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WILLIAM K. CLIFFORD E AS  

CRENÇAS IRRESPONSÁVEIS 

Matheus Monteiro da Silva1 

 

RESUMO 

O presente texto trata de entender o peso moral das crenças. Crença, essa faculdade humana 

que serve como uma importante ferramenta para entender o mundo, também pode ser uma 

maldição. Assim entendia William K. Clifford, matemático e filósofo inglês do século 19; e aqui 

será utilizado como principal referencial teórico o seu ensaio “A Ética da Crença”. Este texto, 

assim como ensaio citado, pretende apresentar a noção de responsabilidade epistêmica sobre 

as crenças; isso quer dizer que as crenças não escapam da análise moral, e o peso de crenças 

irresponsáveis, bem como seu aspecto privado e coletivo serão discutidos. Também é 

explicado de maneira não-exaustiva alguns conceitos de Epistemologia. E, por fim, será 

apresentada uma pequena reflexão à luz da filosofia moral de Clifford sobre o caso atual das 

fake news no cenário da pandemia de COVID-19. Espera-se que este material sirva tanto para 

divulgação do filósofo aqui referenciado, mas também para ajudar a pensar eticamente sobre 

o direito de acreditar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
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INTRODUÇÃO 

Os assuntos abordados neste trabalho são relacionados à noção filosófica de crença. 

Aqui haverá uma defesa da qual a crença pode ser entendida como um objeto da Ética. Para 

a reflexão a seguir, buscou-se como principalmente norte teórico a filosofia moral de William 

Kingdom Clifford (1845–1879) – mais precisamente o seu ensaio “A Ética da Crença” –, bem 

 
1 Aluno do Curso de Filosofia da PUC-Campinas. 
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como algumas obras sobre Epistemologia. Alguns sites ligados a veículos de notícias foram 

consultados também.  

O principal objetivo do texto é expor de maneira objetiva, clara e exaustiva na medida 

do necessário, mas de acordo com as limitações de quem o escreve: as reflexões de Clifford 

sobre as crenças; e no caso particular das crenças irresponsáveis. Reflexões como: quando é 

correto crer? O que são crenças irresponsáveis? As crenças de alguém dizem somente respeito 

àquele que crê? Quando se tem o direito epistêmico de possuir uma crença? Pretende-se, em 

um segundo momento, fazer uma pequena reflexão moral acerca das fake news, um tipo 

contemporâneo de boato, defendendo a posição de que elas seriam um meio inadequado 

para se atingir justificações para crenças; isso a partir de insights fornecidos pela obra de 

Clifford referida no primeiro parágrafo. 

É importante salientar que o autor deste texto não se compromete totalmente com as 

ideias de Clifford, assim como também não se compromete totalmente com as ideias dos 

outros autores citados, mas os utilizada como referencial teórico por dois motivos: primeiro, 

embora William K. Clifford seja um autor conhecido e, em certa medida, comumente utilizado 

em países anglófonos em debates envolvendo Filosofia da Religião, aqui sua obra ética é usada 

em uma esfera mais secular, que é a questão das fake news. Mas cabe salientar que sendo ele 

um autor pouco conhecido no Brasil, espera-se que este texto sirva como forma de divulgação 

para sua filosofia. Segundo, as obras de teoria do conhecimento consultadas fornecem, ao 

menos, uma heurística considerável para entender alguns conceitos epistemológicos.  

Por fim, embora tenha sido comentado sobre Clifford ser utilizado em discussões sobre 

religião, não faz parte dos objetivos deste texto apresentar uma crítica contra ou a favor de 

qualquer credo religioso. 
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EPISTEMOLOGIA 

Para o melhor entendimento do leitor cabe aqui um primeiro passo: o trabalho 

analítico de explicar os principais conceitos que serão trabalhados a seguir. Quando Clifford 

propõe suas reflexões acerca de um certo tipo de crença em “A Ética da Crença” ele caminha 

sobre a fronteira entre a Ética e a Epistemologia. Dito isto, convém primeiramente falar sobre 

alguns conceitos de Epistemologia. 

