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RESUMO 
 

Em The Structure of Empirical Knowledge, Laurence BonJour tenta provar a ineficiência de 
uma explicação fundacional, enquanto solução ao problema cético. A sua compreensão é que 
não existem crenças básicas no sentido próprio, ou seja, crenças capazes de ter alguma força 
justificadora que não seja advinda da coerência com outras crenças. Mostraremos que essa 
proposta não é alcançada por BonJour de forma satisfatória e que, em sua teoria, uma crença 
observacional não-inferencial seria mais plausível se fosse interpretada como sendo básica, 
nos termos de uma teoria fundacional fraca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

In The Structure of Empirical Knowledge Laurence Bonjour tries to prove the inefficiency of 
a foundational explanation as a solution to the skeptical problem. His view is that there are no 
basic beliefs in the proper sense, that is, beliefs capable of having some justificatory force 
other than the ones derived by the coherence with other beliefs. We will show that this 
proposal is not achieved satisfactorily by BonJour, and that a non inferential observational 
belief in his theory would be more plausible if it were interpreted as being basic in terms of a 
weak foundational theory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Laurence BonJour, em seu livro The Structure of Empirical Knowledge, 1 fornece-

nos uma sofisticada teoria coerentista internalista de justificação, defendendo que apenas o 

coerentismo é capaz de prover uma explicação adequada para o conhecimento empírico. 

BonJour insiste na afirmação de que há um problema essencial com a ideia de existência das 

crenças básicas fundacionais e que a justificação de uma crença particular empírica se dá em 

razão de sua participação em um sistema que possui um alto grau de coerência. 2 No presente 

trabalho, fazemos um estudo crítico da sua visão coerentista de justificação e conhecimento, 

objetivando mostrar que ele não foi bem sucedido em desenvolver uma teoria coerentista 

plausível. Defendemos a tese de que em sua teoria a crença observacional não inferencial 

seria mais plausível se fosse interpretada como sendo básica, nos termos de uma teoria 

fundacional fraca. Isso significa que seu projeto coerentista pode ser mais plausivelmente lido 

como uma contribuição para a investigação de elementos coerenciais inerentes a essa forma 

de fundacionalismo. 

Queremos iniciar ilustrando brevemente a tese coerentista de BonJour a partir de 

uma dificuldade mais geral para o coerentismo: trata-se da necessidade atribuída às teorias 

coerentistas de fornecerem uma explicação adequada de observação. A rigor, essa exigência 

advém de uma objeção fundacionalista que sugere a existência de uma contradição nos termos 

da noção coerentista de observação. O coerentismo precisa explicar como um sistema recebe 

o input do mundo exterior sem que isso comprometa a ideia de uma justificação inferencial. 

Nesse caso, é preciso considerar as crenças causalmente geradas pelo mundo, as crenças 

observacionais. Assim, coerentistas como BonJour precisam encontrar uma noção de 

observação capaz de explicar como é possível conciliar o caráter de não inferencialidade das 

crenças observacionais com uma justificação estritamente derivativa.  

A alternativa de BonJour é sugerir que as crenças observacionais podem ser 

classificadas quanto a sua inferencialidade, a saber, elas podem ser classificadas quanto à sua 

origem e quanto à sua justificação. No primeiro sentido, quanto à origem, a crença 

observacional deve ser paradigmaticamente não inferencial. No segundo sentido, quanto à 

justificação, ela deve ser inferencial. É dentro desse contexto que BonJour  irá referir-se à 

existência de crenças cognitivamente espontâneas. É a espontaneidade cognitiva “que marca 

                                                           
1 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge. 
2 BonJour, ibid., p. 92-154. 
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uma crença como sendo putativamente observacional” 3 e, por isso, como muito 

provavelmente verdadeira. Logo, as crenças cognitivamente espontâneas seriam consequência 

da ação ou do efeito que o mundo exerce no sistema e afetariam o observador de forma 

involuntária, sem serem resultantes de qualquer tipo de inferência ou processo discursivo.4 Se, 

na consideração da inferencialidade das crenças observacionais, a distinção (quanto à origem 

e quanto à justificação) for respeitada, elas serão capazes de fornecer input ao sistema, mesmo 

se originando de modo não inferencial, uma vez que se justificam de modo coerencial. Em 

última instância, as crenças serão cognitivamente espontâneas se e somente se sua existência 

não resultar da inferência. 

As consequências de tal postulado vão além da sugestão dada por BonJour de que 

são os fundacionalistas que misturam5 os sentidos de como as crenças devem ser classificadas 

quanto à sua inferencialidade, o que faz surgir a objeção contra a noção de observação 

coerentista. Munido dessa noção de observação, BonJour parece conseguir minar as 

exigências fundacionalistas de que as crenças observacionais possuem algum atributo ϕ que 

lhes confere alguma autoridade inicial, descartando, consequentemente, a possibilidade de que 

elas, as crenças observacionais, possam ser compreendidas como crenças básicas. Sob essa 

perspectiva, dado o alcance epistêmico que os pressupostos implícitos em sua noção de 

observação coerentista têm, entendemos que essa noção possa ser tomada como a pedra 

angular de sua teoria.  

Trata-se aqui de um ponto importante, pois, para nós, os resultados alcançados por 

BonJour que se apoiam nessa noção de observação acabam reforçando ainda mais a tese de 

que as crenças observacionais têm relação imediata com o problema do input do mundo 

exterior. A despeito da profunda dialética envolvida na admissão estritamente fundacional de 

que as crenças observacionais possuem alguma autoridade inicial, ainda que falível, como 

mostraremos, consideramos a distinção entre inputs genuínos e falsos o maior problema para 

as teorias de coerência. O entendimento fundacionalista é que a função do input não é apenas 

fornecer informações sobre o mundo que as crenças pretendem descrever, porque apenas 

fornecer informações não habilita essa distinção entre inputs genuínos e falsos. O input deve 

prover alguma colaboração mínima que permita ao sistema ser capaz de aceitar ou rejeitar a 

                                                           
3 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 117. 
4 BonJour, ibid., p. 117-8. Ver posição semelhante em L. BonJour, “BonJour, A Dialética do Fundacionalismo e 
Coerentismo”. In: John Greco; Ernest Sosa (Org.). Compêndio de Epistemologia, p. 204. 
5 A objeção fundacionalista nas palavras do próprio BonJour “repousa em uma conflação” (It rests on a 

conflation). BonJour, ibid., p. 112. 
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justificação da crença pela coerência.6 Essa afirmação carrega consigo o importante postulado 

de que a crença observacional possui algum atributo ϕ que pode estar relacionado à verdade, o 

que a torna básica.  

