemplos de Gettier. Não esqueçamos 

que, até o século XVI, o mundo ocidental tinha certeza absoluta de que o sol girava em torno 

da Terra6. 

O fato de ser não empírica é a primeira característica da justificação a priori. Além 

desta, temos a irreversibilidade, a universalidade e a necessidade. Poderíamos dizer que 

estas são características históricas, nem todas aceitas na Epistemologia contemporânea. Por 

exemplo, antes de Kant (1724 1804), a analiticidade era considerada uma propriedade da 

justificação a priori, o que foi abandonado após sua formulação de conhecimento sintético a 

priori, que veremos mais à frente. Como explica Murcho (s.d.), “uma frase é uma verdade 

analítica se, e só se, o significado das palavras que nela ocorrem e a sua sintaxe for suficiente 

para sabermos que é verdadeira”7. Kant, ao desenvolver sua teoria de conhecimento, 

colocou que o conhecimento científico, embora baseado na experiência, resultava em 

verdades universais e necessárias, isto é, a priori, o que denominou de conhecimento 

sintético a priori. Ou seja, embora todas as verdades analíticas sejam a priori, nem todas as 

verdades a priori são analíticas. 

Se o conhecimento a priori é fundamentado independentemente de qualquer 

recorrência à experiência, então é preciso, antes, analisar o que é considerado uma 

“experiência”.  

Quando pensamos em experiência, pensamos em sensações resultantes do mundo 

exterior. Se fôssemos assim considerar, excluiríamos percepções de nossos próprios corpos. 

Não poderíamos considerar nossas dores físicas como experiências. Mas isso não é 

consensual. Consensual sim é a consideração de que “o conhecimento adquirido através da 

percepção sensorial deriva da experiência” (Teixeira, 2014, p. 10). De toda forma, nossos 

estados mentais e físicos têm mais em comum com experiências sensoriais do que com a 

aquisição de conhecimento a priori. Assim, as experiências introspectivas podem ser 

6 É interessante que, hoje em dia, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, mesmo após tantas pesquisas, 
experimentos, satélites e viagens espaciais, dada a força que os sentidos têm sobre nosso raciocínio: olhamos 
para o céu e vemos o sol se movendo no decorrer do dia... 
7 MURCHO, Desidério.  Essencialismo Naturalizado: aspectos da metafísica da modalidade. (Locais do Kindle 
195-196). Angelus Novus Editora. Edição do Kindle. 
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identificadas como experiências sensoriais, a posteriori, pois, segundo Teixeira, há, nesse 

caso, uma ligação causal entre a experiência e o agente cognitivo: 

O que faz com que uma fonte de justificação dependa da experiência é o facto de 
ligar causalmente o agente cognitivo com o objecto ou facto conhecido. Isto difere 
claramente dos casos paradigmáticos de conhecimento a priori, como quando 
sabemos que dois mais dois são quatro, em que não há qualquer ligação causal 
entre o sujeito que conhece e o objecto ou facto conhecido. (TEIXEIRA, 2014, p.11) 

É o que também pensa Bonjour (1998), que define experiência como qualquer tipo 

de processo percebido como uma “resposta causalmente condicionada a aspectos 

particulares e contingentes do mundo” que gere crenças básicas sobre esse mundo. O autor 

inclui nesta noção as sensações introspectivas, como a memória, o testemunho, sensações 

cinestésicas e até a clarividência e a telepatia, pois ofereceriam informações sobre o 

mundo8. Como discorre Bonjour: 

É imediatamente óbvio que o sentido mais amplo do termo «experiência», o qual 
refere qualquer tipo de processo mental porque passamos conscientemente, é 
substancialmente demasiado amplo; nesse sentido, seguir uma demonstração 
matemática ou mesmo o processo de reflectir sobre uma proposição supostamente 
auto-evidente seria uma instância de experiência, e a justificação a priori seria 
demitida de forma trivial e desinteressante. Mas é igualmente evidente que o 
conceito relevante de experiência não pode ser confinado na sua aplicação aos 
paradigmas óbvios de uma tal experiência, nomeadamente, à experiência 
envolvida na experiência sensorial vulgar que deriva dos cinco sentidos padrão. A 
justificação do conhecimento introspectivo relativa aos nossos próprios estados 
mentais deveria seguramente contar como empírica, como deveria a justificação 
em causa no conhecimento cinético da posição e movimento do nosso corpo e no 
conhecimento de acontecimentos passados que derivam, através da memória, de 
episódios anteriores de percepção.” (BONJOUR, 1998, p. 40-41)9. 

Alvarado Marambio (2008) afirma ser complexa a crença no testemunho, já que exige 

fé no informante. Mesmo complexa, é uma das mais difundidas e aceitas justificações de 

nossas crenças. A grande maioria de nosso conhecimento experimental, por exemplo, é 

adquirida via testemunho de “especialistas”, nas escolas, nos livros e nos meios atuais de 

comunicação.   

E mesmo que esse testemunho seja de um conhecimento originalmente a priori, ele 

passa a ser considerado a posteriori, já que o acesso a ele foi realizado por experiência. Essa 

noção é de Kripke, sendo aceita pelos racionalistas atuais. Daí resulta em que proposições a 

8 BONJOUR,  Laurence.    In  defense   of   pure   reason:   a   racionalist   account  of  a  priori   justification.    
Cambridge :  Cambridge  University   Press,   1998.  p. 8. 
9 BONJOUR, Laurence.  Em defesa da razão pura. In: ALMEIDA, Aires et al.  A arte de aprender a pensar : 
caderno do estudante.  S.l. : Didática Editora, s.d.  p. 40-41. 
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priori podem ser conhecidas a posteriori, mesmo que não sejam todas. Teixeira (2003) 

ilustra este entendimento: 

Por exemplo, acabei de descobrir a posteriori, usando o computador, que 
125×32=4000. Mas se em vez de ter usado o computador tivesse sido eu mesma a 
fazer os cálculos, poderia ter um conhecimento a priori do resultado. Parecem 
existir inúmeras proposições que poderiam ter sido conhecidas a priori por nós, 
mas que viemos efectivamente a conhecê-las a posteriori, e.g., através da leitura 
de um livro, ou pelo uso de um computador, ou perguntando a alguém.  (TEIXEIRA, 
2003, p. 14) 

Mas, desta visão contemporânea pode-se inferir que uma proposição a priori só 

poderá ser assim considerada primitivamente, passando a ser a posteriori a partir de sua 

comunicação. É uma concepção que coloca em cheque a caracterização do juízo a priori, em 

sua forma pura. 

Como visto acima, Bonjour (1998) também incluiu a memória como fonte 

experiencial de conhecimento. Segundo Teixeira (2014), a tese de que a memória é uma 

fonte empírica de justificação é de Chisholm, e foi muito influente na comunidade filosófica. 

No entanto, citando Burge, Teixeira nega a veracidade de tal tese, afirmando: 

Apesar do importante papel da memória na aquisição de conhecimento por 
demonstração, a memória apenas preserva a informação adquirida, não nos 
oferecendo razões adicionais para apoiar a conclusão da nossa demonstração. 
Como diz Burge, “a memória nem é uma faculdade intrinsecamente empírica nem é 
uma faculdade intrinsecamente racional” (1993: 463). Esta apenas preserva a 
informação adquirida, mesmo que de forma falível, não adicionando nada de novo. 
(TEIXEIRA, 2014, p. 6-7) 

Assim, podemos descartar a memória como uma fonte específica de conhecimento, 

considerando-a apenas como um instrumento de acesso a ele, seja o conhecimento a priori 

ou a posteriori. 

Se a justificação a priori é adquirida não-experimentalmente, ela também, por 

consequência, não pode ser modificada ou negada via experiências. Isso porque se uma 

experiência pode modifica-la, a justificação não pode ser considerada a priori, já que possui 

aspectos empiricamente dependentes. Ou seja, uma justificação verdadeiramente a priori é 

irrefutável a posteriori.  

Tradicionalmente, a justificação a priori seria considerada irrefutável até a mesmo a 

priori. Como Teixeira (2003) afirma, a ideia de irrevisibilidade/irrefutabilidade parte do 

10 
 



Kant, Quine e o conhecimento a priori 

racionalismo clássico cartesiano, para o qual a razão seria fonte de certeza, ao contrário de 

nossos sentidos, que seriam fonte de ilusão. E define: 

“Diz-se que uma proposição é irrevisível (ou infalível) se, e só se, nada houver que 
nos pudesse levar a rejeitá-la ou revê-la. A expressão ‘revisão de crenças’ é 
habitualmente usada no sentido de rejeição com base em indícios que refutem a 
crença em causa.” (TEIXEIRA, 2003, p. 17) 

Mas a história científica mostrou que muitas verdades a priori foram refutadas. A 

geometria euclidiana foi o grande exemplo que colocou totalmente em suspenso a crença na 

justificação a priori. Teixeira (2003) comenta a questão: 

Com a descoberta das geometrias não euclidianas, o racionalismo foi praticamente 
abandonado. Isto porque as geometrias euclidianas tinham sido, alegadamente, 
descobertas a priori, por meio de intuições racionais. Logo, não poderíamos 
descobrir que eram falsas. Após a descoberta da estrutura não euclidiana do 
espaço, muitas pessoas tomaram esse facto como uma refutação das geometrias 
euclidianas e logo, como uma forte objecção ao racionalismo. (TEIXEIRA, 2003, p. 
16) 

Assim, a característica de irreversibilidade da justificação a priori, tomada como certa 

pelos racionalistas clássicos, foi abandonada pelos racionalistas atuais. Mesmo assim, as 

correntes empiristas seguem negando a justificação a priori exatamente pela característica 

clássica de irreversibilidade. É o caso de Putnam10, que utilizou os questionamentos de 

Quine quanto à refutabilidade e sua negação da cogência da distinção analítico-sintético 

para justificar a inexistência do conhecimento a priori. Porém, segundo Casullo, isso não foi  

suficiente para tais conclusões: 

Aceitemos, além do mais, que Quine foi bem sucedido em estabelecer que 
nenhuma afirmação está imune a revisão. Meu interesse é se a conclusão de Quine 
pode ser usada num argumento contra a existência do conhecimento a priori como 
alega Putnam. É claro que por si só essa conclusão não é suficiente para tal. A 
premissa adicional de que a justificação a priori acarreta a irrevisibilidade racional é 
também necessária. Mas, a despeito da alegação de Putnam do contrário, a 
premissa adicional é falsa. Retornemos à interpretação mais tradicional do 
argumento de Quine e, novamente, concedamos que Quine foi bem-sucedido em 
mostrar que a distinção analítico-sintético não é cogente. Esse resultado fornece 
aos empiristas os recursos necessários para se argumentar que não há 
conhecimento a priori? Novamente, essa premissa apenas não é suficiente. 
(CASULLO, 2016, p. 119) 

Teixeira (2003) entende que, nessa crítica, tem havido uma confusão entre o modo 

de aquisição de crenças e o modo de revisão de crenças, não havendo uma relação 

10 Apud CASULLO,  Albert.  Conhecimento a  priori.  Investigação Filosófica, v. E4, p. 86-133/2012-2015, 2016.   
p.118-119. 
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necessária entre elas. Ou seja, a possibilidade de se revisar uma crença ou justificação a 

priori não é, necessariamente, argumento para a sua inexistência. 

Argumentar que não existe a priori porque as crenças justificadas a priori são 
revisíveis resulta simplesmente de confusão, a não ser que exista um argumento 
independente para mostrar que se uma crença é revisível então não pode ser 
justificada a priori. E, tanto quanto sei, nenhum argumento foi fornecido neste 
sentido. (TEIXEIRA, 2003, p. 20) 

Mesmo revisíveis, é esperado que as proposições justificadas a priori possuam um 

alto grau de certeza, estando investidas, nas palavras de Alvarado Marambio (2008), do mais 

alto grau de fiabilidade epistemológica, como defendem alguns filósofos. Mas defende o 

autor que o mais razoável é sustentar “que as justificações a priori nem são infalíveis, nem 

são ‘certas’ no sentido de possuir sempre o mais forte grau de firmeza epistemológica, nem 

[...] estão conectadas sempre com proposições necessárias”11. Não obstante, continua, são 

elas indispensáveis às proposições modais. Em resumo, sustenta, não estamos, de forma 

alguma, assegurados contra erros e desatenções tanto em questões formais quanto em 

questões empíricas. 

