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RESUMO: Um desacordo pode ser considerado profundo quando seus participantes não 
estão de acordo sobre quais meios e critérios devem ser utilizados para que um diálogo sobre 
o conflito seja estabelecido. Investigando este fenômeno, introduzirei o Paradoxo do 
Desacordo Profundo: ou assumimos que (a) deve haver algo em comum entre os sistemas 
epistêmicos dos litigantes, o que nos leva à hipótese de que existe um hiper sistema no qual 
ambos estão inclusos; ou assumimos que (b) não deve haver algo em comum entre os sistemas, 
o que nos leva à hipótese de que o resultado de um desacordo profundo seria uma ruptura 
comunicacional. A consequência das duas alternativas é a mesma: quando há um desacordo 
profundo, não há desacordo profundo algum. Se assumimos que (a), então não há desacordo 
profundo, pois os dois sistemas em verdade são partes de um sistema mais amplo. Se 
assumimos que (b), então também não há desacordo profundo, pois sequer haveria 
comunicação entre as duas pessoas. Acredito que ao utilizar ferramentas oferecidas pelo 
relativismo epistêmico e assumindo uma atitude pragmatista, seria possível assumir (b) sem 
que isso necessariamente nos leve a uma ruptura comunicacional e impeça a própria existência 
do desacordo profundo. Para sustentar essa resposta ao paradoxo, apresentarei a tese da 
continuidade entre desacordos profundos e superficiais. A pretensão desta tese é identificar 
diferentes graus de profundidade de desacordos. 

PALAVRAS-CHAVE: DESACORDO PROFUNDO; RELATIVISMO EPISTÊMICO; 
PRAGMATISMO.  
 
ABSTRACT: A disagreement can be considered deep when its participants do not agree on 
what means and criteria should be used to establish a dialogue about the conflict. Investigating 
this phenomenon, I will introduce the Deep Disagreement Paradox: either we assume that (a) 
there must be something in common between the epistemic systems of the litigants, which 
leads us to the hypothesis that there is a hyper system in which both are included; or we assume 
that (b) there must not be something in common between the systems, which leads us to the 
hypothesis that the result of a deep disagreement would be a communicative rupture. The 
consequence of the two alternatives is the same: when there is deep disagreement, there is no 
deep disagreement at all. If we assume that (a), then there is no deep disagreement, because 
the two systems are actually parts of a larger system. If we assume that (b), then there is also 
no deep disagreement, for there would be no communication between the two people.I believe 
that by using tools offered by epistemic relativism and assuming a pragmatic attitude, it would 
be possible to assume (b) without this necessarily leading us to a communicational rupture 
and preventing the very existence of deep disagreement. To sustain this response to the 
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paradox, I will present the thesis of continuity between deep and superficial disagreements. 
The purpose of this thesis is to identify different degrees of depth of disagreement. 

KEYWORDS: DEEP DISAGREEMENT; EPISTEMIC RELATIVISM; PRAGMATISM. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Ao contrário do que poderia se esperar da interação entre animais políticos racionais, 

em vez de alcançarmos acordos a partir de um processo argumentativo, muitas vezes o que 

temos é um desacordo difícil de lidar. Seja porque os interlocutores já entram no debate com 

o intuito de saírem vencedores a qualquer custo, seja porque foram ensinados a pensar de 

maneiras incompatíveis, seja porque simplesmente ainda não conseguiram chegar a um 

acordo, uma coisa parece certa: a discordância é um incontornável fato da vida. Por ser 

incontornável, torna-se importante a tarefa de entender e lidar com este fato. Pode-se dizer, 

inclusive, que esta seria uma tarefa social, na medida em que assumimos que a lógica, a 

linguagem e a racionalidade em geral provêm de uma base social multiagente1, de modo que 

todos possuiríamos alguma forma de responsabilidade epistêmica em relação ao que 

acreditamos, concordamos e discordamos. 

Um desacordo pode ser considerado profundo2 quando seus participantes não estão de 

acordo sobre quais meios e critérios devem ser utilizados para que um diálogo sobre o conflito 

seja estabelecido. Quando em um desacordo profundo, qualquer reivindicação de uma parte 

pode ser contestada pela outra parte em uma regressão potencialmente infinita, pois não há 

momento em que os interlocutores, em virtude de seus compromissos anteriores, sejam 

obrigados a aceitar quaisquer pontos de vista diferentes dos deles mesmos. 