Em seu livro, BonJour insiste na afirmação de que crenças básicas não existem, de 

que a credibilidade necessária para a justificação de uma crença empírica pode ser alcançada 

apenas pela coerência do sistema de crenças. Um de nossos objetivos é mostrar que BonJour 

não foi bem sucedido nessa tentativa.  

Tais considerações preliminares esboçam a discussão elementar de nosso trabalho. É 

importante que se diga que essa e outras conclusões resultaram de uma abordagem que, de um 

ponto de vista sistemático, levou em conta que o livro de BonJour pode ser sumariamente 

divido em duas partes essenciais: uma primeira, que é crítica e que aborda e ataca as 

diferentes formas de fundacionalismo como resposta ao problema do regresso; e uma 

segunda, que é construtiva, em que é desenvolvida a concepção coerentista holística de 

justificação do filósofo. Optamos por respeitar tal divisão. Nos primeiros capítulos ‒ 2, 3 e 4 ‒ 

apresentamos, portanto, alguns dos problemas avaliados por ele, tentando iluminar pontos que 

consideramos importantes e controversos, mostrando que é possível refutar as objeções que 

BonJour explora contra o fundacionalismo. A partir do quinto capítulo, começamos a traçar os 

caminhos necessários para a nossa defesa expondo e analisando a teoria de BonJour de modo 

que possamos chegar munidos de material suficiente à conclusão.  

Seguindo essa estratégia, o capítulo a seguir explica as bases epistemológicas gerais 

do trabalho de BonJour, ao mesmo tempo que fornece um quadro geral dos fundamentos 

sobre os quais deve apoiar-se a discussão de nosso trabalho. Dessa maneira, visamos aclarar o 

entendimento do filósofo sobre a concepção tradicional do conhecimento empírico, da 

importância da noção de justificação epistêmica e da origem do problema das cadeias 

                                                           
6 Esse entendimento abaliza-se no postulado fundacionalista, que concebe a ideia de que a coerência pode 
trabalhar em prol de crenças fundacionais com um grau mínimo de credibilidade. O postulado admite que a 
coerência trabalhe em prol da justificação de uma crença inicialmente crível. Nesse caso, a crença observacional 
é básica e se justifica, de algum modo, em si mesma. Não obstante, o contrário é impossível de ser assumido. 
Admitir qualquer característica fundacional de uma crença empírica em um sistema coerente culmina na possível 
derrota de um sistema coerente, que passaria de coerente para fundacional. Entendemos que sem a aceitação 
desse preceito, a tentativa de justificação com apelo apenas à coerência permanece sujeita às dificuldades e 
objeções que lhe são mais comuns, tais como: (i) a objeção dos sistemas coerentes alternativos (que mostra a 
possibilidade de existirem sistemas de crenças incompatíveis que são igualmente coerentes resultando em 
escolhas arbitrárias entre estes sistemas); e (ii) a objeção do input (qualquer sistema coerente que não recebe 
input do mundo exterior não pode constituir conhecimento empírico, pois mesmo as crenças verdadeiras não 
poderiam ser justificadas por terem sido resultado do acaso ou adivinhação). Há três razões elementares pelas 
quais acreditamos ser (ii) a objeção mais problemática ao coerentismo. A primeira é acreditarmos que o input 
parece endossar a existência de crenças básicas. A outra é que rejeitá-lo reforça a objeção (i) e, finalmente, por 
entendermos que o problema do input acaba conferindo às crenças observacionais uma importância vital em 
qualquer teoria de justificação coerentista.  
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estruturais de justificação. O principal objetivo do capítulo é fornecer a moldura sobre a qual 

BonJour deve começar desenhar sua argumentação. Não há uma análise substantiva da 

problemática a ser tratada, mas, ainda assim, entendemos que uma descrição inicial e mais 

específica da compreensão do filósofo sobre os temas citados pode auxiliar o leitor a 

compreender melhor as discussões ulteriores.  

No terceiro capítulo, analisamos as teorias fundacionalistas explorando, inicialmente, 

a existência de uma possível distinção, apontada por BonJour, entre as versões 

contemporâneas fundacionais fracas e as moderadas. Segundo o filósofo, elas divergem em 

razão do papel que a coerência exerce na justificação de cada um dos sistemas. Em teorias 

fundacionais moderadas, admite-se para a crença básica, um grau de justificação nela mesma 

inicialmente crível, que seja suficiente para sua própria justificação; em teorias fundacionais 

fracas, cabe à coerência elevar os graus de credibilidade inicial de uma crença básica, pois o 

grau de justificação delas não é suficiente para que sirvam de premissas justificáveis a outras 

crenças. Mostraremos que, apesar de esses aspectos terem certa relevância, eles não precisam 

ser tomados tão a cabo pelo fundacionalista, assim como faz BonJour. O fundacionalismo 

fraco e o moderado possuem um ponto em comum, o qual deve ser considerado o mais 

relevante para a justificação de uma crença empírica, que é o atributo ϕ que se postula que ela 

possui.  

Ao elucidarmos o entendimento de BonJour sobre essas versões, pretendemos 

mostrar o que se evidencia como o alvo principal para quem ambiciona atacar o 

fundacionalista: a  característica distintiva das crenças empíricas básicas. A abordagem é 

importante, porque indica que BonJour parece perder de vista a questão. O argumento 

antifundacionalista do filósofo é uma tentativa de refutar a existência de crenças empíricas 

básicas. Nele, BonJour sugere que não é o caráter de crença básica o que serve de razão para 

considerarmos uma crença observacional verdadeira. Mostraremos que sua refutação, a qual 

se fundamenta em um argumento antifundacionalista, não incide sobre o que deve ser a 

característica de uma crença empírica para que ela possa ser dita básica. A ideia é minimizar 

as caracterizações feitas, a fim de salientar o ponto essencial que deve estar em pauta quando 

se pretende refutar uma teoria fundacional.  