A clássica relação entre a justificação a priori e a necessidade, defendida por Leibniz e 

depois por Kant, foi questionada posteriormente por vários autores. Enquanto a distinção 

entre conhecimento a priori e conhecimento a posteriori é uma distinção epistémica entre 

duas formas de conhecimento, a distinção entre necessidade (aquilo que é o caso) e 

contingência (aquilo que pode ou não ser o caso) é uma distinção metafísica entre tipos de 

verdade. Mas Kant, unindo as duas concepções, defendeu que se estamos diante de um 

juízo a priori, estamos diante de uma verdade necessária, e circularmente, se encontrarmos 

uma proposição necessária, estamos diante de um juízo a priori: 

Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar 
como necessária, estamos em presença de um juízo a priori; se, além disso, essa 
proposição não for derivada de nenhuma outra, que por seu turno tenha o valor de 
uma proposição necessária, então é absolutamente a priori. Em segundo lugar, a 
experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e 
rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo 
que, em verdade, antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado 
verificar, não se encontram exceções a esta ou àquela regra. Portanto, se um juízo 
é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que, nenhuma 
exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é 
absolutamente válido a priori. (KANT, 2013, B 3-4) 

11 ALVARADO MARAMBIO, José Tomás.  La noción de justificación a priori.  Discusiones Filosóficas,  Manizales,  
ano 9, n. 12, p. 97-122,  Enero-Junio/2008 .  p. 108.  Tradução nossa. 
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Kant, nesse parágrafo assume duas verdades: 

(1) Uma verdade necessária é uma verdade a priori; 

(2) Uma verdade a priori é uma verdade necessária. 

Uma verdade necessária é aquela que não pode ser de outra maneira, e ocorreria em 

todos os mundos possíveis. Mas seria ela necessariamente a priori? Para Kant sim, e para 

muitos outros filósofos não. O maior exemplo disso, formulado por Kripke, é o de que a água 

é H2O, isto é, um composto de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. É uma 

verdade necessária, mas formulada a posteriori, isto é, baseada em uma descoberta 

empírica. Muitos outros experimentos científicos demonstraram verdades necessárias, 

sendo amplamente negada a tese (1). 

A segunda afirmação de Kant, de que a verdade a priori é uma verdade necessária, 

afirma que, além de ser uma verdade desvinculada de sensações empíricas, não pode não 

ser uma verdade, e ocorre em todos os mundos possíveis12. 

 Nesse ponto é que as críticas são iniciadas: sendo uma verdade a priori, não se 

relaciona com dados empíricos desse mundo. E não se relacionando com dados desse 

mundo, não pode ser necessária, já que não satisfaz a definição de ser uma verdade em 

todos os mundos possíveis. A crítica, segundo Teixeira (2003), é uma falácia, pois as 

verdades a priori relacionam-se com este mundo, mesmo que nele não se fundamentem. 

Mesmo assim a autora rejeita a colocação de Kant, principalmente pela vasta gama de 

exemplos demonstrando a existência de verdades contingentes a priori. 

Kripke se esmerou em provar a inverdade dessa tese, oferecendo inúmeros exemplos 

de verdades contingentes a priori, como o do metro de Paris, aonde uma pessoa, na cidade 

de Paris, decide que o comprimento de um determinado bastão terá a denominação de 

metro, ou a estipulação de que a água ferve a 100°C, ao nível do mar, mesmo que haja 

outras variáveis que impedem tal exatidão. São afirmações que fixam uma referência, mas 

12 Embora Kant não utilize o conceito, foi largamente utilizado por seus críticos – uma verdade é 
necessária se e somente se é verdadeira em todos os mundos possíveis. Os mundos possíveis são os modos 
como as coisas podem ser, incluindo, é claro, o modo como as coisas são. A expressão “mundos possíveis” foi  
introduzida  por  Leibniz, sendo hoje usada num  sentido  formal  na lógica  modal.  In: ENCICLOPÉDIA de 
termos lógico-filosóficos.  Direção de João Branquinho, Desidério Murcho e Nelson Gonçalves Gomes.  S.l.: s.n., 
2005.  p. 492 e 489. 
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são contingenciais, pois o bastão poderia ser maior ou menor, e a água pode ferver a pouco 

mais ou menos de 100ºC, dependendo do local onde esteja sendo fervida. Como afirma 

Kripke: 

O caso da fixação da referência de “um metro” é um exemplo muito claro em que 
alguém, apenas porque fixou a referência dessa maneira, pode num certo sentido 
saber a priori que o comprimento desta barra é um metro, sem considerar que isso 
é uma verdade necessária. (KRIPKE, 2012, p. 117). 

Diante desses questionamentos e exemplos, a relação entre conhecimento a priori e 

necessidade não se sustenta, tendo sido descartada no debate contemporâneo. 

Embora a distinção a priori/a posteriori seja bastante tradicional e bastante discutida 

no mundo filosófico, e apesar dos inúmeros questionamentos acerca de suas 

especificidades, Bonjour (1998) aponta três razões para que o conhecimento a priori seja 

seriamente considerado na atualidade.  

Em primeiro lugar, o autor aponta os inumeráveis (e clássicos) exemplos de crenças 

cujo apriorismo parece inegável, tais como “um objeto não pode ser totalmente verde e 

vermelho ao mesmo tempo”, “todo acontecimento tem uma causa”, ou “se o evento A 

precede o evento B e se o B precede o evento C, então A precede C”. As verdades 

matemáticas e lógicas não parecem ter sido retiradas de quaisquer sensações mundanas, 

estabelecendo-se como clássicos exemplos de verdades a priori.  

A segunda razão apontada por Bonjour (1998) refere-se aos componentes a priori de 

variadas observações sensoriais, principalmente aquelas que envolvem tempo, espaço e 

generalizações, isto é, conclusões de inferências que vão além das observações diretas. Pois, 

afirma Bonjour (1998) se as conclusões das inferências realmente vão além do conteúdo da 

experiência direta, então é impossível que essas inferências possam ser inteiramente 

justificadas por essa mesma experiência. 

O que leva ao terceiro argumento de Bonjour (1998) que afirma que no próprio 

raciocínio da inferência já há um componente a priori. Pode haver inferências totalmente 

baseadas em experiências, isto é certo. Mas também há inferências que incluem premissas 
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apenas racionais, não observáveis. A existência desse tipo de premissa não poderá tornar a 

conclusão absolutamente a posteriori13.  

Em resumo, a diferenciação a priori – a posteriori, assim como as características do 

conhecimento a priori, não são empreendimentos tão simples quanto parecem, e por essa 

complexidade, variados estudiosos se debruçaram sobre a questão, desde sua conceituação 

até todas as suas implicações.  

Há, no entanto, proposições que somente podem ser conhecidas a priori, como a 

proposição “eu existo”. E há outras que somente podem ser conhecidas a posteriori, como 

“a neve é branca”. Assim, há que se manter a diferenciação, ainda que possamos, ao menos 

teoricamente, conhecer a posteriori proposições a priori. 

Os argumentos apresentados, desta forma, indicam que não se pode simplesmente 

descartar a existência de justificações a priori na composição do conhecimento. Na verdade, 

a controvérsia sobre a existência ou não de justificações/verdades a priori inclui-se numa 

disputa muito maior, de duas escolas filosóficas: o racionalismo14 e o empirismo.  

 

2.2 A fonte do conhecimento entre o Racionalismo e o Empirismo 

Uma das mais antigas discussões acerca do conhecimento foi o diálogo Teeteto, de 

Platão (428/7 348/7 a.C.). Mas vários de seus diálogos tocam na questão, a partir de suas 

discussões sobre o mundo das ideias. Para Platão, o mundo do conhecimento, dos conceitos 

gerais e das categorias pertence à atividade da alma. Já seu discípulo Aristóteles (384-322 

a.C.) considerava que os órgãos dos sentidos tinham primazia ao intelecto. 

Muitos séculos após Platão, Descartes (1596-1650) desenvolve o racionalismo 

moderno. Descartes acreditava que a razão poderia conhecer a realidade do mesmo modo 

13 BONJOUR, 1998, p. 2-5. 
14 Também chamado intelectualismo ou idealismo, embora haja diferenças entre tais linhas de pensamento. 
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que a matemática, “por dedução a partir de princípios instituídos de maneira independente 

da experiência”15.  

E é nesta época que a discussão acerca da origem do conhecimento toma corpo 

como área filosófica independente, principalmente a partir da publicação do Tratado sobre o 

entendimento humano, de John Locke (1632-1704), no qual o autor discutia 

sistematicamente as questões relacionadas à origem e à essência do conhecimento 

humano16. Até Locke, grande parte dos mais eminentes filósofos, como Descartes, defendia 

ideias racionalistas no que diz respeito ao conhecimento. Mas o Tratado de Locke, aliado ao 

desenvolvimento científico que se inicia, modificará radicalmente a primazia do 

racionalismo. 

Seguindo a linha de Locke, George Berkeley (1685-1753) publica o Tratado acerca dos 

princípios do conhecimento humano, em 1710, e David Hume (1711-1776), entre 1739 e 

1748, publica as obras Tratado da natureza humana e Investigação sobre o entendimento 

Humano.  

Sob outra ótica, refutando o ponto de vista de Locke, capítulo a capítulo, Gottfried 

Leibniz (1646-1716) publica os Novos ensaios sobre o entendimento humano, em 176417.  

Para os empiristas, a base do conhecimento é, necessariamente, empírica, isto é, 

parte da experiência sensorial, negando, veementemente, a ideia de conhecimento inato. A 

experiência é considerada “a fonte e o critério seguro de todo conhecimento. A sensibilidade 

é supervalorizada, pois, através da percepção, os objetos se impõem ao sujeito.”18 As 

proposições somente eram consideradas cognitivamente significativas se fossem 

empiricamente verificáveis. O método de conhecimento escolhido pelos empiristas foi a 

indução. Mas a primazia do método indutivo acabou sendo questionada por Hume, que não 

via justificativa para a passagem dos enunciados empíricos para os universais. Segundo 

Hume, as intuições sensíveis resultam, somente, em enunciados particulares e contingentes. 

15 SILVEIRA, Fernando Lang da.  A teoria do conhecimento de Kant : o idealismo transcendental.  Caderno 
Catarinense de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, número especial, p. 28-51, mar. 2002.  p. 31. 
16 HESSEN, Johannes.  Teoria do conhecimento.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 14. 
17 Obra concluída em 1704, mas só publicada, postumamente, em 1764. 
18 SILVEIRA, 2002, p. 33. 
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Kant, ao publicar a Crítica da razão pura em 1781, afirmou sua teoria como um 

divisor de águas na análise filosófica do conhecimento, colocando-a como uma terceira via, 

além dos racionalistas (Descarte, Spinoza, Leibniz e Wolff), que viam o conhecimento como 

produto apenas da razão, e dos empiristas (Bacon, Berkeley, Locke e Hume), que viam o 

conhecimento como fruto apenas da experiência sensível. A reflexão kantiana procurou 

demonstrar que faltava às duas teorias uma posição intermediária, já que “sem a 

sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado; sem o entendimento, nenhum seria pensado. 

Pensamentos sem conteúdo são vazios; intuições sem conceitos são cegas.”19  

Para Kant, o conhecimento se inicia na experiência, mas sua representação e 

entendimento ocorre no pensamento, sendo sintetizado por conceitos puros a priori. 

No último capítulo de sua primeira Crítica20, o próprio Kant divide os 

posicionamentos anteriores (os quais chama de edifícios em ruínas) a respeito da razão pura, 

em três tópicos: 

- em relação ao objeto de todos os conhecimentos da razão, divide os filósofos entre 

sensualistas e intelectualistas21: 

Os da primeira escola afirmavam que não havia realidade a não ser nos objetos dos 
sentidos e que tudo o resto era imaginação; os da segunda, ao contrário, diziam 
que nos sentidos nada havia senão aparência, apenas o entendimento conhecia o 
verdadeiro. (KANT, 2013, A 854 B 882) 

- Em relação à origem dos conhecimentos puros da razão, cujo “problema é o de 

saber se estes se derivam da experiência ou se, independentemente dela, têm a sua fonte na 

razão”22. Nesse caso, dividiu os filósofos entre empiristas e noologistas (racionalistas)23.  

- E em relação ao método de conhecimento, o qual Kant afirmou que dependeria dos 

princípios utilizados, os filósofos foram divididos entre naturalistas e científicos. Quanto ao 

método naturalista, afirma: 

19 KANT, Immanuel.  Crítica da razão pura.  8. ed.  Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2013.  A51/B75. 
20 KANT, 2013, Capítulo A história da razão pura, A853/B881. 
21 Kant coloca Epicuro como o mais eminente filósofo da sensibilidade, em contraponto à Platão, intelectualista 
(Kant, 2013, A854/B882). 
22 KANT, 2013, A854/B882. 
23 Ibid., A 854/B882. Aponta Aristóteles, seguido por Locke, como empiristas e Platão, seguido por Leibniz, 
como noologistas. 
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O naturalista da razão pura toma por princípio que, por meio da razão comum sem 
ciência (que chama a sã razão), pode conseguir-se muito melhores resultados, com 
respeito às questões mais sublimes, que constituem o tema da metafísica, do que 
pela especulação. (..) É simples misologia arvorada em princípio e, o que há de mais 
absurdo, o abandono de todos os meios técnicos, tão elogiados como sendo o 
verdadeiro método de alargar os conhecimentos. Seguem a razão comum, sem se 
vangloriarem da sua ignorância, como um método que deve conter o segredo de 
tirar a verdade do poço profundo de Demócrito. (KANT, 2013, A 855 B 883). 

Quanto ao método científico, assevera: “Quanto aos que observam um método 

científico, têm a escolher entre o método dogmático e o método cético, mas em qualquer 

dos casos têm a obrigação de proceder sistematicamente”24. Logo abaixo, convidando o 

leitor a segui-lo, Kant coloca seu método crítico como o terceiro da série, afirmando: “A via 

crítica é a única ainda aberta”. 