O desacordo profundo, portanto, pode ser tido como um exemplo extremo dentre esses 

desacordos difíceis de lidar que encontramos em nossas vidas. Trata-se, afinal, de uma 

situação na qual dois indivíduos entram em conflito acerca de coisas tão significativas para 

suas vidas que nenhum deles se permite abandonar sua posição inicial. Exemplos desses 

 
1 Para maior aprofundamento sobre a origem social das nossas práticas racionais, conferir Brandom (1994, 2000), 
Hacker (2013) e Dutilh-Novaes (2021). 
2 Em relação ao modo como poderíamos compreender a ideia de “profundidade” de um desacordos, esclareço 
que não assumo a perspectiva de que ela teria a ver com assuntos da “profundidade” da realidade inteligível, mas 
sim estaria relacionada à “profundidade” a qual se encontram certas crenças em um sistema epistêmico. Assim, 
crenças superficiais seriam mais comuns, pouco complexas (estão ligadas a poucas crenças), enquanto que 
crenças profundas desempenhariam um papel de eixo ou de fundamento, sendo muito complexas (estão ligadas 
a muitas outras crenças).  
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desacordos não são óbvios, o que pode nos levar a pensar que desacordos profundos não 

existiriam, ou, ao menos, seriam um fenômeno raro. Em geral, epistemólogos procuram por 

exemplos nos âmbitos sociocultural e ético-político. Assim, desacordos relacionados ao 

negacionismo científico (sobre mudança climática, vacinas, Covid-19, terraplanismo), ao 

negacionismo histórico (sobre legitimidade de cotas raciais, genocídios) ou a conflitos 

culturais (em relação a processos colonizatórios, aculturação) e religiosos (em relação a 

legalização do aborto, proibição do casamento entre pessoas de mesmo sexo) podem ser 

candidatos a serem considerados profundos. Como veremos brevemente, também é possível 

relacionar conflitos lógicos com desacordos profundos. Para ilustrar, vejamos o exemplo 

abaixo de um conflito entre vizinhos3: 

 Silas M. é um evangélico criacionista que acredita que: (α) a Terra tem no máximo 

6.000 anos de idade; (β) há uma teoria conspiratória que pode ser tomada como 

evidência para explicar o motivo dos cientistas estarem nos enganando esse tempo 

todo sobre a verdadeira idade da Terra. Silas também rejeita a teoria da evolução e a 

cosmologia contemporânea, citando leituras literais da Bíblia — “Sua negação das 

escrituras é injustificada!”, diz ele.  

 O vizinho de Silas, George M., é um defensor do Novo Ateísmo, portanto nega α e β. 

George rejeita as visões religiosas e criacionistas de seu vizinho e afirma que a Terra 

tem mais de 6.000 anos — “Sua negação da geologia e da biologia evolutiva é 

injustificada!”, diz ele. 

Antes de qualquer aprofundamento em qualquer abordagem sobre desacordos 

profundos, é possível já identificarmos a partir do exemplo acima uma característica 

intrigante. Os vizinhos parecem possuir convicções contrárias acerca de um mesmo fato; fato 

esse importante para o modo como eles, seres humanos habitantes do planeta Terra, 

conhecem, agem e vivem, a saber, as características físicas da Terra. 

Como podem dois seres humanos racionais, com o intuito de buscar a verdade, isto é, 

de tentar formar a crença a qual seria mais racional ter dadas as evidências disponíveis, ao 

analisarem as evidências sobre um mesmo fato, chegarem a crenças diferentes? Ou, pior ainda, 

crenças contrárias? Ora, o desconforto em aceitar essa possibilidade só surge se assumimos a 

racionalidade enquanto absoluta, enquanto algo que atribuímos a alguns seres e não a outros 

 
3 Inspiro-me em Ranalli (2018b) na formulação deste exemplo. 
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e fim de discussão. Se assumimos, por outro lado, que o que devemos chamar de racionalidade 

depende do contexto, isto é, se assumimos a racionalidade enquanto relativa, conseguimos 

compreender sem espanto esse tipo de situação. Não haveria, portanto, apenas uma única 

maneira de formar crenças racionais em resposta às evidências que nos estão disponíveis. Caso 

pareça razoável esse modo relativo de entender a racionalidade, então também devemos 

considerar no mínimo razoável a posição relativista epistêmica. Como nota Boghossian (2006, 

p. 63), “the relativist view is precisely that we cannot sensibly speak of what is rational, period, 

but only of what is rational relative to this or that accepted epistemic system”. É acreditando 

neste possível ganho em adotar alguma forma de relativismo epistêmico para compreender 

desacordos profundos que desenvolvo esta abordagem. 

Na primeira seção deste artigo, introduzo o paradoxo do desacordo profundo, discuto 

as visões pessimista e otimista acerca do desfecho de um desacordo profundo. 

Na segunda seção, ofereço uma hipótese construída a partir do uso de ferramentas 

oferecidas pelo relativismo epistêmico e por uma atitude pragmatista em relação ao 

conhecimento. Como consequência desta hipótese, apresento a tese de continuidade entre 

desacordos superficiais e profundos, representada a partir de uma escala de profundidade 

organizada a partir de quatro critérios. 