Ainda no capítulo 3, esboçamos aquela versão fundacional fraca que deverá servir de 

espelho para habilitar a compreensão da afirmação proposta na tese. Basicamente, a versão 
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não difere muito de versões já defendidas.7 Nela, aceitamos a falibilidade das crenças básicas, 

que precisam ser crenças perceptuais ordinárias sobre o mundo exterior. As crenças básicas 

devem ter ocorrência espontânea, sendo involuntárias e independentes de processos 

inferenciais. Admitiremos, ainda, formas de justificação dedutiva, abdutiva (pela melhor 

explicação) ou probabilística (indutiva). Assumindo-as como crenças básicas falíveis, 

devemos aceitar a ideia de uma relação bidirecional entre crenças básicas e as não básicas; 

isto é, admitimos que, apesar de as crenças fundacionais servirem de fundamento epistêmico 

para as derivadas, elas também podem receber um suporte ou uma rejeição destas. 

Portanto, reconhecemos como provavelmente certa a ideia de que a coerência das 

crenças derivadas tem para a justificação um papel significativo, mas não decisivo. Em tese, 

nosso entendimento é que, se essas crenças forem coerentes, assumir-se-á que elas possam ter 

seu grau de justificação elevado (por algum atributo intrínseco ϕ que lhe é inerente), e que se 

elas não forem coerentes entre si, elas terão seu grau de justificação diminuído. Para que uma 

crença básica se torne mais fortemente justificada, também é preciso que ela seja coerente 

com as demais; do contrário, ela poderá tornar-se injustificada. Mas há um ponto importante: 

de algum modo a coerência deve receber força do papel fundacional do conjunto de crenças 

tidas como básicas. Tal entendimento é o resumo de um postulado mais geral que aceita que 

teorias fundacionais podem aceitar a coerência, mas nunca o contrário. 

Esse é também o capítulo em que uma parte mínima, diríamos, do problema sobre 

externalismo e internalismo será tratada. A discussão entre o externalismo e o internalismo 

possui contornos distintos, acentuados em teorias de justificação epistêmica. De modo geral, é 

possível asseverar que a diferença básica consiste no modo como se compreendem as 

exigências necessárias à justificação das crenças epistêmicas pela perspectiva de um sujeito S. 

Para o externalista, S possui a crença de que p, porque essa crença apresenta a condição (y) de 

ser causada pelo fato de p ser verdadeiro. Porém mais importante é que se (y) realmente se 

mantiver, um sujeito S conhecerá de fato p, independentemente de ser capaz de constatar, ou 

mesmo indicar a condição pela qual uma crença é verdadeira e, portanto, de indicar ou 

constatar (y). Logo, no externalismo, para que uma crença seja epistemicamente justificada, 

não é necessário assumir que o sujeito deva ter acesso cognitivo aos fatores justificatórios de 

sua crença. Para o internalista, contudo, o acesso cognitivo do sujeito é uma exigência 

necessária à justificação. Não basta a condição (y) de a crença ser causada pelo fato de p ser 

                                                           
7 O nosso entendimento está em consonância com o de Audi. Ver Robert Audi, Epistemology a contemporary 

Introduction to the Theory of Knowledge, p. 204-05. Ver também C. F. Costa, Cartografias Conceituais, p. 75-7. 
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verdadeira, pois é preciso que o sujeito acredite em (y). É preciso acreditar que p é verdadeira 

para se constituir conhecimento, o que demanda acesso interno cognitivo por parte de S para 

que a crença de que p seja epistemicamente justificada.  

A distinção feita não é de todo precisa, mas pode ajudar ligeiramente a explicar a 

posição internalista de BonJour. Para ele, a exigência elementar para que uma crença possa 

ser considerada epistemicamente justificada demanda a aceitação de que a crença em questão 

seja racional no que diz respeito à busca cognitiva de verdade. O que, em outras palavras, 

demanda que o sujeito ao crer esteja consciente das razões que o levam a pensar que a crença 

é verdadeira. Estar de posse cognitiva é o que garante ainda, segundo BonJour, que aquele que 

crê (believer), seja considerado responsável epistemicamente ao aceitar tais crenças. Por esse 

aspecto, a responsabilidade epistêmica deve implicar racionalidade subjetiva. Esta visão 

estritamente internalista choca-se com propostas fundacionalistas externalistas, cuja posição, 

dito grosso modo, é a de que o sujeito S não precisa ter acesso cognitivo das razões que o 

levam a crer. O que justifica a existência de tais crenças é o conjunto de fatos apropriados 

externos à perspectiva ou à concepção da situação do próprio sujeito.  

A nossa abordagem, como asseveramos, deve ser bem mais modesta do que aquela 

que algum leitor familiarizado com a discussão poderia esperar. Há várias razões para tanto, a 

mais importante deve-se ao risco de transformar a tese em uma teia de temas e questões cuja 

densidade e dedicação exigidas poderia se perder em meio ao desejo de abraçarmos mais do 

que o próprio objetivo da tese demanda. Assim, limitaremos a discussão a alguns pontos que 

pensamos ser mais relevantes quando contrastados com a proposta internalista de BonJour. 

Avaliaremos a sugestão dada pelo filósofo de que a irresponsabilidade epistêmica, sob uma 

perspectiva internalista, demanda irracionalidade subjetiva. Inicialmente mostraremos que 

independentemente da perspectiva que se assuma, seja ela internalista ou externalista, um 

sujeito epistêmico pode ser considerado epistemicamente irresponsável sem que isso implique 

irracionalidade subjetiva. Em seguida, analisaremos o exemplo do clarividente confiável para 

sugerir que mesmo uma defesa do internalismo, tal qual feita pelo filósofo, não é capaz de 

tornar o externalismo indefensável.  

Muito embora se possa sentir a ausência de uma resposta mais substantiva de nossa 

parte em relação às dificuldades referentes à discussão internalismo versus externalismo, 

iremos mostrar, a partir de uma perspectiva mais geral, que o internalismo defendido por 

BonJour culmina em um tipo de regresso insolúvel. Para fundamentarmos essa ideia, devemos 
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seguir o argumento de P. K. Moser.8 Esta análise deve servir para mostrar, ainda, que o 

coerentismo mantido por BonJour pode não ser compatível com o tipo de internalismo 

robusto que ele defende. A hipótese assumida aqui é que o coerentismo aliado ao internalismo 

deve ser a principal motivação contra as teorias fundacionalistas. Frente a tal suposição, o 

resultado que será fornecido é que BonJour não pode abandonar a defesa do internalismo: 

mantê-lo culmina no regresso sugerido, e abandoná-lo deixa seu coerentismo sem a mola 

propulsora essencialmente necessária para uma defesa contra o fundacionalismo. 9 Toda esta 

defesa deve ser bem mais fundamentada quando apresentarmos, no quinto capítulo, a sua 

teoria.  