Após Kant, conforme Teixeira (2014), três linhas de pensamento trataram, cada qual 

a seu modo, da fonte do conhecimento, e especificamente de nosso objeto de estudo, o 

conhecimento a priori: o empirismo radical, o racionalismo tradicional e o empirismo 

moderado. 

O empirismo radical nega a existência do conhecimento a priori. Seu maior defensor 

é Willard Quine (1908-2000), cuja teoria afirma que tudo é empiricamente revisível, 

negando, por esse fator, o conhecimento a priori. Ao que pondera Teixeira: 

Contudo, mesmo que aceitemos que tudo é empiricamente irrevisível, inclusive as 
leis da lógica, não é de todo claro que tenhamos de aceitar que as crenças 
adquiridas a priori sejam irrevisíveis. Do facto de as crenças a priori serem 
adquiridas sem olhar para o mundo não se segue, em nenhum sentido óbvio, que 
nada no mundo as possa refutar. (TEIXEIRA, 2014, p. 20) 

Ao contrário do posicionamento de Quine e seguidores, temos o racionalismo 

tradicional que credita o conhecimento a priori a uma intuição racional caracterizada por 

uma “apreensão directa ou não-inferencial, um “ver” que algo tem  de ser o caso”25, com 

força de necessidade. Esse entendimento de intuição racional tem como teóricos Bonjour e 

Bealer, entre outros. Mas entende a autora que tal teoria não está, ainda, devidamente 

esclarecida. 

24 KANT, 2013, A 856 B 884. Aponta Demócrito e Pérsio como naturalistas, Wolff como dogmático e Hume 
como cético. 
25 BONJOUR (1998) apud TEIXEIRA, 2014, p. 21. 
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Por sua vez, o empirismo moderado defende que todo o conhecimento significativo é 

somente a posteriori, sendo o conhecimento a priori basicamente analítico, limitando-se ao 

conhecimento linguístico e conceitual, isto é conhecimento “de significados, de convenções 

linguísticas ou de relações entre os nossos conceitos”26. 

Murcho (2015) afirma que há duas linhas básicas de pensamento, o realismo e o anti-

realismo, resumindo, como segue, suas posições básicas:  

O realismo e o anti-realismo são duas formas opostas de entender a natureza das 
coisas, numa dada área. Uma filosofia realista declara que os aspectos 
fundamentais dessa área não são meras construções humanas, resultados da 
linguagem ou de esquemas conceptuais; são aspectos da natureza intrínseca das 
coisas. Uma filosofia anti-realista, pelo contrário, defende que os aspectos em 
causa são meras construções humanas — resultados da linguagem ou de aspectos 
conceptuais, e não aspectos da natureza intrínseca das coisas. Esta caracterização 
algo vaga do realismo e do anti-realismo procura ser tão abrangente quanto 
possível, se bem que se deve ter em mente que há várias versões nem sempre 
compatíveis de realismo e anti-realismo. (MURCHO, 2015, p. 77) 

São dois polos radicalmente opostos, havendo entre eles inúmeras linhas e 

posicionamentos tendendo para um lado ou outro... entre dogmáticas e moderadas. Mas 

independentemente das características de cada linha, e de suas diferenças, importante é a 

preservação do pensamento crítico, para que seja possível a elaboração de teorias 

consistentes e coerentes. Como diz Murcho, “a excelência da prática académica repousa na 

liberdade para avaliar criticamente todas as ideias”27, o que não é proporcionado por visões 

dogmáticas. 

A base de tais linhas de pensamento filosófico é o que regrou o entendimento das 

formas, fontes e caracterizações do conhecimento que aqui analisamos, e por isso sua 

menção se fez necessária. Os debates entre o racionalismo e o empirismo ocorreram em 

cima de cada conceito, de cada fundamento de um ou de outro campo. E nesses debates 

foram levantadas variadas questões relacionadas ao a priori. Um dos debates ocorreu acerca 

da analiticidade, uma das características do conhecimento a priori indicadas por Kant e 

depois questionada por Gottlob Frege, por representantes do Círculo de Viena, 

26 TEIXEIRA, 2014, p. 25. 
27 MURCHO, Desidério. Pensar Outra Vez: Filosofia, Valor e Verdade. Vila Nova de Famalicão: Quasi, c2005. 
Edição do Kindle, nov. 2015.  p. 80-81. 
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principalmente Rudolf Carnap, e nos Estados Unidos, por Willard Quine. O próximo tópico 

analisa o debate. 

 

2.3 O questionamento do conhecimento a priori a partir da noção de 

analiticidade 

Os filósofos racionalistas, tradicionalmente, têm explicado o conhecimento a priori 

como aquele possibilitado pela capacidade de intuição racional, isto é, como deduzidos de 

elementos puramente racionais. No século XX, no entanto, tal explicação foi considerada 

misteriosa, sendo vista com grande ceticismo. 

Uma das linhas de pensamento referidas no tópico anterior, o empirismo radical ou 

positivismo lógico, nos é especialmente importante, já que se posicionou absolutamente 

contra a ideia de conhecimento a priori como fonte legítima de conhecimento, reduzindo-o 

à analiticidade e à linguagem. Tal posicionamento, antikantiano, foi imputado à Willard 

Quine, a partir de seu trabalho “Dois dogmas do empirismo”, originalmente publicado em 

195128. 

Na verdade, o texto de Quine teve o objetivo de criticar o posicionamento do 

positivismo lógico, apontando dois dogmas que o autor acreditava que fossem necessários 

repensar ou eliminar – a distinção analítico-sintética e o reducionismo. Segundo Quine, 

abandonar tais dogmas ofuscariam a “suposta fronteira entre a metafísica especulativa e a 

ciência natural”29 e fariam o empirismo ficar mais próximo do pragmatismo. 

Antes de Quine, o exame da analiticidade foi realizado por Gottlob Frege (1884), que 

entendeu as frases analíticas como verdadeiras “em virtude de definições linguísticas e das 

leis da lógica”, seguido por A. J. Ayer (1936), que as caracterizou “como aquelas que são 

28 O texto foi publicado inicialmente no The Philosophical Review, 60: 20-43, 1951, reimpresso em 1953 na 
obra From a Logical Point of View (Harvard University Press), sendo revisado em 1961. A edição brasileira que 
utilizamos baseia-se na edição de 1961. 
29 QUINE, Willard Van Orman.  De um ponto de vista lógico : nove ensaios lógico-filosóficos.  Tradução 
Antonio Ianni Segatto.  São Paulo: Editora Unesp, 2011.   p. 37. 
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verdadeiras em virtude do seu significado apenas e Rudolf Carnap (1947), que afirmou “que 

as frases analíticas são verdadeiras em virtude de regras semânticas”30. 

Willard Quine (1951) negou a possibilidade de distinguir enunciados analíticos e 

sintéticos tal como Kant os caracterizou, isto é, na relação sujeito-predicado, e também por 

causa da ideia de um conceito contido em outro, o que criticou por ser uma noção 

metafísica. Mesmo assim, sua análise parte do entendimento de Frege e Carnap, antes de 

negar a dicotomia. 

O fato de Kant ter conectado os dois conceitos em sua filosofia transcendental, 

afirmando que todo conhecimento analítico é a priori, resultou na compreensão de que o 

conhecimento a priori seria apenas “mero conhecimento linguístico ou conceitual”, e não 

uma forma de conhecimento. Conforme Teixeira explica: 

Munidos da noção de analiticidade, muitos filósofos empiristas procuraram explicar 
a possibilidade do conhecimento a priori sem apelarem à “obscura” capacidade de 
intuição racional. Se o conhecimento a priori for mero conhecimento de verdades 
analíticas, então o conhecimento a priori é, putativamente, mero conhecimento 
linguístico ou conceptual. Este tipo de conhecimento, defenderam muitos 
empiristas, não é conhecimento substancial acerca do mundo mas mero 
conhecimento de significados, ou de convenções linguísticas, ou de relações entre 
os nossos conceitos. (TEIXEIRA, 2015, p. 8) 

 A ideia de que se pode explicar o conhecimento do a priori através do conceito de 

analiticidade ainda é bastante atual, embora, segundo Teixeira, não haja no meio filosófico 

uma única e robusta noção de analiticidade que possa dar conta do a priori em toda a sua 

profundidade. No século XX, esse debate girou em torno de três noções de analiticidade: a 

noção fregeana, a noção metafísica e a noção epistemológica. 

A noção de analiticidade de Frege foi definida por Boghossian (1996, apud Teixeira, 

2015) a partir da obra de Frege, sendo, por aquele, formulada do seguinte modo: 

Uma frase F é analítica se, e só se, F expressa uma 

verdade lógica ou pode ser transformada numa verdade 

lógica pela substituição de sinónimos por sinónimos31 

30 TEIXEIRA, Célia.  Analiticidade.  Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2015.  Edição de 2015 
do Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica. p. 3 passim. 
31 TEIXEIRA, 2015, p. 9. 
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Enunciados do tipo “neva ou não neva” são verdades lógicas, e outros como “os 

solteiros são não casados” transformam-se em verdades lógicas pela substituição de 

“solteiros” por “não casados”. 

Teixeira afirma, no entanto, que a noção fregeana não pode explicar o conhecimento 

a priori, pois mesmo que possamos utilizá-la “para explicar como conhecemos aquelas ver-

dades que podem ser transformadas em verdades lógicas pela substituição de sinónimos por 

sinónimos, esta nada diz acerca do modo como conhecemos as verdades lógicas elas 

próprias”32.  

Outro problema que a autora aponta é a impossibilidade de explicar verdades a priori 

logicamente irredutíveis, como a clássica proposição nenhum objeto pode ser inteiramente 

verde e vermelho ao mesmo tempo.  Além disso, há outra dificuldade: a noção fregeana 

limita-se a pressupor que as verdades lógicas são verdades analíticas, mas não explica 

porquê”33.  

A noção metafísica de analiticidade, também examinada por Boghossian em 1996, é 

definida pela seguinte proposição: 

Uma frase F é analítica se, e só se, F é verdadeira em 

virtude do seu significado apenas34 

Essa noção foi defendida por Ayer (1936), por entender que ela capta a própria noção 

kantiana – o juízo analítico é explicativo – e evita a obscuridade das intuições racionais, 

oferecendo uma explicação plausível ao conhecimento a priori, abarcando aí as verdades 

lógicas. Comenta Teixeira: 

Como vimos, o problema do a priori é o de saber como é possível conhecer 
verdades acerca do mundo sem olhar para este (i.e., de forma independente da 
experiência). Se as verdades conhecíveis a priori forem meras verdades analíticas 
neste sentido de analiticidade, então o mistério fica resolvido: não precisamos de 
olhar para o mundo para conhecer essas verdades porque elas não são acerca do 
mundo mas acerca do significado dos nossos termos ou acerca das relações entre 
os nossos conceitos. (Teixeira, 2015, p. 11) 

32 TEIXEIRA, 2015, p. 10. 
33 ENCICLOPÉDIA de termos lógico-filosóficos, 2005, verbete Analítico, p. 53. 
34 Apud TEIXEIRA, 2015, p. 11. 
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O problema desta noção de analiticidade é que a verdade de uma frase dependerá 

apenas daquilo que diz, independentemente se aquilo que se diz ocorrer ou não. Ora, como 

afirma Teixeira (2015, p. 13), “a verdade de uma frase é uma função do seu significado e da 

forma como o mundo é... Os significados não determinam a forma como o mundo é.” O 

próprio Boghossian, assim como Quine e Williansom, rejeitaram a noção metafísica de 

analiticidade, considerando-se que não basta que uma frase seja logicamente correta para 

que seja verdadeira, pois as verdades lógicas referem-se tanto às coisas do mundo quanto às 

verdades empíricas – e sua condição de verdade dependerá de afirmar, necessariamente, o 

que for o caso. Ou seja, o que torna uma proposição verdadeira ou falsa é o mundo, e não, 

apenas, o seu significado. 

A terceira noção de analiticidade é a noção epistemológica de analiticidade, a qual é 

assim formulada: 

Uma frase F é analítica se, e só se, a mera apreensão do 

significado de F é suficiente para nos justificar a acreditar 

na sua verdade35 

A diferença entre esta noção e a anterior é exatamente a suficiência da apreensão do 

significado de uma frase para justificar a crença em sua verdade. Ou seja, uma frase F não 

seria necessariamente uma verdade, mas seria suficiente para justificar uma crença.  

Podemos inferir, a partir da noção epistemológica de analiticidade, que ao argumento 

analítico seria exigida apenas sua compreensão. Parece, como aponta Teixeira, que “apesar 

das verdades analíticas terem conteúdo factual, como qualquer outra verdade, [...] são 

cognitivamente menos exigentes do que as verdades sintéticas uma vez que para as conhe-

cermos basta compreender o seu significado”36, o que está de acordo com a visão empirista 

que entende como verdades menores qualquer verdade que não seja sintética. 