Primeiro, o que é a Epistemologia? Segundo Dutra (2010, p. 11), a Epistemologia2, 

também chamada de Teoria do Conhecimento, é a disciplina filosófica que se preocupa com 

o conhecimento proposicional, ou mais precisamente: a justificação do conhecimento 

proposicional; é através das ferramentas oferecidas por essa disciplina que é possível 

apresentar crenças de modo em que pareçam razoáveis, bem como resistentes a críticas. 

Claro, como toda definição de um campo do conhecimento: esta recém apresentada é uma 

simplificação, mas tem força heurística suficiente para o entendimento deste trabalho. 

No parágrafo acima é mencionado o termo “conhecimento proposicional”. O leitor 

menos familiarizado com a literatura filosófica deve estar se perguntando do que se trata. Os 

epistemólogos discriminam três tipos de conhecimento: 1) o conhecimento por habilidade; 2) 

o conhecimento por familiaridade; e, enfim, 3) o conhecimento proposicional.  

De acordo com Alexandre Meyer Luz (2013, p.16-17), os três tipos de conhecimento 

podem ser definidos assim: 

O que alguém quer dizer quando diz que “sabe”3 jogar futebol? Nesse caso o 

conhecimento aqui se refere a uma habilidade que, além de não ser repassada para outras 

pessoas, evolui de acordo com treino e repetição. Outros conhecimentos por habilidade são: 

andar de bicicleta, lutar jiu jitsu e jogar videogame.  

Quanto ao conhecimento por familiaridade, diz-se que é aquele que representa a 

capacidade de distinguir objetos. Refere-se a essa forma de saber quando, por exemplo, João 

 
2 Embora pouco usado atualmente, o termo Gnosiologia também é um sinônimo de “teoria do conhecimento”. 
3 Aqui “saber” e “conhecer” serão entendidos como termos intercambiáveis. 
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diz conhecer Maria. O que conhecimento que alguém tem de si mesmo também é um 

conhecimento por familiaridade. 

Chegando ao objeto da Teoria do Conhecimento, tem-se o conhecimento 

proposicional. Primeiro, o nome se deve à alusão feita à proposição. Uma proposição pode ser 

entendida como aquela entidade linguística e mental que existe entre uma frase do tipo 

declarativa como “a neve é branca” e o fato de a neve ser branca. A principal característica de 

uma proposição é sua propriedade de receber um valor de verdade, ou seja: uma proposição 

pode ser verdadeira ou falsa.4 Por fim, o conhecimento proposicional diz respeito a frases 

declarativa feitas por alguém, como no caso de João dizer “eu sei que a lua é o satélite natural 

da Terra”; tal frase alude a uma proposição. 

Mas a definição de conhecimento proposicional (doravante apenas “conhecimento”) 

pode ser ainda mais refinada. Tradicionalmente esta forma de conhecimento tem sido 

definida assim5: 

 S sabe que P se e somente se: 

i. S crê que P; 

ii. P é verdadeira; e 

iii. S está justificado em crer que P. 

 

‘S’ pode ser entendido como um agente epistêmico, ou seja: alguém que sabe, crê, 

descrê, emite juízos dentre outros status mentais epistêmicos. ‘P’ diz respeito a uma 

proposição qualquer. Resumindo a definição tripartite6: conhecimento é crença verdadeira e 

justificada (LUZ, 2013, p.19). 

 
4 Para mais informações: consultar Mortari (2016). 
5 E é essa definição que será utilizada neste texto, no entanto ela não é isenta de críticas; e para esta discussão 
é recomendável procurar pela literatura que envolve os casos Gettier; ou checar Gettier (1963). 
6 Nome dado à definição tradicional do conhecimento proposicional. 
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Ainda para Luz (2013, p.41) uma crença é um dos elementos mais básicos do 

conhecimento. Uma crença seria uma “atitude intencional” para com algum conteúdo 

proposicional. Mas crença pode ser encarada como uma ação mental em relação a algo do 

qual se supõe ser verdadeiro ou falso, ou seja: a crença contém sempre uma proposição. 