O mito do dado é o tema a ser tratado no quarto capítulo. Depois de refutarmos a 

crítica fundamental que BonJour faz ao fundacionalismo, devemos mostrar que sua análise 

sobre a doutrina do dado permite resgatar a tese fundacional a partir da hipótese de que 

mesmo um estado pré-cognitivo pode ter poder justificacional. BonJour espelha-se no 

argumento de Wilfrid Sellars.10 O dilema apontado por Sellars mostra, basicamente, que não é 

possível explicar como fatos não inferenciais, relativos às experiências sensoriais, podem 

fazer repousar o fundamento do conhecimento empírico, sem considerar que ter uma sensação 

envolve, ao mesmo tempo, uma forma de conhecimento não inferencial e a apreensão sensível 

de um conteúdo singular. Assim, por um lado, (i) a doutrina do dado oferece elementos para 

que se pense que aquilo que é dado à experiência não envolve qualquer crença, o que sugere 

que o conhecimento direto não será comprometido pela aplicação de conceitos ou 

pensamentos (proposições). Por outro, entretanto, (ii) a doutrina é desenvolvida para 

solucionar o problema do regresso justificacional, pretendendo assegurar fundamento para 

todo o resto de inferências justificáveis que inferimos do dado. 

Seguindo essa linha de raciocínio, BonJour tenta mostrar que a experiência do dado, 

se considerada pré-cognitiva, não proposicional, não-judicativa, não pode ter força 

justificacional. Ele avalia os argumentos de Moritz Schlick,11 Anthony Quinton 12 e C. I. 

Lewis, 13 a fim de mostrar que a doutrina do dado é, de fato, um mito. Nossa refutação vem 

logo após a análise de cada argumento. Como se trata de uma discussão demasiado densa, no 

                                                           
8 P. K. Moser, Knowledge and Evidence, p. 173-75. 
9 Seguiremos o entendimento de Moser. A sugestão de Moser é a de que o internalismo quando combinado com 
o coerentismo culmina em um dilema. Moser o demonstra avaliando o tipo de internalismo proposto por 
BonJour.  
10 Wilfrid Sellars, “Empiricism and the Philosophy of Mind” In: W. Sellars, Science, Perception, and Reality. 
1963. Ver também W. Sellars, Empirismo e Filosofia da Mente, 2008. 
11 Moritz Schlick, “The Foundation of Knowledge”. In: J. A. AYER, (Ed.). Logical Positivism, p. 209-27. 
12 Anthony Quinton, The Nature of Things. 
13 C. I. Lewis, Mind and the World Order.  
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momento, não iremos delinear cada passo de nossa avaliação. O capítulo é importante, pois 

nele exploramos a ideia de que, a despeito da força do argumento contra o dado, ele não é 

suficiente para que se refute completamente o fundacionalismo. Essa conclusão deve, 

posteriormente, servir como reforço para a nossa tese. 

O quinto capítulo representará outra etapa de nosso trabalho. Nele, iniciamos a 

exposição sistemática da teoria coerentista internalista de BonJour, bem como uma análise 

crítica, a fim de demonstrarmos seus principais problemas. Portanto, esse é o capítulo em que 

a divisão de nosso trabalho se estabelece em respeito à própria divisão do texto do filósofo. 14 

Inicialmente, exporemos uma explicação sobre o coerentismo a fim de facilitar uma 

contextualização posterior da teoria de BonJour frente aos aspectos mais gerais dessa 

concepção. Nas seções seguintes, exporemos a explicação do filósofo sobre como deve ser a 

justificação de uma crença empírica, bem como as condições que caracterizam o seu conceito 

de coerência. 

De todos os tópicos a serem apresentados, o mais importante diz respeito à 

Pressuposição Doxástica (Doxastic Presumption),15 a qual tem um papel fundamental para o 

argumento justificatório de uma crença observacional. Como veremos, do ponto de vista da 

teoria da coerência a correção da apreensão geral do sistema de crenças pelo sujeito 

epistêmico, é central. Qualquer crença só poderá ser justificada sob o pressuposto de uma 

apreensão suficientemente correta do sistema de crenças, nessa apreensão consistindo a 

Pressuposição Doxástica que se caracteriza por ser, em alguma medida, falível, mas nunca 

completamente. O resultado apresentado por nós aponta para uma ineficiência na proposta de 

justificação das premissas do argumento justificatório de BonJour. Mostraremos por que a 

necessidade do apelo ao princípio da Pressuposição Doxástica é problemática. Se a exigência 

do apelo inexiste, fica-se sem a justificação das premissas, mas se ela é necessária, tem-se um 

possível regresso.  

No sexto capítulo, concluímos a exposição crítica da teoria de BonJour. Fazemos 

uma avaliação bastante genérica sobre a compreensão do filósofo acerca da verdade enquanto 

correspondência. Genérica, posto que uma avaliação abrangente de tais questões poderia 

conduzir-nos à elaboração de uma outra tese. Após essa exposição, apresentamos o argumento 

metajustificativo do filósofo. Trata-se mais de uma explicação do que propriamente de uma 

análise crítica, havendo, portanto, poucas intervenções de nossa parte. Entendemos que o 

                                                           
14 Apesar de parecer pouco genuíno, não vimos forma melhor para lidar com um tema com raízes dialéticas são 
profundas.  
15 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 101. 
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posicionamento de BonJour explorado nesse capítulo não compromete nossa tese, pois versa 

sobre condições que devem estritamente ser sopesadas pela ótica das exigências demandadas 

por uma teoria de coerência como a sua. A abordagem dessas questões é necessária, contudo, 

para que completemos a exposição de sua teoria.  

BonJour defende uma teoria correspondencial mínima da verdade, postulando uma 

possível relação entre o realismo semântico e o metafísico. Dito rudemente, o realismo 

metafísico é a tese que diz que a realidade existe an sich 
16 (há uma realidade independente). 