Um dos grandes críticos dessa noção de analiticidade é Williamson (2003 e 2007), 

que defende que crenças constitutivas da compreensão de significados não existem. E, 

pergunta Teixeira, “se as frases analíticas não são verdadeiras em virtude do seu significado 

35 TEIXEIRA, 2015, p. 17. 
36 Ibid.,  p. 19. 
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apenas, como é que a mera compreensão do seu significado nos pode justificar a acreditar 

na sua verdade?”37.  

Questão é que o empirismo tentou reduzir o conhecimento a priori somente ao 

argumento analítico, o que Kant negou em seu idealismo transcendental, afirmando que, 

embora todo conhecimento analítico fosse a priori, nem todo conhecimento a priori era 

analítico. Embora Kant o afirmasse, o empirismo não conseguiu dar conta da intuição 

racional do conhecimento a priori, e por isso tentou transformá-lo em mera afirmação 

semântica.  

O fundamento básico do empirismo radical é que o conhecimento legítimo deriva 

somente da experiência. O problema é que não se pode negar o conhecimento racional, de 

todo, sem excluir a lógica e a matemática. A forma que o empirismo arranjou para sair desse 

contrassenso foi defender que todo conhecimento a priori é analítico, já que é mero 

conhecimento de significados, de relações entre conceitos ou de convenções linguísticas. 

Essa visão, que podemos conceder ao positivismo lógico, não se choca com a tese empirista 

de que todo conhecimento legítimo é baseado na experiência. 

Mas as teorias da analiticidade não conseguiram ser robustas o bastante para 

acomodar todo tipo de conhecimento a priori, incluindo-se aí as verdades lógicas e 

matemáticas.  

Fato é que a filosofia não pode prescindir da analiticidade, e muito menos do 

conhecimento a priori. Como diz Williamson (2010): 

...os métodos tradicionais da filosofia são de poltrona: consistem em pensar, sem 
qualquer interacção especial com o mundo para lá da poltrona, coisa que a 
medição, observação e experimentação tipicamente iria envolver. [...] ...a 
metodologia actual das ciências da natureza é a posteriori; a metodologia actual da 
filosofia é a priori. (Williamson, 2010, p.1) 

O conhecimento a priori, apesar da batalha contra ele travada pelo empirismo, ainda 

é uma das questões mais pungentes da epistemologia, sendo a filosofia kantiana a teoria 

fundante de seus maiores questionamentos. Para compreender melhor tais 

questionamentos, devemos, então, retornar à Kant. 

37 TEIXEIRA, 2015, p. 19. 
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3. O conhecimento a priori e o idealismo 

transcendental de Kant  

A questão do conhecimento a priori não começa em Kant. Mas a importância deste 

conceito para a epistemologia tradicional deve muito a sua influência. Fundamental foi 

diferenciação entre o a priori e o a posteriori, assim como sua teoria em relação ao 

fundamento do conhecimento científico, que considerava uma síntese a priori. 

Kant, ao publicar a Crítica da razão pura em 1781 expondo seu denominado 

idealismo transcendental, procurou estruturar um método crítico que verificasse não 

somente os fundamentos e pressupostos do conhecimento, mas a sua própria possibilidade. 

Diante do conhecimento científico do século XVIII, em especial a física newtoniana, 

pretendeu reestruturar a Metafísica (Filosofia), para que esta pudesse ter o mesmo rigor da 

Física.  

Assim Kant resume sua filosofia: 

O idealismo consiste na afirmação de que não existem outros seres excepto os 
seres pensantes; as restantes coisas, que julgamos perceber na intuição, seriam 
apenas representações nos seres pensantes a que não corresponderia, na 
realidade, nenhum objecto exterior. Eu, pelo contrário, afirmo: são-nos dadas 
coisas como objectos dos nossos sentidos e a nós exteriores, mas nada sabemos do 
que elas possam ser em si mesmas; conhecemos unicamente os seus fenómenos, 
isto é, as representações que em nós produzem, ao afectarem os nossos sentidos. 
Por conseguinte, admito que fora de nós há corpos, isto é, coisas que, embora nos 
sejam totalmente desconhecidas quanto ao que possam ser em si mesmas, 
conhecemos mediante as representações que o seu efeito sobre a nossa 
sensibilidade nos procura, coisas a que damos o nome de um corpo, palavra essa 
que indica apenas o fenómeno deste objecto que nos é desconhecido, mas, nem 
por isso, menos real. Pode a isto chamar-se idealismo? É precisamente o seu 
oposto. (Kant, 1988, p. 58) 

Entre variados temas que Kant elaborará no decorrer de suas obras, encontramos 

uma nova e profunda teoria do conhecimento. Como questionamento inicial da Crítica da 

razão pura, Kant coloca o questionamento levantado por Hume, acerca da relação entre 

causa e efeito, cuja conexão direta era recusada por este filósofo. Para Kant, Hume provou, 

irrefutavelmente, que pensar a relação causa-efeito é impossível à razão. 
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A partir do questionamento de Hume, Kant defendeu que a conexão entre causa e 

efeito só poderia ser explicada pelo fato do entendimento pensar, a priori, conexões entre 

as coisas38. Isto é, embora o conhecimento se fundamentasse na experiência, essa relação 

não era um processo direto, “pois a ela são impostas as formas a priori da sensibilidade e do 

entendimento, características da cognição humana”39.  

Para exemplificar suas ideias a respeito do conhecimento, Kant, na introdução de 

Crítica da Razão Pura cita Copérnico, afirmando a semelhança entre os dois métodos. 

Copérnico, estudando os movimentos celestes, não consegue montar seu sistema celeste 

com explicações plausíveis sem negar o que seus sentidos imediatos captavam. Admitindo o 

que seus olhos viam, o sistema reportava falhas. Modifica seu método partindo, então, do 

que seus olhos não viam, isto é, da possibilidade da Terra girar em torno do sol.  

É o que Kant propõe à Metafísica. Pergunta-nos o filósofo como podemos descobrir 

algo mediante conceitos se nos regularmos pelos objetos. Sendo o conhecimento conceitual, 

ele não pode partir do objeto, e sim do que nele pomos, da representação que do objeto cria 

o sujeito que conhece: 

Se a intuição tivesse que se guiar pela natureza dos objectos, não vejo como deles 
se poderia conhecer algo a priori; se, pelo contrário, o objecto (enquanto objecto 
dos sentidos) se guiar pela natureza de nossa faculdade de intuição, posso 
perfeitamente representar essa possibilidade. [...] Com efeito, a própria 
experiência é uma forma de conhecimento que exige concurso do entendimento, 
cuja regra devo pressupor em mim antes de me serem dados os objectos. No 
tocante aos objectos, na medida em que são simplesmente pensados pela razão – e 
necessariamente – mas sem poderem (pelo menos tais como a razão os pensa) ser 
dados na experiência, todas as tentativas para os pensar (pois têm que poder ser 
pensados) serão, consequentemente, uma magnífica pedra de toque daquilo que 
consideramos ser a mudança de método na maneira de pensar, a saber, que só 
conhecemos a priori, das coisas o que nós mesmos nelas pomos. (KANT, 2013, B 
XVII-XVIII) 

Ou seja, a experiência que temos com o objeto não ocorre aleatoriamente, a esmo, 

mas segue regras a priori que vão buscar naquela experiência ou contato com o objeto as 

perguntas do conhecedor – a relação com o objeto parte de regras conceituais, a priori. Kant 

modifica a compreensão da própria experiência sensorial, afirmando que somente propicia 

informações a partir do entendimento humano. Por si só, nada significa. 

38 KANT, 1988, p. 17. 
39 SILVEIRA, 2002, p. 28. 
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No tratamento do conhecimento a priori, destacamos duas obras de Kant: a Crítica 

da razão pura, publicada em 1781 e os Prolegômenos a toda metafísica futura que queira 

apresentar-se como ciência, que o filósofo publicou em 1783 a fim de explicar os conceitos 

expostos na obra anterior. 

  

3.1  A epistemologia kantiana 

Kant, na Crítica da razão pura40 e nos Prolegômenos a toda metafísica futura que 

possa apresentar-se como ciência41 analisa a existência e as minúcias do conhecimento que 

parte de “leis eternas e imutáveis”, advindos da “faculdade da razão em geral, [...] 

independente de toda experiência”42. Esse conhecimento, do qual Kant pretendeu trilhar o 

caminho para a ciência43 é a Metafísica, a qual definiu como o “conhecimento especulativo 

da razão completamente à parte e que se eleva inteiramente acima das leis da experiência, 

mediante simples conceitos”44.   

Para Kant, nosso conhecimento provém de duas fontes fundamentais do espírito: a 

receptividade e a espontaneidade dos conceitos45. A receptividade das impressões oferece o 

objeto ao sujeito do conhecimento. O que Kant denomina “espontaneidade dos conceitos” é 

o conhecimento do objeto através dessas representações; é o momento em que a 

representação do objeto é pensada. Assim, afirma Kant, intuição e conceito compõem “os 

elementos de todo o nosso conhecimento, de tal modo que nem conceitos sem intuição que 

de qualquer modo lhes corresponda, nem uma intuição sem conceitos podem dar um 

conhecimento”46. Como entende Kant, empírico é o conhecimento que contém sensações, 

40 Obra publicada em 1781, e revisada em 1787, da qual utilizamos a oitava edição portuguesa da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
41 Publicada em 1783 com o objetivo de explicar a Crítica. 
42 KANT, 2013, A12. 
43 Ibid.,  B IXX. 
44 Ibid.,  B XXIV. 
45 Ibid.,  A50/B74. 
46 Ibid.,  A50/B74. 
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estes ocorrendo somente a posteriori, e puros quando não há sensações misturadas às 

representações47, que são intuições e conceitos que ocorrem a priori. 

O processo de conhecimento inicia-se nas impressões dos sentidos sobre o objeto 

empírico, propiciadas pela sensibilidade, que é a capacidade humana de receber 

representações.  Tais impressões resultam em intuições ou representações, transformando 

o objeto inicial em um fenômeno, e são estes que são tomados pelo pensamento. O 

pensamento, segundo Kant, só se relaciona com representações do objeto, com fenômenos, 

e nunca diretamente com o objeto.  

Assim, o conhecimento compõe-se tanto das representações, recebidas através da 

sensibilidade à receptividade do espírito, quanto do entendimento, que é a nossa capacidade 

de produzir representações, de pensar o objeto intuído. Não há primazia de uma parte sobre 

a outra: o objeto só chega ao sujeito pela sensibilidade e só é pensado pelo entendimento. 

Para Kant, é a sua lógica transcendental que explicará esse processo de 

conhecimento, já que é a “ciência do entendimento puro e do conhecimento de razão pela 

qual pensamos objectos absolutamente a priori”, determinando “a origem, o âmbito e o 

valor objectivo desses conhecimentos”48. Se a verdade é a concordância do conhecimento 

com seu objeto49, verdade lógica é a concordância do conhecimento “com as leis gerais e 

formais do entendimento e da razão”50, já que os objetos da lógica transcendental são as 

representações dos objetos empíricos. 

Mesmo afirmando que todo conhecimento se inicia com a experiência, ela só poderá 

participar do processo de conhecimento, só poderá resultar conhecimento, a partir da 

análise conceitual, do pensamento puro, da incidência de outros conceitos apriorísticos a 

este objeto inicial. 

O objeto inicial é, exclusivamente, elemento deste processo no momento que afeta o 

indivíduo. Neste, a sensibilidade produz uma sensação do objeto. Através da sensação 

47 Caso fôssemos considerar a frase anteriormente citada, ambos, sozinhos, não poderiam ser considerados 
conhecimento, ou melhor, “dar um conhecimento”. Kant foi categórico, mas suas imprecisões e incoerências 
são comentadas por vários autores. 
48 KANT, 2013, B82. 
49 Ibid.,  A58. 
50 Ibid.,  B84. 
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produzimos uma intuição, que a partir daí se transforma em fenômeno. Toda a análise 

interna é realizada sobre o fenômeno, que é a representação da experiência, do objeto 

empírico. Os fenômenos são divididos por Kant em duas partes: matéria e forma. Matéria é 

o que corresponde à sensação, e forma é o que possibilita a ordenação das relações do 

fenômeno. Conforme Kant: 

Chamo puras (no sentido transcendental) todas as representações em que nada se 
encontra que pertença à sensação. Por conseqüência, deverá encontrar-se 
absolutamente a priori no espírito a forma pura das intuições sensíveis em geral, na 
qual todo o diverso dos fenômenos se intui em determinadas condições. Essa 
forma pura da sensibilidade chamar-se-á também intuição pura. (KANT, 2013, B34-
35) 

Há somente duas formas puras da intuição sensível, formas essas a priori que 

incidem sobre as sensações: o espaço e o tempo. 

Para Kant, o espaço não é um conceito empírico, dado que não é extraído de 

experiências externas, pois “de um simples conceito não se podem extrair proposições que 

ultrapassam o conceito”51. O espaço não explica o objeto, não é dele extraído. É o agente 

cognitivo que coloca o objeto de conhecimento em um espaço, e esse espaço num outro, 

infinito. O espaço está fora do objeto – o sujeito não pode sentir o espaço no objeto. 