Outro elemento que constitui o conhecimento é a justificação, diz-se que se sabe algo 

quando sua prática reflexiva sobre esse algo é uma crença verdadeira e justificada. É sobre a 

justificação que repousa a imensa maioria das discussões epistemológicas atuais. Crenças 

isoladas podem ser estudadas pela Psicologia; a verdade é um dos objetos de estudo da 

Semântica; logo, resta uma área da qual estude o terceiro item da definição tripartite, e esta 

área é a Epistemologia. No entanto, o que seria a justificação? É possível pensá-la como uma 

série de requisitos investigativos que sustentarão dada crença. Ela pode vir em graus, e se 

espera que atinja o mais alto grau possível, no entanto, isso não é necessário (LUZ, 2013, p. 

46). Saber que o resultado de uma soma 2 + 2 é igual a 4 requer uma operação aritmética tal 

que ela mesma seria uma justificação para o resultado da soma.  

Conforme Luz (2013, p.46): 

‘Justificação’ – e seus correlatos, como “certeza”, “garantia”, etc. – é conceito 
epistemologicamente central nas mais diferentes teorias do conhecimento. 
Descartes, por exemplo, pretendia guiar os espíritos através do uso da razão, 
orientada por um modelo rigorosíssimo de justificação, apoiado fortemente 
no apelo à certeza. A certeza – o grau extremo de justificação, nas 
Meditações, por exemplo, estava distribuída por todos os elos que 
constituíam as cadeias de crenças do sujeito, apoiadas, em última análise, 
como é bem sabido, no fundamento sólido, ‘certo’, do cogito, que conferia 
este mesmo status às crenças dele derivadas ou nele apoiadas. 

A partir dessa citação é possível pensar na seguinte metáfora: existe uma corrente e 

seus elos estão ligados às suas duas extremidades que, por sua vez, conectam-se cada uma a 

um objeto diferente: esses objetos seriam a crença e a verdade da crença, mas a corrente e 

seus elos seriam a própria justificação.  

E com essas explicações prévias se encerra a primeira etapa deste trabalho: uma 

explicação não-exaustiva de crença, Epistemologia e correlatos. Lembrando: a Epistemologia 

é a área preocupada com o estudo do conhecimento, e isso implica no estudo de seus 
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processos, sua natureza e suas justificações. Crença é um dos elementos que fazem parte da 

definição tradicional de conhecimento. E crença também será o principal item a ser discutido 

a seguir. 

 

NOÇÕES CLIFFORDIANAS SOBRE AS CRENÇAS 

Clifford em seu ensaio “A Ética da Crença” traz uma discussão nova à Ética. O filósofo 

inglês estava interessado nas crenças, ou melhor: no direito epistêmico de possuí-las. As 

crenças, como visto anteriormente, dentro da Filosofia costumam fazer parte do domínio da 

Epistemologia. E como também fora adiantado anteriormente, Clifford cruza essa borda entre 

a Ética e a Epistemologia.  

“A Ética da Crenças” discute a relevância moral das crenças e se inicia com uma 

pequena anedota: um armador estava a fazer preparativos para enviar um navio cheio de 

imigrantes a uma nova terra; tais imigrantes, como é presumível, estavam em busca de uma 

vida melhor. O armador não estava certo se o navio possuía condições para fazer tal viagem – 

uma vez que a embarcação possuía alguns defeitos. E o que fez ele? Ignorou qualquer dúvida 

sobre a capacidade de navegar do navio e justificou a crença na qual o navio havia plenas 

condições de seguir viagem baseando-se em experiências exitosas do passado, e mais seguro 

disso pensou: a providência não deixaria que morressem pessoas honestas em busca de uma 

vida melhor. O navio afundou. Ninguém sobreviveu.  

Intuitivamente, parece óbvia a culpa do armador por sua negligência. E de fato ele era 

culpado. No entanto, se a viagem tivesse logrado êxito, mostrando que a crença do armador 

no sucesso da viagem era verdadeira, poder-se-ia chamá-lo, ainda assim, de imoral? Para 

Clifford (2018, p.71): ele ainda seria imoral, uma vez que não tinha o direito de manter tal 

crença. Afinal, sua crença era irresponsável, pois sua justificação havia sido conquistada de 

maneira espúria através de um palpite feliz. Naquela situação: o armador não possuía o direito 

epistêmico de crer.  
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A questão que envolve a correção das crenças, quer dizer quando seria correto manter 

uma crença e quando não seria, aqui não está sobre seu valor de verdade, mas sim sobre a 

forma com a qual foi adquirida. No exemplo do armador, a crença da qual a viagem ocorreria 

bem foi adquirida através de uma suposição. Apenas supor que uma crença é verdadeira é um 

modo espúrio de justificá-la, pois não requer a mínima indagação por parte do agente 

epistêmico – e pensando na definição dada anteriormente para o conhecimento, não é 

possível dizer que tal crença fosse conhecimento do agente. Por fim, parece que não se trata 

da veracidade de uma crença, mas sobre o direito de acreditar em algo com base em indícios 

que o crente dispõe.  

