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Quatro textos sobre equilíbrio reflexivo 
 

 

«Como justificamos uma dedução? Simplesmente mostrando que ela está em 

conformidade com as regras gerais da inferência dedutiva. Um argumento que está em 

tal conformidade é justificado, ou válido, mesmo que a sua conclusão seja falsa. Um 

argumento que viola uma regra é falacioso mesmo que sua conclusão seja verdadeira.(…) 

Analogamente, a tarefa básica para justificar uma inferência indutiva é mostrar que ela está 

em conformidade com as regras gerais da indução.(…) 

 Contudo, é claro que as regras deverão ser, afinal, elas mesmas justificadas. A 

validade de uma dedução depende, não de sua conformidade com quaisquer regras puramente 

arbitrárias que possamos conceber, mas da conformidade com regras válidas. Quando falamos 

sobre as regras de inferência, queremos nos referir às regras válidas — ou melhor, a algumas 

regras válidas, uma vez que pode haver conjuntos alternativos de regras igualmente válidas. 

Mas como deve ser determinada a validade das regras? Aqui… nos deparamos com filósofos 

que insistem que essas regras se seguem de algum axioma auto-evidente, e com outros que 

procuram mostrar que as regras estão baseadas na própria natureza da mente humana. Penso 

que a resposta jaz muito mais perto da superfície. Os princípios da inferência dedutiva são 

justificados pela sua conformidade com a prática dedutiva aceita. A sua validade depende da 

concordância com as inferências dedutivas específicas que nós efetivamente fazemos e 

admitimos. Se uma regra origina inferências inaceitáveis, nós a descartamos como sendo 

inválida. A justificação das regras gerais decorre, assim, de julgamentos que rejeitem ou 

aceitem certas inferências dedutivas. 

 Isso soa flagrantemente circular. Afirmei que as inferências dedutivas são justificadas 

pela sua conformidade com as regras gerais válidas, e que as regras gerais são justificadas 

pela sua conformidade com as inferências válidas. Mas este círculo é virtuoso. A questão é 

que tanto as regras quanto as inferências válidas são justificadas quando chegam a um acordo 

umas com as outras. Uma regra é corrigida se ela gera uma inferência que não estamos 

dispostos a aceitar; uma inferência é rejeitada se viola uma regra que não estamos dispostos 

a corrigir. O processo da justificação é o delicado processo de fazer ajustes mútuos entre 

regras e inferências aceitas; e na concordância obtida reside a única justificação necessária 

para cada parte. 

 Tudo isso se aplica igualmente bem à indução. Uma inferência indutiva também é 

justificada por sua conformidade com regras gerais, e uma regra geral, por sua conformidade 

com inferências indutivas aceitas. As predições são justificadas se elas estão em 

conformidade com cânones válidos de indução; e os cânones são válidos se eles codificam de 

maneira precisa a prática indutiva aceita. 

 Um resultado de tal análise é que podemos parar de nos afligir com certas questões 

espúrias acerca da indução. Não mais exigiremos uma explicação para garantias que não 

possuímos, nem procuraremos chaves para um conhecimento que não podemos obter.» 

 

— GOODMAN, Nelson - Fact, fiction and forecast (1973), pp. 63-64. Trad. por Valter A. 

Bezerra. 

 

 

«Existe… outro lado na justificação de uma descrição particular da posição original. 

Trata-se de ver se os princípios que seriam escolhidos se ajustam às nossas convicções 

ponderadas (considered convictions) de justiça, ou as estendem de maneira aceitável. 
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Podemos aferir se a aplicação desses princípios nos leva a fazer os mesmos juízos acerca da 

estrutura básica da sociedade que ora fazemos intuitivamente e nos quais temos a maior 

confiança; ou se, nos casos em que nossos juízos atuais estiverem sujeitos a dúvida e forem 

expressos com hesitação, tais princípios conferem, após reflexão, uma resolução. Há questões 

que sentimos que devem ser respondidas de determinada maneira. Por exemplo, estamos 

certos de que a intolerância religiosa e a discriminação racial são injustas. Pensamos ter 

examinado tais coisas com cuidado, e chegamos ao que cremos ser um juízo imparcial, que é 

pouco provável tenha sido distorcido por uma atenção excessiva aos nossos próprios 

interesses. Essas convicções são pontos fixos provisórios aos quais, presumimos, qualquer 

concepção de justiça deva se adequar. Estamos, porém, muito menos certos sobre qual é a 

distribuição correta de riqueza e autoridade. Aqui, talvez estejamos procurando um modo de 

eliminar nossas dúvidas. Podemos, então, checar uma interpretação da situação original pela 

capacidade que seus princípios têm de acomodar as nossas mais firmes convicções e de 

proporcionar direção (guidance) onde ela é necessária. 