Já o realismo semântico é a tese de que nossas sentenças (ou crenças) descrevem essa 

realidade an sich em virtude de seu significado e conteúdo. Assim, ao assumir que existe uma 

realidade que seja independente do observador (an sich) e que seja descrita pelas sentenças ou 

crenças, como afirma o filósofo, uma teoria coerentista, em tese, poderia estabelecer uma 

relação com a realidade para garantir a verdade da observação. Para nós, há uma conclusão 

fundamental: não parece ser possível saber se de fato essa relação garante o isomorfismo 

esperado por BonJour. Para resolver esse problema, BonJour apela para a estabilidade de um 

sistema coerente que tem sua coerência aumentada ao longo do tempo (in the long run), 

sugerindo que a melhor explicação para essa forma de coerência seria que as proposições 

desse sistema são verdadeiras por corresponder à realidade. Iremos argumentar que não há 

como fazer isso dentro de um sistema coerentista. O resultado a ser alcançado deve indicar 

que a tentativa de BonJour acaba sendo frágil pelo fato de ela ser construída dentro de uma 

teoria da justificação coerentista, já que estas, geralmente, são complementares à teoria 

coerencial da verdade e mesmo se confundem com ela. 

No sétimo capítulo começaremos a preparar o terreno para a defesa da tese, que 

deverá ser concluída no capítulo seguinte. Utilizaremos, para isso, uma discussão referente à 

credibilidade inicial das crenças básicas, pela perspectiva do argumento de Michael Huemer.17 

Por intermédio do argumento desse filósofo, mostraremos que a credibilidade inicial de uma 

crença observacional é o que garante a verdade da crença. O argumento dele é importante, 

pois, ao mostrar que um grau de credibilidade mínimo é exigido para que a crença 

observacional tenha sua verdade garantida, acaba servindo de apoio àquilo que 

fundacionalistas fracos postulam: que crenças observacionais não inferenciais possuem uma 

credibilidade inicial. Munida desse resultado, demonstraremos que uma leitura fundacional 

fraca da teoria de BonJour se complementaria com muitas de suas análises, sendo capaz de 

torná-las mais plausíveis. Apenas para ilustrar: BonJour pretende preservar o importante papel 

                                                           
16 Ver L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p. 159-69. 
17 M. Huemer, “Probability and Coherence Justification”, South Journal of Philosophy. Ver Anexo, p. 170-79. 
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da observação para a justificação em um sistema coerente, tarefa que demanda o imperativo 

confronto com a objeção concernente ao que é considerado uma contradição existente nos 

termos da concepção coerentista de observação. 18 Essa contradição só existe, contudo, se 

houver oposição entre crenças observacionais com a característica de serem estritamente não- 

inferenciais e uma justificação coerencial, que deve ser inferencial, nunca direta ou imediata.  

Como asseveramos no início desse capítulo, a estratégia de BonJour para solucionar 

essa contradição é indicar que fundacionalistas misturam (conflate) 19 as duas formas distintas 

de se estabelecer quando uma crença é inferencialmente ou não inferencialmente justificada. 

Mais ainda: a objeção acerca da condição de observação coerentista parece ser problemática, 

dirá BonJour, porque negligencia a distinção entre dois sentidos cruciais para a interpretação 

de uma crença no tocante a sua (a) origem e a sua (b) justificação. O primeiro sentido (a), 

reitera ele, diz respeito a como a crença se origina no pensamento da pessoa – seja por um 

processo do raciocínio ou por inferência por outras crenças; e o sentido (b) a como a crença se 

justifica – seja em virtude de sua relação inferencial com outras crenças, ou de alguma outra 

forma.  

Para que crenças observacionais possam ser devidamente aceitas em uma teoria de 

coerência, BonJour sugere que, respeitando-se a distinção proposta no primeiro sentido (que 

informa se a crença se origina de forma inferencial ou não inferencial), a crença observacional 

deve ser paradigmaticamente não inferencial. No segundo sentido (da justificação inferencial 

ou não), a crença observacional deve ser inferencial. É nesse contexto que BonJour se refere à 

existência de crenças cognitivamente espontâneas. É a espontaneidade cognitiva, diz ele, “que 

marca uma crença como sendo putativamente observacional”. 20 Como tal, essa crença deve 

ser muito provavelmente verdadeira. O mundo exerce uma ação ou um efeito no sistema de 

crenças capaz de fazer surgirem essas crenças cognitivamente espontâneas, as quais afetariam 

o observador de forma involuntária, sem serem resultantes de nenhum tipo de inferência ou 

processo discursivo.21 Para nós, essa crença cognitivamente espontânea pode ser tomada 

como básica. Tal afirmação é fundamentada no importante argumento de Michael Huemer 22 ‒ 

o qual prova que é preciso que crenças observacionais de qualquer sistema de crenças (mesmo 

que talvez não todas) tenham alguma credibilidade inicial (1/n) ‒ e, também, pela soma dos 

resultados dos capítulos anteriores. 

                                                           
18 L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, p.112. 
19 Conflação. L. BonJour, The Structure of Empirical Knowledge, BonJour, ibid., p.112. 
20 BonJour, ibid., p. 117. 
21 BonJour, ibid., p. 117-8. Ver posição semelhante em L. BonJour, “A Dialética do Fundacionalismo e 
Coerentismo”. In: J. Greco, E. Sosa (Ed.). Compêndio de Epistemologia, p. 204. 
22 Michael Huemer, “Probability and Coherence Justification”. 
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Tais conclusões nos permitem demonstrar, já no penúltimo capítulo, que a objeção 

fundacionalista contra a noção de observação coerentista é válida. Esse importante resultado, 

torna possível uma reinterpretação dialética da noção de observação coerentista e da posição 

que BonJour adota acerca dessa noção. Com isso, mostraremos que, em decorrência de uma 

lacuna explicativa deixada por BonJour em sua tentativa de demonstrar que uma crença 

observacional não é básica, sua teoria pode ser mais plausivelmente lida como uma 

contribuição para a investigação de elementos coerenciais a serem admitidos no 

fundacionalismo fraco.Como nesse capítulo, apresentaremos os resultados do que 

objetivamos na tese, no nono, que é também o último, forneceremos a conclusão. 

Finalmente, entendemos que as possíveis vantagens de nosso trabalho vinculam-se 

ao fato de BonJour ser uma boa fonte para mostrar as deficiências de uma teoria de coerência. 

Talvez fosse oportuno ressaltar, que o fato de BonJour ter abandonado atualmente sua defesa 

ao coerentismo não foi suficiente para rejeitarmos o estudo do complexo trabalho de análise 

conceitual levado a cabo em The Structure of Empirical Knowledge. Há uma série de razões 

que podemos apontar para fundamentar nossa decisão. Uma delas é nossa crença de que a 

análise minuciosa dessa sua primeira fase deve colaborar para a compreensão de seus projetos 

que tenham sido posteriores a ela. A outra, mais importante, diz respeito àquilo que nos 

propomos mostrar neste trabalho. Permanecemos convictas de que uma das formas de não se 

pôr a perder a epistemologia de BonJour em sua fase coerentista é demonstrando que talvez 

muito dela possa ser resgatado em termos fundacionais, pela demonstração de que, no final, 

uma rendição ao fundacionalismo fraco parece-nos perfeitamente plausível.  