Por fim, nas considerações finais, ressalto as possíveis contribuições que esta pesquisa 

possui para a discussão acerca de desacordos profundos. Em especial, aponto para a 

importância de se relacionar a epistemologia com problemas atuais da sociedade. 

2 PARADOXO DO DESACORDO PROFUNDO 

Estabeleço o Paradoxo do Desacordo Profundo a partir de uma analogia com o desafio 

“change the logic, change the subject” de Quine (1970) quanto à possibilidade de diálogo 

entre lógicas rivais. Em Philosophy of Logic, Quine descreve um diálogo entre dois lógicos 

sobre a lei da não-contradição. Um deles propõe uma lógica desviante que rejeita a lei: “what 

if someone were to reject the law of non-contradiction and so accept an occasional sentence 

and its negation both as true?” Respondendo a essa rejeição e defendendo a lógica ortodoxa, 

o outro afirma que: “any conjunction of the form ‘p . ~p’ logically implies every sentence 

whatever; therefore, acceptance of one sentence and its negation as true would commit us to 

accepting every sentence as true, and thus forfeiting all distinction between true and false.” O 

primeiro continua: “such a full-width trivialization could perhaps be staved off by making 
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compensatory adjustments to block this indiscriminate deducibility of all sentences from an 

inconsistency. (…) We can so rig our new logic that it will isolate its contradictions and 

contain them.” A visão de Quine desse diálogo é que nenhum dos dois sabe precisamente do 

que outro está falando:  

They think they are talking about negation, ‘~’, ‘not’; but surely the notation 
ceased to be recognizable as negation when they took to regarding some 
conjunctions of the form ‘p . ~p’ as true, and stopped regarding such 
sentences as implying all others. Here, evidently, is the deviant logician’s 
predicament: when he tries to deny the doctrine, he only changes the subject. 
(QUINE, 1970, p. 81). 

 

Assim, o paradoxo pode ser descrito do seguinte modo: por partirem de sistemas 

lógicos ou epistêmicos distintos, os participantes de um desacordo profundo estariam apenas 

aparentemente em um diálogo, isto é, estariam falando sobre assuntos diferentes utilizando 

palavras similares, não havendo, portanto, desacordo algum. O paradoxo se segue quando 

tentamos lidar com esta situação: ou assumimos que (a) deve haver algo em comum entre os 

sistemas, o que nos leva à hipótese de que existe um hiper sistema no qual os dois sistemas 

em conflito estão inclusos; ou assumimos que (b) não deve haver algo em comum entre os 

sistemas, o que nos leva à hipótese de que o resultado de um desacordo profundo seria uma 

ruptura comunicacional.  

No fim das contas, a consequência das duas alternativas parece ser a mesma: quando 

há um desacordo profundo, em verdade não há desacordo profundo algum. Se assumimos que 

(a), então não há desacordo profundo, pois os dois sistemas em verdade são partes de um 

sistema mais amplo, de modo que pode haver um desacordo superficial temporário (no sentido 

de que logo poderá ser resolvido). Se assumimos que (b), então também não há desacordo 

profundo (nem mesmo superficial), pois sequer haveria comunicação entre as duas pessoas. 

Sendo assim, como o epistemólogo interessado em investigar os desacordos profundos deveria 

lidar com este paradoxo? Será que negar a existência desses desacordos seria uma opção 

filosoficamente viável?4  

Para apresentar o paradoxo de maneira visual, abaixo exponho um esquema elaborado 

a partir do exemplo de desacordo entre vizinhos apresentado na introdução deste artigo. Os 

 
4 Sobre essa possibilidade, Patterson (2014) argumenta que, mesmo que seja o caso que desacordos profundos 
não ocorram no mundo real, ainda assim eles teriam uma utilidade metodológica para os teóricos da 
argumentação. 
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círculos representam o sistema epistêmico de cada indivíduo. Os símbolos “α” e “β” 

representam as crenças mencionadas anteriormente no exemplo. No caso de George M., estão 

precedidos do símbolo “~”, para representar que sua crença consiste na negação das crenças 

representadas por “α” e “β”). A parte esquerda da figura se refere à perspectiva pessimista (os 

símbolos “∞” e “~∞” representam a ideia de que neste caso não haveria nenhuma crença em 

comum entre os dois sistemas epistêmicos), enquanto que a parte direita se refere à perspectiva 

otimista (o símbolo “λ” representa a ideia de que há pelo menos uma crença em comum entre 

os sistemas).  

No lado pessimista, a partir da mudança da representação do sistema epistêmico de 

um dos indivíduos não mais sendo feita a partir de uma forma circular, mas sim triangular, 

pretendo mostrar que assumir a alternativa (b) de que não deve haver algo em comum entre 

os sistemas parece nos levar a uma incomensurabilidade radical. Já no lado otimista, a partir 

da adição de uma forma elíptica que abrange os círculos de ambos os sistemas, pretendo 

mostrar que assumir a alternativa (a) de que deve haver algo em comum entre os sistemas 

parece nos levar a hipostasiar um hiper sistema que inclui em si tanto o sistema de Silas M. 

quanto o de George M., de modo que o conflito entre os dois não passaria de um desacordo 

superficial, passível de resolução a partir do diálogo e da argumentação racional. 