As crenças, segundo o filósofo (2018, p. 73), não são separáveis da ação. Para alguém 

que já contemplou uma crença, a ação foi tomada internamente. Se a crença não leva a uma 

ação externa assim que gerada, ao menos prepara terreno para futuras ações baseadas em 

crenças irresponsáveis. A condenação recai então sobre a crença. Ninguém que sustente uma 

convicção forte sobre uma proposição pode investigá-la com a mesma parcialidade como 

alguém que não a defenda com o mesmo ímpeto.  

Mas, claro, é possível pensar que as opiniões7 de alguém não se formam separadas de 

intenções coletivas, uma vez que existe um conjunto de crenças do qual é externo ao sujeito; 

logo,  pensa-se: como culpar uma pessoa que alimenta crenças incorretamente se ela é 

influenciada por uma intersubjetividade doxástica8? A culpa é do indivíduo ou de sua 

comunidade? As coisas não são tão simples e Clifford certamente pensou nisso – não só 

pensou, como uma de suas críticas vai justamente de encontro a isso. Conforme o autor (2018, 

p. 74), as crenças não existem de maneira isolada. Primeiro, elas formam um agregado de 

noções reflexivas intrínsecas a quem tem estados epistêmicos; assim suas crenças 

influenciam-se mutualmente, reforçando àquelas do mesmo tipo e enfraquecendo outras. 

Segundo, as convicções de cada pessoa formam uma rede de noções, e essa rede é conectada 

a todos os agentes epistêmicos de uma comunidade – e essa cultura de crenças pode ser 

 
7 “Opinião” e “crença” também serão entendidas como termos intercambiáveis.  
8 Termo relativo à palavra “doxa” (opinião). 
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benéfica, mas também pode ser maléfica, uma vez que influencia toda a sorte de 

comportamento, principalmente quando suas crenças constituintes são formadas de maneira 

irresponsável (ou seja: quando são conquistadas por meios ilegítimos). Como o próprio autor 

coloca: as crenças são ao mesmo tempo uma benção e uma maldição. “É um terrível privilégio 

e uma terrível responsabilidade, ajudarmos a criar o mundo no qual viverão as gerações 

futuras.” (CLIFFORD, 2018, p. 74). Isso quer dizer, é positivo manter o hábito de formar 

convicções epistemicamente justificadas, não somente para o agente em isolado, mas 

também para sua comunidade. Como seu próprio emaranhado interno de crenças influencia 

o sistema doxástico da sociedade, ações salutares ou danosas que se seguem de suas 

afirmações não atingem somente a ele, mas todo o seu grupo, tal como exemplificado na 

anedota do armador. Convém lembrar, como também adiantado na citação anterior, o autor 

entende que existe um dever moral para com as pessoas que farão parte da sociedade no 

futuro, e esse dever é justamente o de crer com justificação para assim agir com 

responsabilidade.  

Existem casos em que uma crença é mantida por desonestidade; já em outros, por 

engano. Sobre o primeiro tipo: é imoral manter uma crença por interesse próprio, uma vez 

que – como já discutido em parágrafos anteriores – crenças não pertencem somente à esfera 

privada de quem crê e afirma a partir delas, mas suas ações decorrentes afetam também sua 

comunidade. Para o usufruto de uma boa cultura em que haja a confiança mútua das pessoas, 

é preciso afirmar de forma honesta através da averiguação daquilo do qual se acredita. 