Sentimos-nos à vontade para afirmar, ainda, que a teoria coerentista de BonJour é 

talvez a mais elaborada teoria coerencial da justificação epistêmica contemporaneamente 

disponível. Consiste, portanto, em uma rica fonte de reflexões, favorecendo a exploração e a 

defesa daquilo que entendemos ser, senão uma resposta satisfatória ao problema das cadeias 

estruturais de justificação, ao menos a apresentação de um insight filosófico que esperamos 

ser de algum interesse. O que se vai ler a seguir é uma apresentação sistemática bem como 

uma avaliação crítica daquilo que pudemos extrair do texto de BonJour. Não há qualquer 

presunção extremada em ter alcançado resultados decisivos e completos, posto que a 

exploração das questões geradas pelo pensamento do filósofo está longe de se esgotar nessas 

páginas.  
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também básicas, a pretensão de BonJour de construir o seu sistema como coerentista cai por 

terra.  

Podemos afirmar que o trabalho de BonJour tem dois pilares: o primeiro consiste na 

defesa da ideia de que o fundacionalismo é vítima do mito do dado. Ali é possível perceber 

que o filósofo leva o argumento de Sellars demasiadamente a sério, o que o motiva a 

desacreditar de qualquer espécie de fundacionalismo. O segundo pilar do trabalho de BonJour 

consiste nas considerações críticas que diferenciam a sua teoria justificacional de um 

fundacionalismo fraco. Essa crítica consiste na sugestão de que as crenças observacionais (as 

quais ele precisa admitir que existem e que analisa em profundidade) não têm credibilidade 

inicial, o que lhe permite diferenciá-las das crenças básicas de uma versão fraca de 

fundacionalismo. A intenção de BonJour, entretanto, esbarra no argumento de Huemer, bem 

como nas inadequações de sua crítica ao exemplo de Lewis, capazes de demonstrar que, para 

que a credibilidade esteja presente em um sistema de crenças coerentes, uma probabilidade 

inicial se faz necessária. Tais asseverações nos permitem confirmar a nossa tese: que o seu 

coerentismo passa a poder ser mais plausivelmente lido como uma contribuição para a 

investigação de elementos coerenciais do fundacionalismo fraco. 

Por fim, queremos apenas assinalar que, ao explorarmos a teoria de BonJour sob o 

escopo pretendido, acreditamos ter conseguido fazer vir à tona, de modo mais convincente, a 

ideia de que o coerentismo pode ser compreendido como um elemento que compõe o 

fundacionalismo, e não o contrário. A despeito das implicações dialéticas envolvidas nessa 

ideia, ela parece-nos uma alternativa parcimoniosa para a importante teoria coerentista que 

BonJour tentou defender.  
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ANEXO 

 
 

Probability and Coherence Justification  

 
by Michael Huemer 

[From Southern Journal of Philosophy 35 (1997): 463-72.] 
 

ABSTRACT: Suppose you have two witnesses who independently report a certain observation. 

Laurence BonJour argues that the agreement of the reports provides reason for thinking they 

are true, even if neither witness has any credibility individually. By analogy, he says, the 

coherence of several independent empirical beliefs provides reason for thinking they are true, 

even if no given belief has any foundational justification. I use the probability calculus to 

show that this central argument for coherentism is mistaken: the agreement of the witnesses' 

reports raises the probability that they are true only if an individual report has some degree of 

initial credibility.  
 

In The Structure of Empirical Knowledge, Laurence BonJour argues that coherence among a 
set of empirical beliefs can provide justification for those beliefs, in the sense of rendering 
them likely to be true. He also repudiates all forms of foundationalism for empirical beliefs, 
including what he calls "weak foundationalism" (the weakest form of foundationalism he can 
find). In the following, I will argue that coherence cannot provide any justification for our 
beliefs in the manner BonJour suggests unless some form of foundational justification is 
assumed. In other words, the argument that BonJour gives in favor of the thesis that coherence 
provides a kind of justification succeeds if and only if some beliefs have (at least weak) 
foundational justification.  
 
 
I. BonJour's position 
 

1. The nature of observation:  
 

According to BonJour, when we make observations, what happens is that we find ourselves 

spontaneously believing certain very detailed propositions, in the absence of any process of 

inference nor any exercise of volition or deliberation on our part. For example, I might find 

myself spontaneously believing that there is a book of a certain size, with a certain shade of 

red on the cover, and so on, sitting on a desk of a certain size, shape, and color in front of me, 

etc.1 BonJour calls these beliefs "cognitively spontaneous beliefs," and they are the heart of 

his account of observation. BonJour stresses that these cognitively spontaneous beliefs are not 

to be construed as foundational, for although they are initially acquired without the exercise 

of inference, they are not justified unless and until we find reasons for them. If we do not have 

any reasons (distinct from the beliefs themselves) for thinking our cognitively spontaneous 
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beliefs are likely to be true, then although we may continue to hold them, we won't be 

epistemically justified in holding them.  

2. The argument for coherence justification:  

BonJour argues that if our system of beliefs can incorporate a wide range of these cognitively 

spontaneous beliefs and remain coherent over time, then there is reason to think that our 

cognitively spontaneous beliefs are generally caused by the sorts of facts that would make 

them true, and that our belief system in general is largely accurate. The essential reason for 

this is that on the assumption that our cognitively spontaneous beliefs don't reflect reality, it is 

very unlikely that they would happen to fit together into a highly coherent picture. BonJour 

refers with approval to an instructive example from C.I. Lewis. Suppose that we are 

interviewing a number of unreliable witnesses. Each witness, we think, is quite likely to lie or 

misreport. However, suppose we find that all or nearly all of the witnesses tell us the same 

story. Assuming that the witnesses aren't collaborating, this circumstance makes it highly 

probable that the story is correct, because if the witnesses were fabricating their stories (and 

not in communication with each other), it is highly improbable that they would have all 

happened to agree.2 Thus, even if each witness has only a very low degree of credibility 

individually, two or three witnesses' testimony can combine to provide a very high probability 

of the truth of the story. Similarly, BonJour believes, even if our cognitively spontaneous 

(observation) beliefs don't have any independent (foundational) justification, the mutual 

agreement of a large number of them on the same general 'story' can provide adequate 

justification for the truth of that story.  