O espaço não é um conceito empírico, extraído de experiências externas. 
Efetivamente, para que determinadas sensações sejam relacionadas com algo 
exterior a mim (isto é, com algo situado num outro lugar do espaço, diferente 
daquele em que me encontro) e igualmente para que as possa representar como 
exteriores [e a par] umas das outras, por conseguinte não só distintas, mas em 
distintos lugares, requere-se já o fundamento da noção de espaço. Logo, a 
representação de espaço não pode ser extraída pela experiência das relações dos 
fenômenos externos; pelo contrário, esta experiência externa só é possível, antes 
de mais, mediante essa representação. (KANT, 2013, A23) 

Assim, o espaço só pode ser uma intuição pura a priori, que proporciona a 

representação dos objetos como exteriores ao sujeito.  

Da mesma forma, o tempo também não é considerado por Kant um conceito 

empírico derivado da experiência, pois “nem a simultaneidade nem a sucessão surgiriam na 

percepção se a representação do tempo não fosse o seu fundamento a priori. Só 

pressupondo-a podemos representar-nos que uma coisa existe num só e mesmo tempo 

51 KANT, 2013, B41. 
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(simultaneamente), ou em tempos diferentes (sucessivamente)”52, sendo uma 

representação necessária à realidade dos fenômenos. Não se pode retirar o tempo dos 

fenômenos, mas podem-se retirar os fenômenos do tempo. 

O tempo tem apenas uma dimensão; tempos diferentes não são simultâneos, mas 
sucessivos (tal como espaços diferentes não são sucessivos, mas simultâneos). 
Estes princípios não podem ser extraídos da experiência, porque esta não lhes 
concederia nem rigorosa universalidade nem certeza apodítica. Poderíamos apenas 
dizer: assim nos ensina a percepção comum, e não: assim tem que ser. Estes 
princípios valem, por conseguinte, como regras, as únicas que em geral possibilitam 
as experiências e, como tal, nos instruem antes de tais experiências, não mediante 
estas. (KANT, 2013, B47) 

O conceito de tempo é fundamental à inteligibilidade da ideia de mudança do 

fenômeno, pois só no tempo é que determinações, até contraditoriamente opostas,  podem 

se encontrar num mesmo objeto. 53 

Intuído o objeto, e sobre ele inferido o espaço e o tempo, a razão “faz 

desprevenidamente afirmações de espécie completamente diferente, em que acrescenta a 

conceitos dados outros conceitos de todo alheios [e precisamente a priori,] ignorando como 

chegou a esse ponto e nem sequer lhe ocorrendo pôr semelhante questão”54. A esses 

conceitos, que o entendimento utilizará para sintetizar os dados da intuição para formar o 

objeto, Kant dá o nome de conceitos puros ou categorias, dividindo-as da seguinte forma: 

 1.  
 Quantidade dos juízos  
 Universais 

Particulares 
Singulares 

 

2.  3. 
Qualidade  Relação 
Afirmativos 
Negativos 
Infinitos 

 Categóricos 
Hipotéticos 
Disjuntivos 

 4.  
 Modalidade  
 Problemáticos 

Assertóricos 
Apodíticos 

 

 

52 KANT, 2013, B46. 
53 Ibid., B49. 
54 Ibid.,B10. 
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Esses são os conceitos que o entendimento aplica na experiência. A tábua de 

classificação de Kant modifica a utilização das categorias de Aristóteles – ao invés de 

propriedades das coisas, as categorias passam a ser funções do entendimento. Ou seja, a 

representação do objeto/experiência só é pensada a partir dessas categorias. 

A unidade sintética do diverso das intuições, na medida em que é dada a priori, é 
pois o princípio da identidade da própria apercepção, que precede a priori todo o 
meu pensamento determinado. A ligação não está, porém, nos objetos, nem tão 
pouco pode ser extraída deles pela percepção e, desse modo, recebida 
primeiramente no entendimento; é, pelo contrário, unicamente uma operação do 
entendimento, o qual não é mais do que a capacidade de ligar a priori e submeter o 
diverso das representações à unidade da apercepção. Este é o princípio supremo 
de todo o conhecimento humano. (KANT, 2013, B135) 

Através da faculdade do entendimento humano é propiciado o conhecimento dos 

objetos, o qual é a relação de representações dada a esse objeto. E nesse processo, o objeto 

“é aquilo em cujo conceito está reunido o diverso de uma intuição dada”55, reunião essa que 

exige o concurso da consciência para formar sua síntese, através da submissão das intuições 

dos objetos às categorias. Segundo Kant, não há outro uso para as categorias, no processo 

de conhecimento, a não ser a sua aplicação aos objetos da experiência56. 

Assim, no processo de conhecimento, são necessários dois elementos: a intuição 

sensível e sua imediata ressignificação interna a partir das categorias. A intuição sensível, 

dependendo a que se refira, ou é pura (espaço e tempo) ou empírica do que, pela sensação, 

representa como real no espaço e no tempo. No agente cognitivo, a intuição é convertida 

em conhecimento por meio de conceitos puros do entendimento57. 

Como Silveira (2002) observa, “Kant antecipou aquilo em que no século XX tantos 

filósofos da ciência insistiram: qualquer experimento é antecedido por pressupostos; o 

cientista está sempre armado com teorias”58. 

 

55 KANT, 2013, B137. 
56Ibid.,B146. 
57 Ibid.,B146-147. 
58 SILVEIRA, 2002, p. 37. 
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3.2  O conhecimento a priori 

Kant afirma, em vários momentos de suas obras, que todo conhecimento começa na 

experiência. Os objetos afetam nossos sentidos, explica, despertando e impelindo nossa 

capacidade de conhecer. O contato com o objeto provoca a formação de representações e 

nossa faculdade intelectual é colocada em movimento, transformando, ligando, separando, 

comparando tais representações. Esse processo mental transforma a matéria bruta (as 

impressões sensíveis) em experiência. Mas, como diz o próprio Kant, se “todo conhecimento 

se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência”59. 

É colocado pelo filósofo, como problema da Metafísica, que verdades necessárias 

possam ser retiradas da própria experiência sensível, o que, em sua opinião, é impossível, 

considerando que não se podem retirar verdades necessárias de verdades contingenciais: 

...Até hoje admitia-se que o nosso conhecimento se devia regular pelos objetos; 
porém, todas as tentativas para descobrir a priori, mediante conceitos, algo que 
ampliasse o nosso conhecimento, malogravam-se com esse pressuposto... (KANT, 
2013, B XVI ) 

Para resolver a questão propõe a modificação dos pressupostos: o objeto deverá se 

guiar “pela natureza de nossa faculdade de intuição”60, ao contrário de se guiar pelo próprio 

objeto. Ou seja, para que a experiência possa ser conhecida pelo indivíduo, é necessário o 

concurso do entendimento, que utiliza elementos da razão pura para elaborar e 

compreender uma experiência. Esses elementos não são retirados do objeto e sim do 

entendimento do sujeito cognitivo. 

Na definição kantiana, conhecimento a priori é o conhecimento independente da 

experiência e de todas e quaisquer impressões dos sentidos, ou seja, o conhecimento 

apriorístico é fruto de pura reflexão.  

Como nos explica Kant, a experiência não provê aos seus juízos uma universalidade 

verdadeira e rigorosa, apenas suposta e comparativa por indução, sendo a universalidade 

empírica uma “extensão arbitrária da validade, em que se transfere para a totalidade dos 

59 KANT, 2013, B1. 
60 Ibid., B XVII. 
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casos a validade da maioria”61.   Por essa razão, o juízo a priori não pode derivar ou se 

misturar com juízos empíricos. Além disso, se o juízo a priori ficar de alguma forma preso à 

experiência, pode ocorrer sua refutação, como é o caso do juízo empírico. Mas, como o 

conhecimento a priori ultrapassa o círculo da experiência, não pode, por ela, ser refutado. 

Esses conhecimentos, “que se elevam acima do mundo sensível”62, são os objetos 

primordiais da metafísica. 

A primeira questão que Kant coloca na Crítica da Razão Pura é se realmente há 

conhecimento a priori. Nas palavras do filósofo: 

Há pois, pelo menos, uma questão que carece de um estudo mais atento e que não 
se resolve à primeira vista; vem a ser esta: se haverá um conhecimento assim, 
independente da experiência e de todas as impressões dos sentidos. Denomina-se 
a priori esse conhecimento e distingue-se do empírico, cuja origem é a posteriori, 
ou seja, na experiência. (KANT, 2013, B 2) 

Para Casullo (2016) a caracterização de Kant é um tanto obscura e incompleta, já que 

o filósofo coloca, em sua teoria, que o conhecimento a priori pode depender da experiência 

em alguns aspectos, como o caso de sabermos a priori de alterações em experiências63. Ao 

invés de procurar uma definição melhor, afirma Casullo, Kant parte para a caracterização do 

objeto, apontando dois critérios fundamentais para sua distinção: primeiro, a proposição 

deverá ser pensada como necessária, não sendo derivada de nenhuma outra, e segundo, a 

proposição não deve derivar de nenhuma experiência, apresentando rigorosa 

universalidade, sem nenhuma exceção possível: 

Em primeiro lugar, se encontrarmos uma proposição que apenas se possa pensar 
como necessária, estamos em presença de um juízo a priori; se, além disso, essa 
proposição não for derivada de nenhuma outra, que por seu turno tenha o valor de 
uma proposição necessária, então é absolutamente a priori. Em segundo lugar, a 
experiência não concede nunca aos seus juízos uma universalidade verdadeira e 
rigorosa, apenas universalidade suposta e comparativa (por indução), de tal modo 
que, em verdade, antes se deveria dizer: tanto quanto até agora nos foi dado 
verificar, não se encontram exceções a esta ou àquela regra. Portanto, se um juízo 
é pensado com rigorosa universalidade, quer dizer, de tal modo que, nenhuma 
exceção se admite como possível, não é derivado da experiência, mas é 
absolutamente válido a priori. (KANT, 2013, B 3-4) 

“Por esta razão designaremos, doravante, por juízos a priori, não aqueles que não 
dependem desta ou daquela experiência, mas aqueles em que se verifica absoluta 

61 KANT, 2013, B4. 
62 Ibid., B7. 
63 Também Coffa (2005, p. 22) comenta que Kant levou a questão do a priori com superficialidade, além de 
elaborar uma teoria do conhecimento bastante confusa. 
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independência de toda e qualquer experiência. Dos conhecimentos a priori, são 
puros aqueles em que nada de empírico se mistura”. (Ibidem, B3)64 

Como se vê, Kant assume que uma verdade necessária é uma verdade a priori e que 

uma verdade a priori é uma verdade necessária. 

Mas a relação entre a justificação a priori e a necessidade, como já comentado, foi 

questionada posteriormente por vários autores, sendo descartada na epistemologia 

contemporânea, já que parte de uma relação falha entre conceitos, pois enquanto o 

conceito de conhecimento a priori é epistêmico, o conceito de necessidade é metafísico. 

Saul Kripke foi o grande crítico dessa conexão, como explica Casullo: 

Kripke argumenta convincentemente que o conceito de conhecimento a priori é 
epistêmico, ao passo que o conceito de verdade necessária é metafísico e, por 
conseguinte, não se pode presumir sem um argumento que sejam coextensivos. 
Ademais, ele sustenta que há proposições necessárias conhecidas a posteriori e 
proposições contingentes conhecidas a priori. Os argumentos de Kripke geraram 
uma literatura ampla voltada para seus exemplos particulares tanto quanto para a 
questão mais geral da relação entre o a priori e o necessário. (Casullo, 2016, p.88) 

Até Kant, a analiticidade era considerada outra característica do conhecimento a 

priori. Mas a análise kantiana modifica essa caracterização, afirmando que os juízos a priori 

podem ser tanto analíticos quanto sintéticos.  

Nos juízos afirmativos, argumenta Kant, a relação entre sujeito (A) e predicado (B) 

pode ocorrer de dois modos: (1) o predicado está incluído no sujeito e (2) o predicado está 

fora do sujeito, mas ligado a ele. A relação (1) é denominada juízo analítico, aonde a relação 

entre o A e B ocorre por identidade; é um juízo explicativo, segundo Kant, que declara algo 

intrínseco entre A e B, sendo B uma parte de A, aonde “o predicado nada acrescenta ao 

conceito do sujeito e apenas pela análise o decompõe nos conceitos parciais, que já nele 

estavam pensados”65. Já a relação (2), denominada juízo sintético, afirma que entre A e B há 

uma relação sem identidade, que adicionará uma informação ou característica a A. No juízo 

sintético, acrescenta-se “ao conceito de sujeito um predicado que nele não estava pensado e 

dele não podia ser extraído por qualquer decomposição”66, embora lhe seja conveniente. 

64 O que é um pouco contraditório, pois se o conhecimento a priori tem “absoluta independência de toda e 
qualquer experiência”, como poderia haver algum que não fosse puro? Podemos entender por que razão 
Casullo e Coffa afirmam faltar clareza em Kant. 
65 KANT, 2013, B11. 
66 Ibid., B11. 
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O juízo analítico é um juízo necessariamente a priori, já que o predicado está incluído 

no sujeito, não necessitando de experiência alguma para afirmá-lo. Kant dá um exemplo de 

juízo analítico, todo corpo é extenso, afirmando que a extensão está contida no conceito de 

corpo, não havendo necessidade de verificação. O juízo analítico só afirma o que está 

implícito, não ampliando em nada o conhecimento do sujeito. Ou seja, quando elaboro um 

juízo analítico só estou explicitando o conceito do sujeito em questão, e o faço por puro 

raciocínio. 