Novamente, o que alguém afirma não afeta somente a si, mas também ao seu próximo. Não 

parece correto, por exemplo, crer que determinado grupo marginalizado da sociedade pratica 

ações que molestam o bem-estar geral sem estar munido das evidências certas, pois se tal 

opinião particular acaba por influenciar a certeza geral, aquele grupo pode ser ostracizado 

ainda mais, ou pior: ser violentado de alguma forma. Ainda que tal grupo seja de fato perigoso 

para a comunidade em questão, se a afirmação sobre isso não se sustenta em boas evidências, 

a crença da qual se segue é ainda incorreta, pois contribui para uma cultura em que condenar 
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sem provas é aceitável, bem como emitir opiniões para a satisfação pessoal é 

transversalmente incontestável.   

A crença, essa faculdade sagrada que impulsiona as decisões da nossa 
vontade e une num funcionamento harmonioso todas as energias compactas 
do nosso ser, pertence-nos não para nosso usufruto, mas para a humanidade. 
(CLIFFORD, 2018, p. 74). 

E quanto a crenças que o agente epistêmico não mantém por má-fé, mas por 

ingenuidade? Para Clifford (2018, p.78) ainda nesses casos não é legítimo acreditar; existe o 

dever de investigar por parte de quem crê e, em hipótese alguma, deve-se afastar dúvidas 

acerca dessa ou daquela opinião. Não existe possibilidade de crer com base em indícios 

conquistados de maneira epistemicamente inconsistente. E se existe dúvida diante de alguma 

crença é sinal de que: ou ela é incorreta, ou ainda não foi justificada de forma adequada. 

Embora essa posição pareça demasiada rígida e alguém objete não possuir tempo suficiente 

para buscar justificação para tudo em que acredita, Clifford (2018, p. 79) responde: “Nesse 

caso, não deveria ter tempo para acreditar”. 

Antes de começar a uma reflexão sobre fake news a partir do que fora exposto 

previamente, convém falar sobre um perigo que a reflexão cliffordiana parece inferir: o 

ceticismo radical; a posição da qual entende que o agente epistêmico deve duvidar de tudo, 

mas jamais poderá chegar a uma certeza sobre qualquer proposição. Um leitor mais ativo d”A 

Ética da Crença” pode produzir o seguinte argumento:  

Primeira premissa: para eu possuir o direito epistêmico sobre minhas crenças, então eu 

preciso justificá-las adequadamente.  

Segunda Premissa: não é o caso que eu possa justificar uma crença adequadamente, afinal, 

eu não posso em toda e qualquer hipótese averiguar os mínimos detalhes de cada evidência 

para que eu sustente minhas crenças com a justa certeza.  

Conclusão: Logo, eu não possuo o direito epistêmico sobre minhas crenças já que eu não 

posso em toda e qualquer hipótese averiguar os mínimos detalhes de suas evidências para 

que eu sustente as sustente com a justa certeza. 
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Para a análise desse argumento cabe relembrar que a “justificação” é um dos 

elementos constituintes do conhecimento em sua definição tradicional, e ela pode se dar em 

graus, no entanto, não é necessário que se apresente no maior grau possível, embora seja o 

esperado. Um exemplo: talvez um aluno do ensino médio saiba que a lua é o satélite natural 

da Terra, mas, muito provavelmente, o seu grau de justificação para tal crença é bem menor 

que aquele possuído por um astrônomo.  E assim entendia Clifford (2018, p.80-81): 

Não há qualquer perigo prático de que tais consequências alguma vez 
decorram do cuidado escrupuloso e do autocontrolo em matéria de crença 
(...) 

 

(...) há muitos casos em que temos o dever de agir com base em 
probabilidades, embora os indícios não sejam tais que justifiquem a crença 
em causa; porque é precisamente por tal ação e pela observação dos seus 
resultados que se obtém indícios que podem justificar a crença futura. 

O problema do argumento, anteriormente, apresentado se dá na segunda premissa: 

para se justificar adequadamente uma crença não é necessário que sua averiguação seja feita 

de maneira idealmente exaustiva, mas ainda é dever do agente epistêmico justificá-la por 

meios honestos assim como sempre buscar o maior grau de justificação possível.  