Figura 1. Esquema visual do paradoxo do desacordo profundo. 
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Noto que a analogia entre Filosofia da Lógica e Epistemologia se justifica aqui diante 

da importante relação entre desacordos profundos, compatibilização de lógicas rivais e revisão 

de princípios lógicos. Os trabalhos de Prawitz e Pereira (1978/2007), Pereira (2006), Silva 

(2016) e Martin (2019) demonstram bem esta relação. Em especial, aponto que a proposta de 

Silva (2016) para tratar de conflitos lógicos a partir de uma perspectiva Wittgensteiniana 

muito se aproxima com a posição que (ao menos a princípio) acredito ser a mais 

filosoficamente interessante. Ao rejeitar uma abordagem realista da lógica, Silva avança a tese 

de que a natureza dos princípios lógicos está relacionada com as Moorean propositions ou 

hinge propositions, de modo que “if logical principles are to be taken as Moorean 

propositions, we have to acknowledge the role that education, institution, and conversion play 

in our inferential practices” (SILVA, 2016, p. 1).  

Além disso, Pereira (2006) nos mostra que um conflito entre um lógico intuicionista e 

um lógico clássico acerca de certas “proposições e regras de base”, mesmo que não seja 

exatamente um caso extremo de desacordo (como um conflito entre culturas tão distintas que 

até mesmo a maneira que os membros de cada uma calcula é diferente), pois os participantes 

podem dialogar e apontar semelhanças entre si, ainda assim talvez seja uma forma de 

desacordo profundo — “talvez a própria possibilidade de discussão racional sobre princípios 

e regras considerados de base nos mostre simplesmente que não se trata aqui realmente de 

proposições e regras de base” (PEREIRA, 2006, p. 99). Com isso, Pereira nos leva a pensar 

sobre as implicações que esse tipo de conflito na lógica pode nos trazer em uma escala mais 

ampla sobre como se dá a complexa relação entre nossas práticas e as nossas reflexões teóricas 

sobre essas práticas. Sua posição é apoiada em Wittgenstein (1969) e lança luz sobre o que 

resta quando o caminho da argumentação se fecha:  

talvez não tenhamos como escapar da sugestão de Wittgenstein de que 
nossos argumentos encontram um fim e que, quando encontram um fim, 
fecha-se o espaço para a possibilidade de convencimento. Mas esse fim 
obviamente não é o final da história: quando nossos argumentos não parecem 
mais funcionar, ainda nos resta a alternativa de tentar converter nosso 
interlocutor. (PEREIRA, 2006, p. 99). 

 

Desacordos profundos certamente não são novidade na história da espécie humana e 

na história da filosofia. Porém, foi Robert Fogelin quem inaugurou e motivou boa parte da 

discussão contemporânea sobre eles. Em The Logic of Deep Disagreements, influenciado por 

Wittgenstein (1969), o autor discute sobre algumas crenças as quais “lie in the background, 
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unmentioned (...) [and] provide the framework or the structure within which reasons can be 

marshaled” (FOGELIN, 1985/2005, p. 5). Um desacordo profundo acontece, de acordo com 

Fogelin, quando este procede de um conflito entre essas crenças especiais, as quais ele 

nomeará de framework propositions (proposições estruturantes).  

Podemos entender como proposições estruturantes aquelas que desempenham um 

papel de eixo, permitindo que outras se sustentem e formem um sistema de crenças funcional, 

em um estado de imobilidade ou de equilíbrio.5 Uma proposição estruturante para um sistema 

de crenças de uma pessoa que acredita no catolicismo, por exemplo, é “Deus existe”. De modo 

mais geral, podemos pensar em exemplos que se aplicam aos seres humanos de maneira mais 

pervasiva, como “Eu tenho um cérebro” ou “A Terra existia muito antes de meu nascimento”. 

Também podemos compreender, seguindo Silva (2016), que alguns princípios lógicos 

também podem desempenhar este papel de eixo. Ora, se negamos ou colocamos em dúvida 

seriamente estas convicções, muitas (senão todas) as nossas crenças cairão por terra e 

perderíamos nosso “chão”:  

I believe that I have forebears, and that every human being has them. I 
believe that there are various cities, and, quite generally, in the main facts of 
geography and history. I believe that the earth is a body on whose surface 
we move and that it no more suddenly disappears or the like than any other 
solid body: this table, this house, this tree, etc. If I wanted to doubt the 
existence of the earth long before my birth, I should have to doubt all sorts 
of things that stand fast for me. (WITTGENSTEIN, 1969, §234-5, destaques 
meus). 