Pugliese (2010) esclarece que o juízo analítico funciona como uma explicação, e que 

embora não adicione informações ao sujeito, nem por isso é óbvio ou trivial, “pois mesmo 

sem trazer novas informações realizam um papel analítico, elucidativo.”67 

Para Kant, o princípio supremo de todos os juízos analíticos é o da não contradição, 

segundo o qual um juízo não pode contradizer a si mesmo68, sob o risco de se aniquilar. Kant 

considera o princípio da não contradição como “o princípio universal e plenamente 

suficiente de todo o conhecimento analítico”, embora, como afirma, “sua autoridade e 

utilidade não vão mais longe como critério suficiente de verdade”.69 Pois além de respeitar o 

princípio da não contradição, os juízos analíticos não podem conectar objetos 

aleatoriamente, devendo ser obrigatoriamente fundamentados a partir de dados a priori ou 

a posteriori. 

Já o juízo sintético procura demonstrar algo do objeto que só foi verificável por 

experiência, dizendo sempre algo novo do sujeito, que nele não estava. Os juízos 

experimentais são todos sintéticos, afirma70. Como exemplos de juízos sintéticos, Kant 

recorre à aritmética e à geometria, argumentando que não se pode presumir o predicado 

‘12’ nos sujeitos ‘5’ e ‘7’, assim como a ‘linha reta’ na ‘distância mais curta entre dois 

pontos’.  

Em relação aos juízos sintéticos, Kant afirma que temos que “sair do conceito dado 

para considerar, em relação com ele, algo completamente diferente do que nele já estava 

67 PUGLIESI, 2010, p. 31. 
68 KANT, 2013, B190. 
69 Ibid., B191. 
70 Ibid., B12. 
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pensado”71. Por definição, o juízo sintético não é algo intrínseco ao sujeito, não tendo sido 

dele extraído por decomposição, mas convenientemente adicionado a ele. De toda maneira, 

o princípio do juízo sintético é o objeto dado, a experiência, como diz Kant, a “única espécie 

de conhecimento que confere realidade a toda a outra síntese”72: 

O princípio supremo de todos os juízos sintéticos é pois este: todo o objeto está 
submetido às condições necessárias da unidade sintética do diverso da intuição 
numa experiência possível. Deste modo são possíveis os juízos sintéticos a priori, 
quando referimos as condições formais da intuição a priori, a síntese da imaginação 
e a sua unidade necessária numa apercepção transcendental, a um conhecimento 
da experiência possível em geral e dizemos: as condições da possibilidade da 
experiência em geral são, ao mesmo tempo, condições da possibilidade dos objetos 
da experiência e têm, por isso, validade objetiva num juízo sintético a priori. (KANT, 
2013, B197/A158). 

...todas as leis da natureza se encontram, sem distinção, submetidas a princípios 
superiores do entendimento, pois elas não fazem senão aplicá-los a casos 
particulares do fenômeno. Só estes princípios dão, pois, o conceito, que contém a 
condição e como que o expoente de uma regra em geral, enquanto a experiência 
dá o caso que se encontra submetido à regra. 

(KANT, 2013, B198) 

O que Kant denominou síntese a priori foi a grande novidade da Crítica da razão pura, 

que afirmou como sendo a natureza do conhecimento científico. Segundo Reale e Antiseri 

(2007), foi esta a revolução copernicana de Kant, pois desloca o centro da pesquisa física dos 

objetos para a razão humana. 

A diferenciação entre os juízos tornou-se um elemento de grande crítica à filosofia de 

Kant. Mas essa diferenciação, não foi, segundo Caygill (2000), colocada como fundamento 

de sua análise, e sim como resultado dela: 

Kant criticou repetidamente Wolff por reduzir todos os juízos aos seus 
fundamentos lógicos governados pelo princípio da contradição, ignorando assim o 
fato de que alguns juízos tinham “fundamentos reais adicionais” regidos por outros 
princípios. Essa posição crítica inicial redundou mais tarde na oposição crítica de 
juízos analíticos e sintéticos, com os primeiros governados pelo princípio de 
contradição [...] e os segundos pelo princípio de que “todo objeto está submetido 
às condições necessárias da unidade sintética do múltiplo da intuição numa 
experiência possível” (A 158/B 197). (CAYGILL,  2000, p. 210) 

Comentamos anteriormente que a analiticidade foi, até Kant, considerada uma das 

características fundamentais do conhecimento a priori. Mas a análise kantiana afirmou que 

71 Ibid., B194. 
72 KANT, 2013, B197. 
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os juízos sintéticos poderiam ser a priori também, e que estes seriam os juízos determinados 

pelo conhecimento científico. E é a análise desse juízo o ponto central da Crítica da razão 

pura, o “único objeto de que nos ocupamos”73, como afirma o filósofo. 

Na teoria kantiana, embora os juízos experimentais sejam todos sintéticos, não 

podem prover a ciência de leis e generalidades, isto é, não podem ser universais e 

necessários, pois são todos a posteriori, dependentes da experiência. Kant conclui que a 

ciência teria que se basear em outro tipo de juízo, que ampliasse o conhecimento e, ao 

mesmo tempo, fosse universal e necessário. Assim, formula a noção de juízo sintético a 

priori.  

Conforme explica, no juízo sintético temos que sair do conceito dado para considerar 

em relação a ele “algo completamente diferente do que nele já estava pensado”74, não 

sendo isso nem uma identidade nem uma contradição, não se podendo “conhecer, no juízo 

em si mesmo, nem a verdade nem o erro”75. Nesse processo de unir dois conceitos, 

acabamos utilizando um terceiro termo, “no qual somente se pode produzir a síntese dos 

dois conceitos”76. 

É preciso ter em mente que o juízo sintético a priori nunca ultrapassará os objetos 

dos sentidos, tendo valor apenas para os objetos da experiência, o que nos reporta à 

máxima kantiana: todo conhecimento começa na experiência. 

O juízo sintético a priori compreende dois elementos do entendimento: as intuições a 

priori puras e os conceitos a priori puros, sintetizados em um só juízo.  A partir desses 

elementos pode-se compreender a experiência e as leis científicas, e não antes deles.  

Mesmo as leis da natureza, quando consideradas leis fundamentais do uso 
empírico do entendimento, implicam um carácter de necessidade, portanto, pelo 
menos, fazem presumir uma determinação extraída de princípios que são validos a 
priori, e anteriormente a toda a experiência. Mas todas as leis da natureza se 
encontram, sem distinção, submetidas a princípios superiores do entendimento, 
pois elas não fazem senão aplicá-los a casos particulares do fenômeno. Só estes 
princípios dão, pois, o conceito, que contém a condição e como que o expoente de 

73 KANT, 2013, B26. Como explicita o filósofo: “...porquanto a sua finalidade não é o alargamento dos próprios 
conhecimentos, mas a sua justificação, e porque deve fornecer-nos a pedra de toque que decide do valor ou 
não valor de todos os conhecimentos a priori.” 
74 Ibid., B194. 
75 Ibid.,B194. 
76 Ibid., A155. 
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uma regra em geral, enquanto a experiência dá o caso que se encontra submetido 
à regra. (KANT, 2013, B198) 

O entendimento dos fenômenos não está pressuposto neles, mas é uma síntese 

construída a partir da relação entre os fenômenos e as intuições e conceitos a priori 

presentes no sujeito cognitivo. O que hoje talvez chamássemos de pressupostos científicos. 

 

3.3 A importância da teoria kantiana para a epistemologia 

Resumindo a posição kantiana em relação ao conhecimento a prori, isto é, o 

conhecimento puro, temos que o filósofo considerava que conhecimento a priori é um 

conhecimento elaborado pelo entendimento do sujeito cognitivo, não ligado 

necessariamente  a experiências sensoriais, necessário, universal, irrefutável, e podendo ser 

analítico ou sintético. A compreensão deste último, o juízo sintético a priori, foi considerada 

por Kant o objetivo da Crítica da razão pura, pois explicaria, conforme o filósofo, o 

fundamento do conhecimento científico. Em sua concepção, o sujeito cognitivo não 

desvenda as leis da natureza, mas é “o objeto, quando é conhecido, que se adapta às leis do 

sujeito que o recebe cognoscitivamente”77.  

Esse posicionamento faz tremer o empirismo e a crença nas certezas científicas, além 

de armar o ceticismo. Mas a teoria kantiana não nega o conhecimento nem a sua 

possibilidade. Não é uma teoria cética. Ao contrário, Kant pretendeu expor uma arquitetura 

do conhecimento, propondo soluções a questionamentos fundamentais acerca do 

conhecimento humano, e das possibilidades da Filosofia em responder a esses 

questionamentos. 

Casullo (2016) afirma que Kant, em sua primeira Crítica, trabalha com quatro 

questões básicas: o que é conhecimento a priori, se existe o conhecimento a priori, qual é a 

relação entre o a priori e o necessário e se existe conhecimento sintético a priori.  

Mesmo que Kant tenha respondido obscuramente às questões que coloca, na opinião 

de Casullo, este afirma que “a discussão contemporânea do a priori gira em torno das quatro 

77 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario.  História da filosofia.  8. ed.  São Paulo: Paulus, 2007.  Volume 2, p. 871. 
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perguntas de Kant”78. Casullo comenta que essas discussões, mesmo em sentido oposto ao 

de Kant, resultam em implicações mais amplas para a teoria: 

“A tese de Kant de que há conhecimento sintético a priori dominou a discussão do 
a priori nos últimos cinquenta anos. A controvérsia é abastecida por duas reações 
relacionadas a A2 [Algumas proposições conhecidas a priori são sintéticas]. A 
primeira se deve aos proponentes do empirismo lógico que argumentam que 
apenas as proposições analíticas são conhecíveis a priori. A segunda se deve a W. V. 
Quine que rejeita essa doutrina central do empirismo lógico rejeitando a cogência 
da distinção analítico-sintético. Embora a conclusão de Quine seja semântica, é 
largamente considerada como tendo implicações mais amplas para a existência do 
conhecimento a priori.” (CASULLO, 2016, p.88-89) 

Penso que Kant, se não respondeu totalmente às questões que ele mesmo colocou, 

ofereceu um caminho no sentido de respondê-las.   

Incontáveis filósofos trabalharam a teoria kantiana, ora em sua defesa, ora em sua 

negação. Um de seus críticos, Willard Quine, citado por Casullo, examina a analiticidade dos 

argumentos no texto “Dois dogmas do empirismo”, publicado em 1951, no qual afirma a 

inexistência da distinção analítico-sintética, modificando o estatuto metafísico do a priori, 

dando-lhe um contorno absolutamente linguístico.  É o que veremos a seguir. 

 

  

78 CASULLO, 2016, p. 88. 
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4. Quine, analiticidade e conhecimento 

Willard Van Orman Quine (1908-2000) é uma figura-chave na lógica do último quarto 

do século XX. Dedicou sua formação à lógica formal, mas em sua estada na Europa, foi 

fortemente influenciado pelo positivismo lógico do Círculo de Viena, e lemos aí a influência 

de Frege, Russel, Wittgenstein, mas, principalmente, de Schlick e Carnap. Após seu retorno, 

foi o responsável por difundir a filosofia analítica nos Estados Unidos da América. 

O positivismo lógico (principalmente o de Carnap) é central na formação de Quine, e 

é com seus paradigmas que Quine debaterá em muitos de seus textos. Para o positivismo 

lógico, embora haja primazia do conhecimento sensorial, existem verdades analíticas que 

devem ser consideradas, e isto significa manter a distinção analítico-sintética. Conforme 

Moore (2010), “a posição dos positivistas lógicos é que o conhecimento das verdades 

analíticas e apenas tal conhecimento é uma exceção à doutrina de que todo conhecimento 

deriva da experiência sensorial”79.  

Mas Quine, um naturalista80, em um de seus textos publicados na década de 1950, 

Dois dogmas do empirismo, procurou reavaliar a distinção fundamental entre enunciados 

analíticos e sintéticos, sobre a qual se baseava o discurso positivista. Nesse texto, Quine 

reformula a noção de Kant, redirecionando o conceito do a priori no mundo filosófico.  

Analisaremos aqui os pontos mais importantes do texto de Quine, que reverberam a 

questão do a priori. 

 

4.1 O dogma da dintinção analítico-sintética 

Quine, como já comentado anteriormente, publicou o texto “Dois dogmas do 

empirismo” em 1951, na revista The Philosophical Review, incluindo-o depois na obra From a 

79 MOORE, A. W.  Quine.  In: Belshaw, Christopher et. al.  Filósofos modernos.  Coordenação, tradução e 
supervisão de José Alexandre Durry Guerzoni.  Porto Alegre: Artmed, 2010.  Capítulo 1.  p. 28. 
80 Conforme Moore, para Quine não há autoridade maior do que “os métodos e princípios da ciência natural e 
paradigmaticamente da física” (MOORE, 2010, p. 29). 
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logical point of view (1953), e revisando-o, ainda, em 1963. O texto fez um estrondoso 

sucesso, sendo obrigatoriamente citado nos estudos epistemológicos desde então. 