3. On foundationalism:  

BonJour distinguishes three varieties of foundationalism:  

(a) Strong foundationalism holds that there are certain basic beliefs that do not depend on 
inference for their justification, and that the basic beliefs are absolutely certain, or indubitable, 
etc.  

(b) Moderate foundationalism holds that there are basic beliefs that possess a degree of 
justification independent of their support by other beliefs, that this degree of justification is 
sufficient for knowledge, but that it does not amount to absolute certainty.  

(c) Finally, weak foundationalism holds that the basic beliefs only possess a small degree of 
non-inferential justification which is insufficient by itself for knowledge, and that we must 
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rely on coherence to amplify our justification up to the level where it would be sufficient for 
knowledge.  

BonJour makes it clear that he wishes to repudiate all forms of foundationalism, including 

weak foundationalism. In the above argument for coherence justification, we are not to 

suppose the conclusion is merely that coherence can amplify the level of justification that our 

observation beliefs start out with; rather, BonJour holds, our observation beliefs start out with 

no initial degree of justification whatever, and coherence alone provides justification for 

them: [Lewis'] example shows quite convincingly that no antecedent degree of warrant or 

credibility is required. For as long as we are confident that the reports of the various witnesses 

are genuinely independent of each other, a high enough degree of coherence among them will 

eventually dictate the hypothesis of truth telling.... And by the same token, so long as 

apparently cognitively spontaneous beliefs are genuinely independent of each other, their 

agreement will eventually generate credibility, without the need for any initial degree of 

warrant.3  

It is this claim that I aim to refute below: if the witnesses lack any degree of 

independent credibility, then their mutual agreement will never generate any credibility for 

their story; and if our cognitively spontaneous beliefs do not possess any degree of 

foundational justification, then no amount of coherence will ever generate any justification for 

them either.  

II. A problem in probability theory 

BonJour's argument for coherence justification is straightforwardly probabilistic. The natural 

way to test both Lewis' claim about his own case and BonJour's claims about the case is to 

specify the assumptions of the case (sufficiently to generate the relevant set of probabilities) 

and then calculate the relevant prior and conditional probabilities. For the sake of simplicity, 

let us suppose that there are two witnesses, Alice and Bert, and that they are reporting on the 

value of a certain variable, x. x can take on a number of different values ‒ suppose that there 

are n possible values that x can assume, and that one of these possible values is x = 2. Assume 

that each witness is equally credible and that Alice's level of credibility is such that the 

probability that Alice will report the value of x correctly is r. Now let "X", "A", and "B" stand 

for the following propositions:  
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X = The value of x is 2.  
A = Alice reports that the value of x is 2.  
B = Bert reports that the value of x is 2.  

Now, the claim that the concurrence of the two witnesses' testimony confirms that 

what they attest to is true amounts at least to this: that the probability of X given A and B is 

higher than the probability of X. What we need now is a general determination of P (X|A&B). 

We make the following assumptions:  

(1) The probability that Alice reports the value of x correctly = the probability that Bert 
reports correctly = r. (As discussed above.)  
(2) There are n possible values of x, each equally likely to be the actual value.  
(3) If Alice or Bert reports incorrectly then they select randomly from the n - 1 incorrect 
values which to report.  
(4) Alice's and Bert's answers are entirely independent of each other. (As stipulated by Lewis 
and BonJour.)  
(5) The chances of Alice or Bert reporting incorrectly are independent of what the true value 
of x is. (Assumed for the sake of simplicity.)  

 

We now set out to calculate P (X|A&B) in terms of n and r. From Bayes' Theorem,  

 
 

We next determine each of the values on the right hand side of Eq. 1. From 
assumption (2),  

 
(2),  

So  

Also, 
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whence, since A and B are independent (assumption 2; we may assume they are 

probabilistically independent relative to X), we get  

 
From assumptions (1) and (5), we know that P (A|X) = P (B|X) = r, so  

 

Next,  

 

 

Probabilistic independence again dictates that this is equivalent to  

 

and symmetry considerations dictate that P(A|¬X) = P(B|¬X), since Alice and Bert are equally 

reliable (or unreliable) and we have given no different information about either of them than 

we have about the other. Therefore,  

 

Now, given that the value of x is something other than 2, Alice has a probability of 1 - 

r of reporting incorrectly (assumptions (1) & (5)). Assuming Alice does report incorrectly, 

then, we have said, she selects randomly from the n - 1 incorrect values of x to report. Since 2 

is one of those values, there is a chance of 1 in n - 1 that Alice would report x = 2. Therefore,  
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and plugging this into the previous equation,  

 
Finally, plugging equations 2, 3, 4, and 5 into Eq. 1, we obtain,  

 
which thankfully simplifies to the following equation:  

 

            Now, equation 6 is interesting because it exhibits the likelihood that X is true given 

that both witnesses have attested that X is true as a function of two variables: first, the degree 

of reliability, r, of the witnesses, and second, the number, n, of possible values of x. This 

enables us to vary assumptions about r and n and see what happens to the probability we're 

interested in. It also enables us to test both Lewis' and BonJour's assertions about the 

hypothetical example in question.  

 
III. Coherentism refuted 
 

We examine Lewis' claim first. Lewis' fairly modest claim seems to have been just 

this: that you can get a high degree of confirmation as a result of the agreement of the 

witnesses even when each witness has only a low degree of credibility considered by himself. 

As an interpretation of low credibility, let's suppose that Alice and Bert each only tell the truth 

half of the time. And let's suppose that x has ten possible values. The values of x could be any 

of a number of things, of course ‒ possible colors of a car that they claim to have seen; 

possible last digits in an address; etc. Plugging the values n = 10 and r = 1/2 into equation (6)  
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gives the result (omitting the arithmetic),  

 Since the antecedent probability of X would have been .1, this result of a 90% 

probability after Alice and Bert both attest that X is fairly impressive. It looks as if Lewis is 

correct, which, for precisely the reason he gave, is not terribly surprising: if X were not the 

case, it would be very unlikely that A and B would both happen agree that X. But this logic 

simply does not apply in the sort of case BonJour would envision: that is, if there really is no 

antecedent reason for expecting either of the witnesses to get things right, then the likelihood 

of the witnesses both reporting X given that X was the right answer would be no better than 

the likelihood of their both reporting X given that X was one of the wrong answers. To make 

the issue more precise, we must formulate BonJour's claim in terms of a probability relation. 