 

Para chegar nessa ideia de que desacordos profundos seriam desacordos entre 

proposições estruturantes, Fogelin assume que “for an argumentative exchange to be normal, 

there must exist shared procedures for resolving disagreements”, e defende que “the language 

of argument, including the language of argumentative assessment, has its primary application 

in the context of a normal or near normal argumentative exchanges”. Por conseguinte, 

“engaging in an argumentative exchange, presupposes a background of shared commitments”. 

Sendo assim, ele conclui que “the possibility of arguments, the possibility of a genuine 

 
5 Estou aqui referindo-me à metáfora do eixo, presente em Wittgenstein (1969): “I do not explicitly learn the 
propositions that stand fast for me. I can discover them subsequently like the axis around which a body rotates. 
This axis is not fixed in the sense that anything holds it fast, but the movement around it determines its 
immobility.” (WITTGENSTEIN, 1969, §152). 
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argumentative exchange, depends, I am suggesting, on the fact that together we accept many 

things” (FOGELIN, 1985/2005, p. 6). 

Considerando o que Fogelin chama de “contexto de trocas argumentativas normais ou 

quase normais”, como sequer seria possível existir um desacordo, se, para que haja 

argumentação, seja preciso pressupor que também há um pano de fundo compartilhado entre 

os indivíduos em diálogo? Repondendo a essa pergunta, Fogelin propõe que: 

to the extent that the argumentative context becomes less normal, argument, 
to that extent, become impossible. (...) The conditions for argument do not 
exist. The language of argument may persist, but it becomes pointless since 
it makes an appeal to something that does not exist: a shared background of 
beliefs and preferences. Here I wish to speak about deep disagreements. My 
thesis, or rather Wittgenstein’s thesis, is that deep disagreements cannot be 
resolved through the use of argument, for they undercut conditions essential 
to arguing. (FOGELIN, 1985/2005, p. 7). 

 

A interpretação dos desacordos profundos proposta por Fogelin é atualmente chamada 

de pessimista, no sentido de não suportar a resolução racional de um desacordo profundo — 

“In the end, however, we should tell the truth: there are disagreements, sometimes on 

important issues, which by their nature, are not subject to rational resolution” (FOGELIN, 

1985/2005, p. 11). Isso não significa que não haveria solução alguma para um desacordo 

profundo. Ele propõe que ainda restaria a saída da conversão ou persuasão de seu interlocutor 

para que ele passe a ver o mundo do modo como você mesmo vê. Essa visão, como argumenta 

o próprio Fogelin, também parece ser a de Wittgenstein (1969): “Where two principles really 

do meet which cannot be reconciled with one another, then each man declares the other a fool 

and heretic. (...) At the end of reasons comes persuasion” (WITTGENSTEIN, 1969, §611-2). 

Contra essa proposta inaugural de Fogelin, teóricos do desacordo profundo rejeitam o 

pessimismo afirmando que esta seria uma consequência intolerável ― isto é, eles acreditam 

que certamente esses desacordos devem poder ser resolvidos ou respondidos racionalmente.6 

Ranalli (2018a, 2018b) argumenta que o pessimismo só surge na leitura de Fogelin devido ao 

seu viés Wittgensteiniano, que traz consigo a ideia de que esse tipo de desacordo deve ser 

entendido como um conflito entre hinge propositions (outro nome para se referir às 

proposições estruturantes anteriormente mencionadas). Para ele, deveríamos buscar outras 

 
6 Sobre o otimismo e pessimismo, a princípio pendo mais para o último. Independentemente disto, concordo com 
a posição de Lougheed (2018) de que quer seja ou não possível uma resolução racional em casos de desacordos 
profundos, sua existência acaba se revelando epistemicamente benéfica. 
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teorias que suportem a possibilidade de haver uma resolução racional ao desacordo profundo, 

como a Teoria do Princípio Epistêmico Fundamental (KAPPEL, 2012; LYNCH, 2010, 2016). 

Em resposta direta às críticas de Ranalli, alguns como Pritchard (2018) e principalmente 

Coliva e Palmira (2020), representantes da assim chamada hinge epistemology7, buscam 

elaborar interpretações que viabilizem um otimismo mesmo partindo de um ponto de vista 

Wittgensteiniano.  

Uma interessante crítica à análise dos desacordos profundos de Fogelin é a de Adams 

(2005). Ele argumenta que Fogelin não aborda claramente a questão de como e quando as 

partes saberiam que estão em um desacordo profundo. Na visão de Adams, em um contexto 

médico, as pessoas teriam razões para agir sobre um desacordo profundo como se esse 

desacordo pudesse ser racionalmente resolvido. Assim, a visão de Fogelin seria limitada no 

que diz respeito à demanda moral prática de lidar com dilemas morais concretos. Feldman 

(2005) também se posiciona contra Fogelin: ele busca na possibilidade da suspensão do juízo 

por parte dos participantes uma conclusão menos pessimista ao desacordo profundo. 

