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Resumo 

Em seu Knowledge by agreement: the programme of communitarian epistemology, Martin 

Kusch (2002) apresenta as bases do Comunitarismo em Epistemologia, que se caracteriza por 

assumir que (1) o termo “conhecimento” e seus correlatos têm um status social; e que (2) o 

status social do termo “conhecimento” é tipicamente conferido a grupos ou comunidades de 

pessoas. Segue-se destas duas características que: (a) a existência de conhecimento depende 

da existência de comunidades; (b) o status social existe apenas se existirem comunidades que 

confiram este status; (c) o termo “conhecimento” é mais bem entendido como um atributo de 

grupos do que de indivíduos. A Epistemologia Comunitarista tem como objetivo compreender 

as comunidades epistêmicas. Seu programa aproxima e conecta duas áreas: a epistemologia e 

a política. Compreender o que é uma comunidade epistêmica é uma condição necessária para 

compreender o conceito de conhecimento; e compreender uma comunidade epistêmica 

implica compreender sua estrutura social e política. A Epistemologia Comunitarista se 

concentra inicialmente sobre dois tópicos tradicionais, a saber, (1) a natureza do testemunho e 

(2) a natureza da racionalidade das crenças empíricas. O foco da pesquisa foi sobre a natureza 

do testemunho. O método utilizado consistiu em uma análise dos conceitos de “testemunho” e 

“comunitarismo epistemológico” e dos principais termos relacionados. Essa análise foi 

precedida de três momentos: (1) Uma interpretação de textos guiada pela reflexão racional; 

(2) o estabelecimento de um diálogo crítico; (3) uma análise crítica dos argumentos oferecidos 

pelos vários interlocutores. Como resultado, conclui-se que no programa de Epistemologia 

Comunitarista de Martin Kusch o conhecimento é sempre resultado de um status social e é 

atribuído a comunidades ou grupos de indivíduos; a existência de conhecimento depende da 

existência de comunidades; o papel do testemunho é inteiramente vital, dado que é através do 

testemunho que o conhecimento, produto da comunidade, chega aos indivíduos; a 
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comunidade é a que recebe o status de conhecedor; o testemunho quase sempre é uma fonte 

geradora de conhecimento e o agente epistêmico que dá o testemunho deve ser membros da 

mesma comunidade (compartilham interesses e objetivos comuns); ser membros da mesma 

comunidade motiva cada agente epistêmico a ter expectativas comuns acerca da honestidade e 

competência do agente epistêmico que dá o testemunho. 