Suas críticas à noção de analiticidade foram consideradas no meio filosófico um 

ataque direto à concepção kantiana tanto da analiticidade quanto do a priori. Mas Quine, 

revisitando Kant, mirava a noção de analiticidade aceita pelo positivismo lógico. Como já 

comentado anteriormente, o empirismo considera as sentenças analíticas as únicas que 

podem ser consideradas necessariamente verdadeiras, independentemente de experiências 

sensoriais, por serem verdades lógicas. Ou seja, a sentença analítica é uma enunciação 

semântica própria da linguagem lógico-matemática, cuja compreensão e interpretação são 

dadas a priori. 

É preciso frisar que Kant, embora considerasse a matemática um conhecimento puro 

a priori, não a considerava um conhecimento analítico, e sim, sintético, por entender que 

não se poderia antever o resultado nas proposições matemáticas, como a soma de 2 

números – o exemplo de Kant é o de que na soma “5+7” não está incluído, em nenhum dos 

dois conceitos,  o conceito “12”. Como afirma Kant: 

A proposição aritmética é, pois, sempre sintética, do que nos compenetramos 
tanto mais nitidamente, quanto mais elevados forem os números que se 
escolherem, pois então se torna evidente que, fossem quais fossem as voltas que 
déssemos aos nossos conceitos, nunca poderíamos, sem recorrer à intuição, 
encontrar a soma pela simples análise desses conceitos. [...] Do mesmo modo, 
nenhum princípio de geometria pura é analítico... (KANT, 2013, B16) 

Quine inicia seu texto analisando e redefinindo a definição kantiana, como exposto 

na Crítica da razão pura:  

Em todos os juízos, nos quais se pensa a relação entre um sujeito e um predicado 
(apenas considero os juízos afirmativos, porque é fácil depois a aplicação aos 
negativos), esta relação é possível de dois modos. Ou o predicado B pertence ao 
sujeito A como algo que está contido (implicitamente) nesse conceito A, ou B está 
totalmente fora do conceito A, embora em ligação com ele. No primeiro caso 
chamo analítico ao juízo, no segundo, sintético. Portanto, os juízos (os afirmativos) 
são analíticos, quando a ligação do sujeito com o predicado é pensada por 
identidade; aqueles, porém, em que essa ligação é pensada sem identidade, 
deverão chamar-se juízos sintéticos. Os primeiros poderiam igualmente 
denominar-se juízos explicativos; os segundos, juízo extensivos; porque naqueles o 
predicado nada acrescenta ao conceito do sujeito e apenas pela análise o 
decompõe nos conceitos parciais, que já nele estavam pensados (embora 
confusamente); ao passo que os outros juízos, pelo contrário, acrescentam ao 
conceito de sujeito um predicado que nele não estava pensado e dele não podia 
ser extraído por qualquer decomposição. (KANT, 2013, B11) 
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Como já comentado, as relações que Kant fez entre tais distinções resultaram no 

questionamento de suas teorias, já que sendo a distinção analítico-sintética uma distinção 

semântica, não deveria, como tal, ser confundida com a distinção epistêmica a priori – a 

posteriori, nem com a distinção metafísica necessidade – contingência.  

Outro problema da caracterização kantiana é determinar quais são as informações 

que ampliam o sentido do conceito e quais já estão incluídas em sua definição. As diferenças 

entre os conceitos não estão claras. Como Pugliesi comenta, “mesmo os exemplos dados por 

Kant não são óbvios. Para ele, por exemplo, enquanto ‘impenetrabilidade’ é uma 

característica presente analiticamente no conceito de corpo, ‘peso’ não é.”81 

Na visão de Quine, Kant elaborou sua distinção analítico-sintética a partir da relação 

entre ideias e questões de fato, de Hume, e da distinção entre verdades da razão e verdades 

de fato, de Leibniz. Conforme Quine, “Leibniz falou das verdades de razão como verdadeiras 

em todos os mundos possíveis”82, o que seguramente influenciou a teoria kantiana. 

Como a definição de Kant é limitada a enunciados da forma sujeito-predicado, Quine 

a reformula, enfatizando a noção de significação:  

Mas a intenção de Kant, evidente mais pelo uso que faz da noção de analiticidade 
do que por sua definição a respeito, pode ser reformulada do seguinte modo: um 
enunciado é analítico quando é verdadeiro em virtude dos significados e 
independentemente de fatos83. (Quine, 2011, p. 38) 

Quine, a partir dessa formulação, pretende esmiuçar a noção de analiticidade, e o faz 

iniciando pela análise do significado. Segundo afirma, significado não deve ser confundido 

com nomeação, como é o caso da estrela da manhã e da estrela da tarde, exemplo de 

Frege84, que são termos que nomeiam a mesma coisa, mas diferem no significado. Por isso, 

também não deve ser confundido com a referência. Como afirma Quine, citando Aristóteles, 

“o significado é aquilo em que se torna a essência quando ela se divorcia do objeto de 

referência e se une à palavra.”85. Considerando estabelecido que referência e significado são 

81 PUGLIESE, Nastassja Saramago de Araújo.  O abstrato e o empírico : fragilidades na teoria do conhecimento 
de W.V. Quine.  Dissertação de mestrado (Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-Rio).  Rio de 
Janeiro, 2010.   p. 31. 
82 QUINE, 2011, p. 38. 
83 Grifo nosso. 
84 No texto de Frege, “Sense and reference”, publicado em 1892. 
85 QUINE, 2011, p. 40. 
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entes separados, afirma que a teoria do significado ocupa-se primeiramente e, tão somente, 

da sinonímia de formas linguísticas e da analiticidade dos enunciados. Parte então para o 

exame desses conceitos. 

Quine divide os argumentos analíticos em duas ordens. Os de primeira ordem são os 

enunciados logicamente verdadeiros, isto é, “um enunciado que é verdadeiro e permanece 

verdadeiro em todas as reinterpretações de seus outros componentes que não as partículas 

lógicas”86 e exemplifica: Nenhum homem não casado é casado. Já o exemplo seguinte que 

coloca, nenhum solteiro é casado, é um enunciado que é “uma verdade lógica pela 

substituição de sinônimos por sinônimos”, podendo assim ser transformado no enunciado 

anterior pela substituição de "homem não casado" por seu sinônimo "solteiro". Estes seriam 

os enunciados de segunda classe, dependentes da sinonímia. Conclui, assim, que a análise da 

sinonímia é fundamental ao exame da analiticidade. 

Quine passa a analisar se os enunciados analíticos da segunda classe se reduzem aos 

da primeira, as verdades lógicas, por definição. A definição, segundo diz, é um “relato que 

faz o lexicógrafo de uma sinonímia observada”, o que não esclarece “o que exatamente 

significa afirmar a sinonímia, o que exatamente podem ser as interconexões necessárias e 

suficientes para que duas formas linguísticas sejam apropriadamente descritas como 

sinônimas87. Mas conclui que, de toda forma, tais interconexões baseiam-se no uso. 

Alternativamente, aponta o que Carnap designa explicação, que não seria apenas 

parafrasear o definiendum em um sinônimo, mas aperfeiçoar, refinar e complementar o seu 

significado. A explicação utiliza variadas palavras, as quais têm, cada qual, um contexto 

privilegiado. O que, para Quine, acarreta a utilização de outras sinonímias pré-existentes. 

Uma definição apropriada, explica, faria com que cada um dos contextos presentes no 

definiendum fossem sinônimos do contexto presente no definiens. Pode-se ainda, a fim de se 

evitarem sinonímias anteriores, elaborar novas notações. Como o autor resume: 

O definiens pode ser uma paráfrase fiel do definiendum na notação mais restrita 
preservando uma sinonímia direta com o uso anterior; ou o definiens pode, 
segundo o espírito da explicação, aperfeiçoar o uso anterior do definiendum; ou, 
finalmente, o definiendum pode ser uma notação recentemente criada, provida de 
significado aqui e agora. (Quine, 2011, p. 46-47) 

86QUINE, 2011, p. 41. 
87 Ibid., p. 43. 
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Quine conclui que, a não ser neste último caso, a analiticidade depende da relação de 

sinonímias anteriores, e não da noção de definição. Procurando desvelar tal relação, parte 

da definição de sinonímia como a intersubstitutibilidade de duas formas linguísticas “em 

todos os contextos sem alteração do valor de verdade”88, isto é, a intersubstituabilidade 

salva veritate, conforme cita89. Segundo Quine, a intersubstitutibilidade é “a pedra de toque 

da sinonímia”90. 

Mas o interesse de Quine não é encontrar a identidade completa entre os termos; 

seu interesse é encontrar a sinonímia cognitiva que possa fundamentar a transformação de 

um argumento analítico em uma verdade lógica. No entanto, sua análise revela que a 

analiticidade deve estar suposta na sinonímia, e não o contrário. Conclui então que o exame 

da questão deva partir da própria analititicidade, já que os caminhos contrários revelaram-se 

insatisfatórios. 

Teixeira (2015) entende que Quine, em sua análise da sinonímia, baseia-se na noção 

de Frege de analiticidade, segundo a qual uma frase F é analítica se, e só se, F expressa uma 

verdade lógica ou pode ser transformada numa verdade lógica pela substituição de 

sinónimos por sinónimos91. Por essa razão, estando ultrapassada a visão de Frege, estaria 

igualmente ultrapassada a análise de Quine: 

Contudo, apesar da importância histórica dos argumentos de Quine temos hoje 
boas razões para os rejeitar. Sucintamente, um dos principais argumentos de Quine 
contra esta definição de analiticidade é o de que a noção não pode ser definida 
sem se recorrer à noção de sinonímia e a noção de sinonímia, por sua vez, não 
pode ser definida sem se recorrer a esta definição de analiticidade. Daqui Quine 
conclui que a noção de Frege-analiticidade deve ser abandonada por não ser 
possível clarificá-la de forma não circular. (Teixeira, 2015, p. 9) 

Ao analisar a analiticidade, Quine afirma que é sugerido, frequentemente, que a 

dificuldade em separar enunciados analíticos de enunciados sintéticos na linguagem comum 

deve-se à imprecisão desta, e que esta confusão é resolvida com o uso de uma linguagem 

88 QUINE, 2011, p. 47. 
89 A regra da substituição salva veritate é definida como “um dos  princípios  mais  simples  da  lógica  da  
identidade.  Informalmente, a regra  estabelece  o   seguinte:  se,  numa  frase qualquer  dada,  substituirmos  
uma  ou  mais ocorrências  de  um  TERMO  SINGULAR  por  um termo  singular  com  a  mesma  REFERÊNCI A  
(ou  denotação),  então  o  valor  d e  verdade  da  frase  original  será  preservado  após  as  substituições; em  p 
articular,  se  a  frase  original  é  verdadeira, então  qualquer  frase  que  dela  resulte  dessa maneira  será  
também  verdadeira.” In: ENCICLOPÉDIA de termos lógico-filosóficos, 2005, p. 262-263. 
90 QUINE, 2011, p. 48. 
91 TEIXEIRA, 2015, p. 9. 
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artificial precisa e de regras semânticas definidas. Mas Quine afirma que esse pensamento 

“é uma confusão”92. 

A noção de analiticidade com a qual nos preocupamos é uma suposta relação entre 
enunciados e linguagens: um enunciado E é chamado de analítico para uma 
linguagem L, e o problema é dar sentido para essa relação em geral, isto é, para as 
variáveis "E" e "L". A gravidade desse problema não é menos perceptível para 
linguagens artificiais do que para linguagens naturais. 

Ao se perguntar o que significa E ser analítico para L, responde que sabemos o 

suficiente para entender que o enunciado deve ser verdadeiro.  Propõe assim que a 

analiticidade seja delimitada da seguinte maneira: “um enunciado é analítico se é (não 

apenas verdadeiro mas) verdadeiro segundo a regra semântica”, que é uma variação da 

proposta de Carnap. 

Mas admite Quine que a formulação da verdade por regra semântica revela-se 

problemática, pois esclarece a analiticidade a partir de uma obscura regra semântica. Ora, 

regra semântica não passa de uma página sob o título de “regra semântica”, ironiza Quine. E 

mesmo que as regras semânticas estejam definidas e claras, ainda assim a frase “verdadeiro 

segundo regras semânticas” parece uma explicação extremamente vã ao autor. E 

comparando a noção de regras semânticas com a de postulado, Quine ainda não vê como 

defini-los de uma forma satisfatória: qualquer seleção de enunciados seria um conjunto de 

postulados. Mas Quine, aqui, afirma algo extremamente importante: a analiticidade ocorre 

tanto na linguagem natural quanto na artificial. Conforme o autor: 

Ora, a noção de regra semântica é tão razoável e significativa quanto a de 
postulado, se for concebida em um espírito relativamente similar e, nesse caso, 
relativo a uma ou outra iniciativa particular de instruir pessoas leigas nas condições 
suficientes para a verdade dos enunciados de uma linguagem L, natural ou 
artificial. Mas, desse ponto de vista, nenhuma designação de uma subclasse de 
verdades de L consiste mais intrinsecamente em uma regra semântica que em 
outra; e, se "analítico" significa “verdadeiro por regras semânticas", nenhuma 
verdade de L é analítica por oposição a outra. (QUINE, 2011, p. 57-58). 