BonJour says that even if neither witness has any credibility at all, enough coherence will 

eventually render a belief in X justified. What is the relevant notion of 'credibility'?  

The interest of the example, of course, is for the analogy that can be drawn to 

observational beliefs and the degree of initial credibility that a foundationalist would attribute 

to such beliefs. Now, the natural interpretation of the claim, made by the weak 

foundationalist, that a given cognitively spontaneous belief carries with it some (possibly very 

weak) degree of prima facie justification is this: my having a cognitively spontaneous belief 

that H raises the probability of H. That is, the probability of H given that I have the 

cognitively spontaneous belief that H is greater than the probability of H. Likewise, in the 

case of the two witnesses, the statement that Alice has some degree of initial credibility 

amounts to this: when Alice says that X, the probability of X goes up. 

Given this interpretation, we have a well-defined probabilistic question: if we let r be 

sufficiently low so that P (X|A) = P(X) (i.e. Alice has no credibility), can we still have 

P(X|A&B) > P(X)? Notice that the only way Alice's testimony will fail by itself to raise the 

probability of X is if Alice's likelihood of being correct is no better than chance -- that is, if r 

= 1/n. In other words: we must set P (X|A) = P(X). P(X) = 1/n. P (X|A) is equal to the 

probability that Alice is correct given that Alice asserts that x = 2. This is the same as the 

probability of her being correct if she reports any other value of x, which = r. So we must set r 

= 1/n. Plugging this into Eq. 6, we get  
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which is exactly the same as the antecedent probability of X, P(X). Thus, we see that if X 

receives no confirmation at all from either A or B individually, then X receives no 

confirmation at all from A and B together. If neither witness has any independent credibility, 

then the correspondence of the two witnesses' testimony provides no reason at all for thinking 

that what they report is true, and this holds regardless of how many different stories they 

could have told ‒ that is, no matter what the value of n is, the probability that the witnesses' 

story is true will remain equal to 1/n.  

This result is, intuitively, not very surprising either. It is, indeed, highly counter-

intuitive that one can manufacture confirmation for a hypothesis merely by combining a 

sufficient number of pieces of evidence that are, individually, completely irrelevant to the 

hypothesis. And what is perhaps the central anti-coherentist intuition is closely related: one 

cannot obtain justification for a proposition merely through its agreement with a sufficient 

number of completely unjustified other propositions.  

So where did BonJour's reasoning go wrong? After all, isn't it true that the concurrence 

of the witnesses' testimony constitutes a surprising coincidence, which requires some 

explanation? Well, surprising it may be, but the problem is just that under the assumption that 

the witnesses each have zero independent credibility, the hypothesis that the story they give is 

the truth is not an explanation of the coincidence. If there is no antecedent presumption that 

the witnesses are more likely to report the true value of x than to report any other value, the 

hypothesis that x = 2 is no sort of explanation of the fact of coincidence, since it would not 

render it any more likely that the witnesses would report that x = 2 (i.e., P (A&B|X) is no 

greater than P (A&B|¬X)).  

You might just as well propose the hypothesis that X is false as an explanation of 

why both witnesses agree that X ‒ for that would make it just as likely that they would both 

assert X. Perhaps it would be said that I'm taking an overly simplified view of explanation ‒ as 

if A's explaining B just amounts to A's raising the probability of B. It might be claimed that to 

explain something is, rather, to cite a causal mechanism, or perhaps that to explain a 

collection of phenomena is to give a theory that unifies them in a relatively simple way. My 

response to this is that while such enriched notions of explanation may well be correct, they  
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will not suit BonJour's purposes here.  

The task that BonJour undertakes, which the argument under discussion is supposed to 

serve, is to provide an a priori argument for the conclusion that a belief that belongs to a 

coherent set of beliefs is likely to be true. He would have done this if he could argue that the 

truth of a certain set of propositions 'explains' why we believe them in the sense of rendering 

it much more probable that we would believe them (for if H raises the probability of E, then E 

raises the probability of H, according to Bayes' Theorem). But if that isn't what he's claiming, 

then the issue of explanation seems to have nothing to do with the probabilistic argument.  

 

IV. Conclusions 

 
Our first conclusion is that weak foundationalism should be taken seriously as an 

epistemological position. BonJour questions the plausibility of weak foundationalism:  

The basic idea is that an initially low degree of justification can somehow be magnified or 

amplified by coherence, to a degree adequate for knowledge. But how is this magnification or 

amplification supposed to work? How can coherence, not itself an independent source of 

justification on a foundationalist view, justify the rejection of some initially credible beliefs 

and enhance the justification of others.4 

We have seen the answers to these questions above. In the Lewisian example, we saw 

that even if P (X|A) is only 1/2, the justification for X reaches 90% with corroboration from a 

single additional witness. The coherence-amplification effect would obviously be even more 

pronounced if we assumed a larger range of values for x ‒ which, not incidentally, would be 

more typical of real examples (what's the number of distinguishable things I could be visually 

perceiving at the moment?) ‒ and corroboration from a larger number of witnesses.  

The amplification occurs precisely for the reason Lewis states. As long as the truth of 

X makes it somewhat more likely that each source reports X (in terms of the example, as long 

as r > 1/n), repeated mutual corroboration will strongly favor the hypothesis of truth. We saw 

that this does not imply that coherence is an independent source of justification, and that in 

fact the amplificatory effect of coherence is parasitic on the initial foundational justification. 

Without that there would be, so to speak, nothing to amplify.  

Our second conclusion is that the coherence theory of justification has been seriously 

undermined. The thrust of BonJour's severe criticisms of foundationalism in The Structure of 

Empirical Knowledge is this: any theory of justification must explain why the beliefs it 

identifies as "justified" are likely to be true, and we have no satisfactory explanation of why 
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foundational beliefs are likely to be true. Furthermore, BonJour considers the most 

fundamental objection to coherentism to be the objection that there's no apparent connection 

between having an internally coherent belief system and having true beliefs. His bid to show 

that coherent beliefs are likely to be true is thus the cornerstone of BonJour's theory. The 

probabilistic argument that we've considered is the sole argument he provides for this crucial 

point, so the failure of that leaves us with no reason to accept the coherence theory of 

justification.5  
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