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Cap. 3 

[O princípio de não-contradição]

“[…] O princípio mais certo de todos é aquele sobre o qual não há engano possível; tal 
princípio deve, ao mesmo tempo, ser o mais bem conhecido (pois todos os homens podem 
errar  a  respeito  das  coisas  que  não conhecem),  e  não  ser  hipotético.  Efetivamente,  um 
princípio que deve ser conhecido por todo aquele que compreende qualquer coisa existente 
não é uma hipótese; e aquilo que cada um deve saber para conhecer qualquer coisa, ele já o 
deve levar consigo quando se dedica a um estudo especial.  Evidentemente, pois,  um tal 
princípio  é  o mais  certo de  todos;  qual  seja  ele,  é  o  que vamos dizer  agora:  o mesmo 
atributo não pode,  ao mesmo tempo,  pertencer  e  não pertencer  ao mesmo sujeito  com  
relação à mesma coisa; […] Este é, portanto, o mais certo dos princípios, uma vez que 
corresponde à definição acima. Efetivamente, ninguém pode crer que a mesma coisa seja e 
não seja, como pensam alguns que Heráclito tenha afirmado. Pois não é forçoso que um 
homem acredite  naquilo  que diz;  e,  se  é  impossível  que atributos  contrários  pertençam 
simultaneamente  ao  mesmo sujeito  […],  e  se  a  opinião  que  contradiz  uma outra  lhe  é 
contrária, manifestamente um mesmo homem não pode acreditar, na mesma ocasião, que a 
mesma coisa é e não é […].”

Cap. 4

[O princípio de não-contradição é demonstrável?]

“Há, como dissemos, quem afirme a possibilidade de a mesma coisa ser e não ser a um 
tempo, e que assim se pode pensar. […] Mas, quanto a nós, acabamos de estabelecer que é a 
qualquer coisa impossível ser e não ser simultaneamente, mostrando, assim, que este é o 
mais indiscutível de todos os princípios. – Alguns, na verdade, exigem que também ele seja 
demonstrado, mas isso provém da sua ignorância,  pois não saber de que coisas se deve 
requerer prova e de quais não se deve, revela falta de instrução. Efetivamente, é impossível 
dar demostrações de tudo (teríamos, então, uma série regressiva infinita, e nenhuma prova 
poderia haver); mas, se há coisas de que não se deve exigir prova, nenhuma mais evidente 
do que esta poderiam eles apontar. […]”

[Reapresentação do princípio]

“Por outro lado, se quando a afirmação é verdadeira a negação é falsa,  e quando esta é 
verdadeira aquela é falsa, não será possível afirmar e negar com verdade a mesma coisa  a 
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um só tempo. Mas talvez eles respondam que isto é uma petição de princípio.

[Poderia alguém negar o princípio?]

“Ainda mais: estará em erro quem julga que a coisa é assim ou que não é assim, e terá razão 
quem sustenta ambas as opiniões? Se é este que tem razão, que querem eles dizer quando 
afirmam que tal é a natureza das coisas? E, se está em erro, porém mais próximo da verdade 
do que aquele que julga do outro modo, já o ser terá uma natureza definida; e isto será 
verdadeiro,  e  não  ao  mesmo  tempo  verdadeiro  e  não  verdadeiro.  Mas,  se  todos  estão 
igualmente errados e com a verdade, quem se encontra em tais condições não pode sequer 
falar ou dizer algo inteligível, pois diz ao mesmo tempo ‘sim’ e ‘não’. E, se não forma juízo 
algum, mas ao mesmo tempo ‘pensa’ e ‘não pensa’, em que difere ele de um vegetal?

“Assim, pois, é evidente, tanto quanto possa ser, que ninguém se encontra realmente nessa 
posição, nem os que professam tal doutrina, nem outros. Com efeito, por que vai um homem 
até Mégara em vez de ficar em casa quando pensa que deveria ir lá? Por que, numa manhã 
bem cedo,  não  se  deixa  cair  num poço  ou  num precipício,  se  depara  com ele  no  seu 
caminho? Por que o vemos abster-se de tal ato, se não é por não pensar que tanto faz cair 
como não cair? Evidentemente, ele julga uma coisa melhor e a outra pior. E, assim sendo, 
deve também julgar que um determinado ser é um homem e outro é um não-homem, que 
uma coisa é doce e outra não doce. Com efeito, ele não visa nem julga todas as coisas por 
igual  quando,  parecendo-lhe  bom beber  água  ou  ir  ver  um homem,  trata  de  fazer  isso 
mesmo. No entanto, isso devia ser-lhe indiferente se o mesmo ser fosse igualmente homem 
e não-homem. Mas, como dissemos, não há quem manifestamente não evite certas coisas e 
outras não”.

Exercício de compreensão do texto:

1. O que diz o princípio que Aristóteles diz ser “o mais certo de todos”?

2. Esse princípio pode ser demonstrado? Por quê?

3. No penúltimo parágrafo, em “Se é este que tem razão, que querem eles dizer quando 

afirmam que tal é a natureza das coisas?” a quem se refere o pronome demostrativo “este”?

4. Na mesma frase da pergunta anterior, qual é a “tal” natureza das coisas referida?

5.  Como você  entende  a  afirmação  “Mas,  se  todos  estão  igualmente  errados  e  com a 
verdade, quem se encontra em tais condições não pode sequer falar ou dizer algo inteligível, 
pois diz ao mesmo tempo ‘sim’ e ‘não’”?

6.  No  último  parágrafo,  em “ninguém  se  encontra  realmente  nessa  posição”,  qual  é  a 
posição apontada por “nessa”?

7. Como você compreendeu o último parágrafo?
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