Pensando uma vez mais sobre o exemplo do aluno de ensino médio e o astrônomo: o 

conhecimento do primeiro é derivado daquilo conhecido pelo segundo com um grau maior de 

justificação. O astrônomo pode ser entendido como aquele que investiga fenômenos cuja a 

origem e a ocorrência se dão fora da Terra e sua ciência é a Astronomia; é dessa área (e de 

outras) do qual o conhecimento relativo à lua chega até o professor do ensino médio que, por 

sua vez, ensina-o ao aluno9; o aluno forma uma crença a partir da investigação feita por 

outrem. O aluno tem as mesmas ferramentas das quais o astrônomo dispõe? Não. Então o 

aluno pode justificar uma crença x sobre um corpo celeste qualquer do mesmo modo que um 

astrônomo? Obviamente, não. Como então confiar nas afirmações feitas pelo aluno? Essa 

pergunta foi parcialmente respondida anteriormente: não existe um grau máximo de 

 
9 Lembrando que neste momento do texto o termo “conhecimento” está sendo entendido como “conhecimento 
proposicional”. Uma das características do conhecimento proposicional é que ele – diferentemente dos outros 
conhecimentos – pode ser transferido de um agente epistêmico a outro. 
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justificação para uma crença do qual seja necessário para que ela passe a fazer parte de um 

conhecimento. Conhecimento é crença verdadeira e justificada. Uma crença responsável, 

como foi mostrado até aqui, é uma crença adequadamente justificada; e é dever de quem 

sabe algo buscar a investigação mais honesta possível para isso. Uma vez que isso seja feito, 

o crente tem o direito epistêmico de possuir uma crença. Mas para não perder a pergunta de 

vista: Como então confiar nas afirmações feitas pelo aluno? Outra vez a questão da 

privacidade de uma opinião é levantada: ninguém pode fazer uma declaração e mantê-la sem 

a adequada justificação – ou mesmo sem justificação nenhuma – mas dizer que possui tal 

direito à opinião; pois suas ações decorrentes não afetam somente si, mas a todos que lhe 

cercam. Assim como o armador não tinha o direito de crer sem evidências, porém ainda assim 

o fez, e a ação que se seguiu levou a morte de seus pares. Mesmo crenças ingênuas importam, 

uma vez que quebram o elo de confiança entre àquele pertencentes à mesma comunidade. 

Tudo isso posto, é um direito epistêmico do aluno acreditar nas crenças (verdadeiras e 

justificadas) de um especialista como o astrônomo, mas para tal, faz-se necessário o dever 

coletivo de construir uma rede de opiniões conquistadas por mérito (CLIFFORD, 2018, p.87). 

Ademais, não é problema confiar nas afirmações de um especialista, pensando em um caso 

específico: nas afirmações de um cientista, por alguns motivos: a) devido à natureza do 

sistema social do qual é a comunidade científica: é impossível para um investigador produzir 

e publicar um estudo sem submetê-lo à crítica de seus pares (p. ex., um paper precisa passar 

por algum de controle de viés, como análise por pares e revisões, antes que seja publicado); 

b) um físico, por exemplo, pode explicar todos os processos e propriedades de um certo tipo 

de matéria, e a averiguação explicada por ele, por sua vez, pode ser reproduzida por qualquer 

outro agente, mesmo que esse agente não seja um físico, pois se ele possuísse as mesmas 

ferramentas e compreensões sobre mundo do cientista, então lhe seria plenamente possível; 

c) os meios utilizados por um pesquisador qualquer não são espúrios, são cognoscíveis a 

qualquer outro ser humano sem que ele deixe de sê-lo (CLIFFORD, 2018, p.88).   
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UMA PEQUENA REFLEXÃO SOBRE FAKE NEWS  

Finalmente, depois de todas essas explicações, é possível fazer uma reflexão desde o 

pensamento ético de Clifford sobre fake news e seus impactos sociais na pandemia de COVID-

19. Uma fake news pode ser entendida como uma notícia falsa ou parcialmente falsa que 

muitas vezes é difundida deliberadamente por veículos de comunicação sensacionalistas, e 

não é raro que sejam tomadas como crença por algumas pessoas quando tais crenças 

reforçam uma visão de mundo enviesada. Fake news nada mais são, por outro lado, que 

boatos, por isso podem ser agrupadas sob o guarda-chuva das justificações espúrias, logo não 