Posteriormente, Henderson (2020) revisita a discussão entre Feldman e Fogelin, afirmando 

que Feldman se limitou a interpretar apenas um aspecto da argumentação de Fogelin, dando 

pouca atenção à ideia de que deve haver uma base comum na argumentação. Já Godden e 

Brenner (2010) tentam desenvolver uma interpretação Wittgensteiniana que dê suporte à 

resolução racional do desacordo profundo, através do que eles chamam de “persuasão 

racional”. De acordo com eles, por mais que a argumentação nesses casos assuma uma forma 

diferente das situações normais, ela continuaria desempenhando um importante papel no 

contexto dos desacordos profundos. 

Se os desacordos profundos forem definidos como conflitos entre princípios 

estruturantes ou fundamentais8 que constituem diferentes sistemas lógicos ou epistêmicos, 

parece então ser relevante indagar sobre os pressupostos e compromissos epistemológicos 

assumidos pelas variadas teorias dos desacordos profundos. No que tange à delimitação deste 

artigo, busquei compreender até que ponto assumir uma perspectiva relativista epistêmica é 

necessária para aquele que queira tratar desse fenômeno. 

 
7 Para mais esclarecimentos sobre as diversas hinge epistemology, conferir Coliva (2020a). 
8 Os conflitos entre princípios estruturantes também podem ser considerados em termos de princípios 
(BOGHOSSIAN, 2006; LYNCH, 2010), perspectivas (HALES, 2004, 2006; HAZLETT, 2013) e hinges 
(FOGELIN, 1985/2005; FELDMAN, 2005; PRITCHARD, 2011, 2018; SIEGEL, 2019; COLIVA, 2020a; 
COLIVA e PALMIRA, 2020). 
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Brevemente, parece-me que para o otimista não existiria a necessidade deste 

compromisso com o relativismo epistêmico, afinal, ele prevê que o estabelecimento de um 

diálogo racional entre os indivíduos seria possível, já que, mesmo com as diferenças entre os 

sistemas epistêmicos, existiria ainda assim um pano de fundo compartilhado em algum grau. 

Já no caso do pessimista, analisar e compatibilizar os sistemas epistêmicos conflitantes 

seria impossível, pois as convicções fundamentais mencionadas pelas partes representariam 

somente uma fração das convicções, crenças, hábitos e modos de agir que estariam em jogo 

no desacordo. Em outras palavras, a busca pelas razões que justificariam essas convicções nos 

levaria a descobrir uma grande e complexa rede de crenças e comportamentos interligados 

entre si, organizados de modo a impedir que pudéssemos tratar de cada crença ou ato 

individualmente, inviabilizando o diálogo argumentativo racional e impedindo que exista 

qualquer grau de compartilhamento de pano de fundo entre os indivíduos. Acredito, portanto, 

que as razões para que uma teoria seja pessimista sobre desacordos profundos são similares 

às razões para que ela se comprometa com pelo menos três importantes teses do relativismo 

epistêmico: 

I. Dependência do sistema: o status epistêmico de uma crença (justificada ou não) não é 

uma propriedade intrínseca, mas depende do sistema epistêmico daquele que acredita. 

II. Variabilidade do sistema: os sistemas epistêmicos variam de cultura para cultura ou 

dentro de culturas únicas, de uma época histórica para outra. 

III. Igualdade do sistema: nenhum sistema epistêmico é superior a outro. 

Sendo este o caso, parece a alternativa pessimista parece ser a mais interessante para 

o desenvolvimento de nossa perspectiva acerca do paradoxo. Apresentaremos na seção a 

seguir uma possível resposta a este problema. 

3 CONSTRUINDO UMA RESPOSTA AO PARADOXO 

Diante do Paradoxo do Desacordo Profundo, enquanto hipótese inicial, acredito que, 

ao utilizar ferramentas oferecidas pelo relativismo epistêmico (HALES, 2006, 2014; 

LAVORERIO, 2018, 2020; KUSCH, 2016, 2018, 2020; KUSCH, KINZEL, et al., 2019), seria 

possível assumir que (b) não deve haver algo em comum entre os sistemas em conflito sem 

que isso necessariamente nos leve a uma ruptura comunicacional e impeça a própria existência 

do desacordo profundo. Defenderei que isto é possível a partir do compromisso com o 

pressuposto relativista de que nenhum sistema epistêmico é superior a outro, aliado à negação 
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da incomensurabilidade entre os sistemas inspirada na noção pragmatista de semelhanças de 

família (WITTGENSTEIN, 1953, §66-7): mesmo sem um pano de fundo compartilhado, 

ainda seria possível o reconhecimento de semelhanças nas estruturas dos sistemas, permitindo 

assim a interação comunicativa, mesmo que por vezes somente em um espaço de persuasão. 