 Na busca pela mais favorável descrição dessa situação, trabalhamos a partir das duas 

extremidades. Começamos por descrevê-la de maneira que ela represente condições 

compartilhadas em geral, e de preferência fracas. Observamos então se essas condições são 

suficientemente fortes para dar origem a um conjunto significativo de princípios. Se não, 

procuramos por premissas adicionais igualmente razoáveis. Mas caso afirmativo, se esses 

princípios se ajustam às nossas convicções ponderadas (considered convictions) de justiça, 

então muito bem. Mas é de se presumir que haja discrepâncias. Nesse caso temos uma 

escolha. Tanto podemos modificar a descrição da situação inicial como podemos revisar 

nossos juízos existentes, pois mesmo os juízos que provisoriamente tomamos como pontos 

fixos estão sujeitos a revisão. Estou supondo que, movendo-nos para a frente e para trás, 

algumas vezes alterando as condições das circunstâncias contratuais, outras vezes abdicando 

de nossos juízos e ajustando-os aos princípios, iremos enfim encontrar uma descrição da 

situação inicial que tanto expressa condições razoáveis como dá origem a princípios que se 

ajustam aos nossos juízos ponderados (considered judgments), devidamente mitigados 

(pruned) e ajustados. A esse estado de coisas me refiro como equilíbrio reflexivo. É um 

equilíbrio porque finalmente os nossos princípios e nossos juízos coincidem; e é reflexivo 

visto que sabemos com que princípios estão em conformidade os nossos juízos, e quais as 

premissas de sua derivação. Por um momento tudo está em ordem. Mas esse equilíbrio não é 

necessariamente estável. Ele é passível de ser alterado por um exame ulterior das condições 

que devem ser impostas sobre a situação contratual, e por casos particulares que possam nos 

levar a revisar nossos juízos. Contudo, por ora fizemos o possível para tornar coerentes as 

nossas convicções de justiça social, e para justificá-las. Chegamos a uma concepção da 

posição original.» 

— RAWLS, John - A theory of justice (1971), pp. 19-21. Trad. por Valter A. Bezerra. 

 

 

«A prática científica é, obviamente, afetada pelas imagens que os cientistas dela 

fazem, imagens essas que correspondem a um ideal de ciência, tendo, portanto, um 

caráter normativo. Entretanto, os cientistas são freqüentemente levados a rever suas 

imagens da atividade de que participam, se percebem um grande descompasso entre a 

imagem e a prática da comunidade, ou se a prática que está em conformidade com uma 

particular imagem mostra-se inadequada ou ineficaz para produzir conhecimento.» 

 

— ABRANTES, Paulo - Imagens de natureza, imagens de ciência (1998), pp. 22-23, nota 10. 
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«Muitas teorias epistemológicas chamam em seu socorro as nossas intuições comuns 

acerca da natureza do conhecimento. Já recorremos às nossas intuições para chegar a 

um acordo, por exemplo, em torno da idéia de que o conhecimento é uma espécie de 

crença que também tem como pré-requisitos a verdade e alguma espécie de justificativa. 

Consideremos o exemplo de alguém que afirma saber que Madagascar fica no Oceano Índico 

ao mesmo tempo em que nega crer que Madagascar fica nesse oceano. Quando pensamos 

num caso como esse, julgamos que ele implica uma contradição. Assim, chegamos à 

conclusão de que é preciso crer em algo para saber esse algo. Os epistemólogos valem-se 

muitas vezes de intuições ou juízos como esse (grosso modo, intuições sobre o que é 

verdadeiro e o que é falso) a fim de dar sustentação às suas teorias epistemológicas. 

 Devemos tomar cuidado com a confiança que depositamos em nossas intuições. As 

intuições sobre o conhecimento que decorrem do senso comum precisam às vezes ser 

corrigidas por certas considerações epistemológicas mais gerais e teóricas. Porém, às 

considerações relativas à plausibilidade geral de nossas intuições comuns temos de contrapor 

considerações relativas à plausibilidade geral das teorias epistemológicas. Temos de 

contrapor essas duas coisas porque as intuições têm algo a nos dizer acerca da validade das 

teorias, e as teorias têm algo a nos dizer acerca da validade das intuições. [...] 

 Por enquanto, o ponto principal é que nossas intuições acerca do conhecimento, 

fornecidas pelo senso comum, podem elas mesmas ser ajustadas, corrigidas ou mesmo 

rejeitadas à luz de nossa aceitação de afirmativas teóricas mais gerais sobre a natureza do 

conhecimento.» 

 

— MOSER, MULDER & TROUT - A teoria do conhecimento: Uma introdução temática 

(2009), p. 25. 
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