Quine considera óbvio que a verdade dependa “tanto da linguagem como de fatos 

extralinguísticos”. Qualquer enunciado seria falso se negasse um fato ocorrido (como 

92 QUINE, 2011, p. 54. 
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“Brutus matou César”, conforme exemplifica93) ou se o sentido das palavras fosse outro 

(como se o verbo matar significasse gerar). Assim, afirma:  

...é-se tentado a supor, em geral, que a verdade de um enunciado é de alguma 
forma decomponível em um componente linguístico e um componente factual. 
Dada essa suposição, parece em seguida razoável que, em alguns enunciados, o 
componente factual deva ser nulo; e estes são os enunciados analíticos. Mas, 
apesar de razoável a priori, simplesmente não foi traçada uma fronteira entre 
enunciados analíticos e sintéticos. Que tal distinção deva ser feita é um dogma não 
empírico dos empiristas, um artigo metafísico de fé. (Quine, 2011, p. 59) 

Quine, com sua análise, após alegar como vã a noção de Carnap, e afirmar que 

deveríamos rejeitar Frege, parece retornar à formulação fregeana de analiticidade, ao 

afirmar que “um enunciado pode ser descrito como analítico simplesmente quando é 

sinônimo de um enunciado logicamente verdadeiro”94.  

Continuando seu pensamento, Quine inicia a análise do reducionismo, que é a 

segundo ponto que pretendeu contrapor – o segundo dogma – que é a tese de que para 

cada sentença significativa, podemos construir uma outra logicamente equivalente, que 

contenha termos que só se refiram à experiência imediata. Para o reducionismo, um termo, 

para ter significado, “deve ou bem ser um nome de um dado dos sentidos ou bem ser 

composto de tais nomes como uma abreviação de tal composto”, ou seja, um termo 

significativo deve referir-se, necessariamente, à experiência sensorial, podendo obter 

confirmação ou invalidação, tomado isoladamente de seus pares. 

Mas como seria essa validação empírica? Quais métodos garantiriam o 

estabelecimento da identidade termo-dado? 

Segundo o autor, os dois dogmas partem do mesmo fundamento. A verdade dos 

enunciados depende tanto da linguagem quanto de fatos extralinguísticos, e isto faz com 

que acreditemos que podemos desmembrar o enunciado em seus componentes. Mas isto é 

uma ilusão, um dogma, um contrassenso, como diz Quine, pois “a ciência tem sua dupla 

dependência da linguagem e da experiência, mas essa dualidade não é significativamente 

delineável nos enunciados da ciência tomados um a um.”95 Não se pode dividir o que se fala 

daquilo do se fala – é uma estrutura interdependente. E, por isso, havendo modificação de 

93 QUINE, 2011, p. 59. 
94 Ibid., p. 61. 
95 Ibid., p. 66. 
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uma parte, a outra será irremediavelmente afetada. Assim, não se pode falar de 

irrefutabilidade. 

Assim como se pode escolher entre vários enunciados acerca de objetos ou 

experiências, aquele que mais se equilibre com todo o sistema96, qualquer enunciado pode 

ser refutado, afirma Quine. E este é um outro ponto importante do texto, pois nos faz 

questionar a afirmada irrefutabilidade kantiana do conhecimento a priori.   

 

4.2 Uma nova teoria do conhecimento? 

Quine recusa a dicotomia entre verdades analíticas e sintéticas, e procura com seu 

texto invalidá-la, por acreditar que a verdade não pode ser dividida deste modo, já que a 

experiência e os objetos sensíveis estão intimamente conectados com os enunciados sobre 

eles, unidos por uma conexão lógica . Ao finalizar seu texto, expõe uma nova maneira de ver 

o conhecimento.  

A partir de sua apreciação, Quine chega à conclusão que a totalidade do 

conhecimento e das crenças é uma elaboração humana que encontra a experiência nas 

extremidades. As mudanças periféricas da experiência afetarão o interior, aonde se 

encontram os enunciados e seus valores de verdade. Tais mudanças resultarão em 

reavaliações que acarretarão outras, de outros enunciados unidos por interconexões lógicas. 

Mas, adverte Quine, o campo total é tão subdeterminado pela experiência, “que há grande 

margem de escolha a respeito de quais enunciados devem ser reavaliados à luz de qualquer 

experiência individual contrária. E sendo mais incisivo, para desespero dos empiristas, afirma 

que “nehuma experiência particular está vinculada a algum enunciado no interior do campo, 

exceto indiretamente por meio de considerações de equilíbrio que afetam o campo como 

um todo.”97 

96 Como afirma QUINE, 2011, p. 67, “nenhuma experiência particular está vinculada a algum enunciado no 
interior do campo, exceto indiretamente por meio de considerações de equilíbrio que afetam o campo como 
um todo.” 
97 QUINE, 2011, p. 67. 
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Afirma ser equivocado falar de conteúdo empírico de um enunciado, ou procurar a 

fronteira entre enunciados sintéticos (contingentes), e analíticos (“válidos aconteça o que 

acontecer”). Para Quine, “qualquer enunciado pode ser considerado”, sob variados tipos de 

alegações e modificações de enunciados. Além disso, e talvez por essa razão, “nenhum 

enunciado está imune à revisão”98.  

Não se pode afirmar que Quine rescindiu a relação entre o analítico e o sintético, 

nem que extinguiu o conhecimento a priori. Entendeu o conhecimento como uma teia, 

interligando os vários tipos de entendimento, de modo que todas as partes se influenciem e 

se modifiquem, holisticamente.  

Mas seu exame de analiticidade também não o fez negar o positivismo lógico, já que 

continuou aprisionando o analítico às regras semânticas, fossem elas o que quer que fossem, 

como ele mesmo diz. Se Kant foi obscuro, Quine não deixou de sê-lo. Pugliesi nos oferece 

uma explicação: 

Quine explica que, diferentemente de Kant, para Carnap os juízos analíticos são 
conseqüências de definições, de convenções quanto ao uso de palavras. Sua 
verdade depende diretamente da análise dos conceitos envolvidos, e o que ele nos 
exige é a atenção para o que está contido em nossas definições de temos. Deste 
modo, os juízos analíticos são a priori porque sua verdade não depende da 
experiência, mas do vocabulário empregado. “Juízos analíticos são consequências 
de definições, convenções a respeito do uso das palavras. Elas são consequência de 
uma arbitrariedade lingüística.” Assim, a analiticidade de uma sentença depende 
de como ela será definida, e o modo como uma coisa qualquer é definida depende 
das convenções estipuladas para o uso das palavras. (Pugliesi, 2010, p. 38) 

Quine não extingue o conhecimento a priori, pois não conseguiu prescindir do 

analítico. Dando um contorno absolutamente linguístico, analítico, ao a priori, tira-lhe o 

caráter metafísico, intuitivo e transcendental kantiano. O a priori passa do extralinguístico ao 

linguístico, do extralógico ao lógico.  

Mas ainda assim, persiste a existência do conhecimento a priori. Estão aí a lógica e a 

matemática, essas que são puramente abstratas e ainda, totalmente aplicáveis ao universo 

empírico.  

São as verdades necessárias, assim denominadas pelo mesmo Quine. E o fato de 

declarar que a irrefutabilidade é impossível, não torna inexistente o conhecimento a priori, 

98 Ibid.,  p. 67. 
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apenas modifica-lhe as características. E mesmo entendendo a lógica e a matemática como 

linguagens, ou postulados, mutáveis, refutáveis, elas continuam a nos parecer óbvias, 

bastante óbvias, quase um conhecimento puro, quase uma intuição a priori.  
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5. Conclusão 

Kant e Quine, distantes mais de um século, teriam algo em comum? Em um primeiro 

momento, podemos sentir que o que Kant separou, compartimentalizou, definiu, delimitou, 

Quine uniu – e a partir de uma visão holista, montou um todo cognitivo único. 

Em Kant temos conhecimento a priori, a posteriori, analítico, sintético a posteriori e a 

priori, categorias, intuições, representações... cada qual demarcado e atuando de uma 

forma específica no agente cognitivo. Não é uma teoria simplesmente ultrapassada. 

Minucioso, Kant nos legou uma profundidade a ser repensada pari passu.  

Quine foi além, no sentido oposto. Igualmente minucioso, propõe a união de todos 

os pedacinhos de Kant, de tudo que é chamado de conhecimento ou simples crença. Monta 

um tecido cognitivo perpassado por um campo de força onde cada parte em tudo reverbera. 

As partes desse tecido não podem ser retiradas. A ciência é um todo. 

Unem-se colocando a experiência como base necessária do conhecimento. Enquanto 

Kant afirma que tudo começa na experiência, Quine assevera que a experiência é a condição 

limítrofe do todo da ciência. Já em relação ao conhecimento a priori, os posicionamentos 

são bem divergentes. 

Os grandes críticos de Kant, em especial os positivistas lógicos do Círculo de Viena, 

tinham como um de seus objetivos a eliminação da Metafísica. Reduzindo a filosofia à 

sintaxe, ou seja, delimitando o papel das sentenças dos enunciados analíticos e a priori ao 

trabalho apenas “de esclarecimento do lugar dos conceitos nas teorias e nas frases”99, 

alcançavam seu objetivo, afastando a filosofia do mundo da ciência, e reservando a verdade 

aos especialistas dos seus objetos. Como Williamson comenta: 

“ Os racionalistas rudimentares encaram a metodologia a priori da filosofia como 
uma virtude. Segundo estes, tal metodologia torna os resultados filosóficos 
especialmente fidedignos, porque são imunes ao erro perceptivo. Os empiristas 
rudimentares encaram a metodologia a priori como um vício. Segundo estes, tal 
metodologia torna os resultados filosóficos especialmente duvidosos, porque são 
imunes à correcção perceptiva. (Williamson, 2010, p. 1) 

99 PUGLIESI, 2010, p. 37. 
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Quine, em seu texto, parte desse pressuposto. Mas afirmar que seu exame da 

analiticidade conseguiu destruir as fronteiras entre os juízos analíticos e sintéticos e reduzir 

o conhecimento a priori a um enunciado puramente linguístico, seria estender demais suas 

conclusões. Diria que Quine não conseguiu explicar claramente a verdade intrínseca do 

argumento analítico, nem como ele poderia estar unido ao juízo sintético. O que nos diz 

Quine, ao que nos parece, é que coexistem no universo científico, não sendo possível 

delimitar exatamente sua fronteira.   

Como o próprio Quine averiguou, a sinonímia não dá conta da analiticidade. 

Enunciados específicos, tal como o clássico “um objeto não pode ser totalmente verde e 

vermelho ao mesmo tempo” não pode ser analisado através da sinonímia de seus 

componentes. Podemos analisar a frase semanticamente, o que nos obrigará a seguir a 

análise de variados conceitos, como o de totalidade, tempo e cor. Mas essa análise 

ultrapassaria a semântica. 

Ora, não se pode excluir a questão linguística. O entendimento está intrinsicamente 

ligado à análise lógico-semântica, sendo determinado pelas leis, regras e conceitos 

linguísticos. Esse é um dos pressupostos do entendimento. Mas a teoria kantiana, embora 

não tenha tratado especificamente deste lado da questão, ao passar o centro do 

conhecimento do objeto ao agente cognitivo, oferece maior profundidade ao exame do 

processo cognitivo do que delimitar o conhecimento entre objeto e raciocínio lógico-

linguístico, somente. Há, ainda, outras implicações que não foram tratadas por Quine. 

E o que dizer da matemática, da física quântica, da geometria não euclidiana.... como 

explicar o que não podemos ver? Como acreditar em objetos que não podemos nem 

imaginar? Mas, a ciência, em geral, alcançou o estatuto de verdade, e assim, não crer nos 

especialistas é quase um pecado. Mesmo que desconheçamos absolutamente o objeto de 

que estejam falando. 

O conhecimento a priori não está extinto, e não só para a Filosofia. Mas esta, só pode 

pensar a priori, na poltrona, como Williamson100 diz.  

100 WILLIAMSON, 2010, p. 1. 
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A metodologia da Filosofia é priori, com seu cabedal lógico-linguístico, bem diferente 

da metodologia das ciências da natureza, com suas medições, experiências e objetos 

palpáveis. Mas filósofos como Kant extrapolam os limites bem-comportados entre as 

ciências, fronteiras que a ciência moderna foi aprofundando no último século. Para Kant e 

muitos outros, os limites entre os conhecimentos não são tão delimitáveis como parece. E 

parece que foi esta a conclusão de Quine.  

O questionamento da filosofia transcendental foi realizado por muitos filósofos após 

Kant, como Kripke, principalmente, que aprofundou o conceito de necessidade. Muitos 

outros filósofos também mereceriam ser citados, não fosse limitado o escopo de nosso 

trabalho. Deixemos o exame de outras teorias e autores, então, para trabalhos posteriores. 
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