Em resumo, busco no relativismo epistêmico as teses de que não existe um ponto de 

vista absoluto a partir do qual podemos julgar outros sistemas e de que não há um terreno 

neutro no qual se poderia estabelecer um diálogo argumentativo racional, independentemente 

dos compromissos e pressupostos assumidos pelas partes e das circunstancias sociais ou 

psicológicas da situação em geral. A atitude pragmatista é importante no sentido de que 

pretendo construir uma interpretação anti-intelectualista e anti-metafísica ou antidogmática. 

Anti-intelectualista no sentido de que condições relacionadas a aspectos mentais (como a 

presença de racionalidade ou a capacidade de cognição complexa em sentido estritamente 

representacional) para o estabelecimento de um desacordo e um diálogo não são suficientes, 

e anti-metafísica ou antidogmática no sentido de que a proposta de solução ao paradoxo não 

deve se referir a conceitos ou critérios metafísicos, assim como não deve ser pensada como 

definitiva, mas sim como processual, tendo como meta mais ampliar a compreensão acerca 

dos desacordos profundos e menos oferecer uma explicação última desse fenômeno. 

Minha resposta a partir de então é a de que haveria uma distinção contínua entre 

desacordos superficiais e desacordos profundos com extremos em cada lado dessa escala de 

profundidade — escala essa possibilitada pela perspectiva relativista epistêmica. Em um 

extremo, encontramos um desacordo superficial facilmente resolvível através de mínima 

argumentação, como, por exemplo, quando discutimos o que preparar para o jantar. No outro 

extremo, nos deparamos com um desacordo muito profundo (very deep disagreement) que 

fecha as portas para argumentação tradicional, abrindo somente uma fresta para que a 

persuasão ou a conversão sejam possíveis. Um caso paradigmático é o exemplo proposto por 

Wittgenstein (1969) sobre o encontro de G.E. Moore com o rei que acredita que a Terra nasceu 

com ele.9 

 
9 “May someone have telling grounds for believing that the earth has only existed for a short time, say since his 
own birth? — Suppose he had always been told that, — would he have any good reason to doubt it? Men have 
believed that they could make rain; why should not a king be brought up in the belief that the world began with 
him? And if Moore and this king were to meet and discuss, could Moore really prove his belief to be the right 
one? I do not say that Moore could not convert the king to his view, but it would be a conversion of a special 
kind; the king would be brought to look at the world in a different way.” (WITTGENSTEIN, 1969, §92). 



     Revista do Seminário dos Alunos do Programa de pós-graduação Lógica e Metafísica / UFRJ 
 

23                                       ISSN 2236-0204 
 

Assim, explicito que o desafio encarado aqui é o de identificar os diferentes graus de 

desacordos e compreender suas características de modo a estabelecer futuramente uma 

interpretação mais madura de como seria possível em casos de desacordo profundo evitar que 

o resultado seja exclusivamente o da ruptura comunicacional. 

O desenvolvimento da escala de profundidade entre desacordos foi dado a partir de 

quatro critérios de diferentes naturezas: 

1. Complexidade: quantas crenças estão em jogo nesse conflito? Como é a relação entre 

essas crenças? 

2. Naturalista: as crenças são necessárias para que o organismo ou sistema continue vivo 

ou funcionando? 

3. Circunstancial: quais circunstâncias sociais, culturais, psicológicas do conflito? (e.g. 

há confiança entre os adversários?) 

4. Utilidade da argumentação: quais os possíveis efeitos da argumentação nesse conflito? 

Aplicando estes critérios, foi possível identificar quatro graus de desacordos: 

desacordos muito superficiais, desacordos superficiais, desacordos profundos e desacordos 

muito profundos. Já que se trata de uma escala, importa que esta seja exposta visualmente. A 

figura abaixo cumpre o papel de representar os quatro graus de profundidade dos desacordos 

e de caracterizá-los a partir dos quatro critérios anteriormente mencionados. 

Figura 2. Escala de profundidade entre desacordos. 

 Interessa aqui ressaltar a diferença sutil porém decisiva entre desacordos profundos e 

desacordos muito profundos. Ora, ambos são complexos, no sentido de que estão envolvendo 

uma grande quantidade de crenças. Porém, o desacordo muito profundo se sobressai no 

sentido de que a crença principal que está em jogo é o que anteriormente chamamos de 

proposição ou princípio estruturante. Sendo assim, se considerarmos que o que está em jogo 
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no “conflito sobre a existência da Terra antes de meu nascimento” não é somente uma crença 

comum, mas uma crença estruturante da nossa maneira de ver e viver no mundo, então 

devemos compreender que uma mudança nessa crença desencadeará consequências drásticas 

em relação ao indivíduo que a possui. É por esse motivo que o desacordo muito profundo é 

considerado extremamente vital. Outro importante ponto está no modo como a utilidade 

argumentação é caracterizada em cada um destes graus. Enquanto que ainda parece restar uma 

via argumentativa para lidar com o desacordo profundo, essa via se esmaece quando passamos 

a tratar dos desacordos muito profundos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema do desacordo profundo tem sido tratado com bastante estima recentemente. Só 

nas últimas duas décadas, foram publicados em importantes periódicos de Filosofia (como 