é um direito epistêmico acreditar nelas.  Toda essa desinformação gerada atrapalha àquele 

sistema coletivo de crenças, que quando saudável é fruto da confiança mútua entre os 

agentes; todo esse ruído corrói a “faculdade sagrada” das crenças. Durante a maior pandemia 

do século XXI é possível ver os impactos reais de crenças irresponsáveis. Com uma rápida 

pesquisa feita na internet10 é possível observar as torrentes de boatos e desinformações sobre 

a pandemia – tais como uma possível origem artificial do vírus causador da COVID-19, a 

ineficácia do isolamento social e uso de máscaras, [mesmo com a eficácia de ambos 

defendidas por médicos, como pode ser visto em (DALCOLMO, 2020)] ou malefícios 

produzidos pela vacinação contra a SARS-CoV-2. Um caso particular para exemplificar como 

uma cultura de desinformação pode ser letal para uma comunidade de agentes epistêmicos: 

por volta de maio de 2021 uma idosa de setenta e sete anos faleceu após ser infectada pelo 

vírus causador da COVID-19, a informação relevante aqui é sua recusa em tomar a vacina: a 

idosa assinara anteriormente um termo de recusa para a vacina (VASCONCELLOS, 2021). 

Assim como foi fácil perceber a culpa do armador, neste caso – particular e real – é possível 

culpar àqueles disseminadores de fake news sobre a vacina, aqueles que atrapalham a 

existência de uma rede saudável de crenças; aqueles que creem sem o direito de manter suas 

crenças. Atualmente, no período em que este texto é escrito, há um assustador ataque ao 

conhecimento científico (aquele sempre pronto para escrutínio), tal afronta se baseia em 

 
10 Caso o leitor sinta a necessita de checar as incontáveis fakes news disseminadas na internet, recomenda-se 
checar o seguinte site: https://www.boatos.org. 
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boatos mal-intencionados. Como apresentado anteriormente, não há problemas em acreditar 

com base na palavra de especialistas, mas é imoral emitir opiniões contra quem produz 

crenças por essa via, já que não existem boas evidências que apontem para uma posição cética 

em relação ao que é afirmado pelos médicos, por exemplo. Se não há evidências, como 

adiantado, não há direito epistêmico para acreditar. Como dito de maneira brilhante e 

cirúrgica:  

Não é só o líder de homens, o estadista, o filósofo, ou o poeta, que tem este 
dever moral perante a humanidade. Cada campónio que debita na taberna 
da aldeia as suas frases lentas e esporádicas pode ajudar a matar ou a manter 
vivas as superstições fatais que toldam o seu género. Cada diligente esposa 
de artesão pode transmitir aos filhos crenças que manterão a sociedade coesa 
ou a farão em pedaços. Nenhuma ingenuidade, nenhuma obscuridade de 
estatuto, podem escapar ao dever universal de questionar tudo aquilo em 
que acreditamos. (CLIFFORD, 2018, p.75). 

Talvez com a ajuda de Clifford as pessoas, enquanto agentes epistêmicos e éticos, 

possam entender o peso moral de suas palavras. Existe o direito de crer e emitir opiniões 

acerca de assuntos relacionados à COVID-19, no entanto tal direito vem com o pacote que 

inclui o dever de manter as mesmas crenças por mérito e honestidade. Como bem descrito na 

citação acima: é dever de todos produzirem uma cultura em que todos os boatos sejam postos 

em exame. 

 

CONCLUSÃO 

Como fora discorrido previamente: encontra-se na filosofia moral de William K. Clifford 

uma poderosa ferramenta reflexiva sobre a correção moral das crenças. Através do que foi 

apresentado, espera-se que este texto sirva, ao menos, para acender em suas possíveis 

leitoras e leitores a faísca da dúvida. Assim como defendido pelo filósofo inglês, não é correto 

acreditar em algo apenas porque faz um bem individual a quem crê, afinal sua crença não é 

um assunto privado. As crenças formam um emaranhado de convicções e opiniões que servem 

para o bem-estar geral da humanidade; se seus agentes epistêmicos formarem crenças por 

meios espúrios, pode-se gerar ações extremamente danosas tanto a indivíduos, quanto à toda 
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sociedade – algo já observado no atual cenário pandêmico. Assim pensava Clifford: “é sempre 

incorreto, em todo o lado, para qualquer pessoa, acreditar seja no que for com base em 

indícios insuficiente”. (2018, p.78). 
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