Topoi, Informal Logic, Episteme e Synthese) dezenas de artigos relacionando o tema não só à 

epistemologia contemporânea e à filosofia da lógica, mas também às mais diversas áreas, 

como a ética (CAMPOLO, 2020; KNOLL, 2020), a filosofia da psicologia (BONDY, 2020) 

ou a filosofia da religião (REINING, 2016). Além disso, a relação entre desacordo e 

relativismo na epistemologia também está recebendo atualmente uma boa dose de atenção. 

Este interesse é parcialmente explicado por uma ressurreição das teorias relativistas em 

epistemologia, pois os epistemólogos relacionam a possibilidade de desacordo profundo com 

a plausibilidade do relativismo (BOGHOSSIAN, 2006; PRITCHARD, 2011; HALES, 2014; 

BAGHRAMIAN e CARTER, 2017; LAVORERIO, 2018). 

Acredito que o relativismo epistêmico merece maior consideração por conta do tempo 

em que vivemos (KINZEL e KUSCH, 2018; ASHTON, 2019). Por um lado, vemos as 

mudanças científicas e tecnológicas que nos impedem de nos prender por muito tempo em 

princípios fundamentais absolutos caso nosso desejo seja de algum modo acompanhar e 

compreender tais avanços. Por outro lado, nos encontramos diante de desafios no campo 

social, cada vez mais infestado por violentas campanhas de desinformação para, entre outros 

fins, alimentar a polarização política e legitimar posições extremistas. Dado este cenário, 

acredito ser benéfico partir do princípio de que não existe terreno neutro. Para o relativista 

epistêmico, as justificativas não são apenas parte de uma perspectiva, mas também relativas 

ao interesse e não há um ponto de partida neutro ou objetivo para qualquer uma de nossas 

crenças. Em adição a isto, de acordo com a tese da dependência do sistema exposta 
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anteriormente, para o relativista epistêmico crenças e valores obtêm sua justificativa ou 

verdade somente em relação a sistemas ou práticas epistêmicas específicas. Um forte apoio a 

esta visão tem vindo de cientistas sociais e teóricos culturais que se concentram nos 

determinantes socioculturais das crenças e ações humanas (HOLLIS e LUKES, 1982). 

Essa visão social que estou estabelecendo como motivação para tratar de problemas 

em Epistemologia a partir do relativismo epistêmico também faz parte de uma proposta mais 

ampla e relevante atualmente (ASHTON, KUSCH, et al., 2020). Nos últimos anos, 

pesquisadores em todo o mundo começaram advogar a favor da realização de uma espécie de 

“virada social” na Epistemologia, de modo que seja devidamente reconhecido o impacto que 

o ambiente social tem sobre noções como justificação (LACKEY, 2016), verdade (PERINI-

SANTOS, 2020) e confiança (KLOSTER, 2018; DUTILH-NOVAES, 2020). Sem dúvida, é 

extremamente relevante compreender fenômenos como câmaras de eco, bolhas epistêmicas 

(ORESKES, 2019) e governamentalidade algorítmica (ROUVROY, 2020) para sermos 

capazes de lidar, por exemplo, com problemas relacionados à responsabilidade epistêmica de 

empresas que utilizam inteligências artificiais e algoritmos coletores de dados de usuários 

como fonte de informação para alcançarem maior lucro e controle do mercado — ações essas 

que tem como consequência a interferência direta ou indireta no modo como as pessoas se 

comportam, pensam e vivem (O’NEIL, 2016). 

Em suma, acredito que as contribuições desta pesquisa para a discussão podem ser 

dispostas a partir de três aspectos:  

I. Em relação à tese de continuidade entre desacordos, defendo que ela avança a 

discussão sobre desacordos profundos a partir da escala de continuidade, pois pretende 

compreender como esses desacordos podem surgir nas esferas lógica, social, política 

e psicológica; 

II. Em relação à abordagem relativista, pretendo ampliar a visibilidade dos benefícios de 

uma visão relativista epistêmica para uma compreensão diferente e possivelmente útil 

para temas relevantes socialmente da epistemologia; 

III. Em relação à perspectiva de construção de uma epistemologia social, acredito que 

possa auxiliar no desenvolvimento de respostas a temas urgentes do mundo atual a 

partir da apresentação de um entendimento obtido desde uma perspectiva filosófica 

ampla. 
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