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2ª avaliação (14/07 – próxima aula): consistirá de questões de múltipla escolha e dissertativas. A 
avaliação será sem consulta e os conteúdos e textos a serem estudados são os seguintes:

1. Ambiguidade e vagueza: textos das aulas 2 e 3 (será avaliada a capacidade de empregar essas 
noções para esclarecer confusões/situações cômicas etc.).

2. Proposições: texto “Proposições” da aula 8 (será avaliada a capacidade reconhecer casos em 
que há uma proposição e casos em que não há; casos em que uma mesma proposição se 
repete, e também a caracterização de proposição).

3. Princípio de não-contradição:  texto  da aula de hoje e as  explicações dadas em aula (será 
exigida a capacidade de reconhecer quando duas afirmações ou proposições podem ser ambas 
verdadeiras e quando não podem).

4. Conhecimento:  texto  da  aula  5  (“Os  três  tipos  de  conhecimento”)  e  o  da  aula  de  hoje 
(“Conhecimento  e  Verdade”).  Será  avaliada  a  capacidade  de  diferenciar  os  três  tipos  de 
conhecimento e de relacionar conhecimento proposicional com verdade e falsidade.

O princípio de não-contradição

Há várias maneiras de se expressar o princípio de não-contradição. A maneira mais 
simples,  talvez,  é dizer que uma proposição p qualquer não pode ser verdadeira e falsa ao 
mesmo tempo: ela pode ser verdadeira ou falsa, mas não pode ser verdadeira e falsa. Usando 
a notação contemporânea, poderíamos dizer isso da seguinte maneira:

~ (p ^ ~p)

A expressão acima deve ser lida assim: não é o caso que  p e não-p  (ou,  ainda: p e sua 
negação não são simultaneamente verdadeiras).1 Vale ressaltar que ~p é a proposição que é 
falsa quando p é verdadeira, e é verdadeira quando p é falsa. Assim, uma proposição e sua 
negação nunca podem ser ambas verdadeiras.

Vejamos alguns exemplos:

q: Está chovendo. ~q: Não está chovendo.

r: O quadro é verde. ~r: O quadro não é verde (ou, ainda: não é verdade que o quadro é verde)

s: João não morreu. ~s: João morreu (não é verdade – é falso – que João não morreu).

Nos exemplos acima, a proposição da direita é a negação da proposição da esquerda e vice-
versa  (uma  é  a  negação  da  outra).  Sendo  assim,  de  acordo  com  o  princípio  de  não-
contradição, em qualquer par de proposições em que uma é a negação da outra, nunca serão 
ambas verdadeiras. Podemos nem sequer ter uma pista sobre qual das duas é a correta; ainda 
assim, sabemos de antemão que não serão ambas verdadeiras.

Dica: de  acordo com o princípio  de  não-contradição a  relação 
entre uma proposição e sua negação é como um jogo de cara ou 
coroa:  ambos os lados não podem vencer; uma proposição e sua 
negação não podem ser ambas verdadeiras.2

1 “~” é o sinal para negação (“não”), “^” é o sinal para conjunção (“e”) e “p” indica uma proposição qualquer.
2 Imagem de: http://temosnoticias.blogspot.com/2009/08/moeda-defeituosa-ou-falsa_1019.html .

http://temosnoticias.blogspot.com/2009/08/moeda-defeituosa-ou-falsa_1019.html


Conhecimento Proposicional: Texto 1.

Conhecimento e Verdade

SÓCRATES: –  […] Em  todos  esses  casos,  que  mais  poderemos 
dizer, a não ser que os homens estão convencidos  de 
que entre eles há sábios e ignorantes?

TEODORO: – Nada mais.
SÓCRATES: – E não consideram todos eles a sabedoria como o 

pensamento verdadeiro, e a ignorância como opinião 
falsa?

TEODORO: – Sem dúvida.
SÓCRATES: –  […] Em  qualquer  hipótese  […] nas  opiniões  dos 

homens  não  há  só  verdade,  mas  as  duas  coisas: 
verdades e erros.

(Trecho do diálogo Teeteto, de Platão)

Neste trecho do diálogo Teeteto, de Platão, Sócrates e Teodoro discutem sobre as relações 
entre sabedoria, ignorância, verdade e erro  (ou falsidade).  Para compreender melhor esse 
trecho, podemos dizer que  Sócrates está conduzindo uma  investigação  em  busca  de uma 
definição  de  conhecimento:  Sócrates  e  seus  interlocutores  ao  longo  do  diálogo  buscam 
esclarecer o que significa dizer que alguém sabe alguma coisa.

Nas aulas anteriores, vimos que a questão da verdade ou falsidade surge apenas  a 
respeito do conhecimento proposicional, pois são as proposições que podem ser verdadeiras 
ou falsas. Assim, podemos entender a discussão de Sócrates como a busca de uma resposta 
para  a  seguinte  pergunta:  quais  são  as  condições  que  devem ser  preenchidas  para  que 
alguém saiba que p? (onde p pode ser substituída por uma proposição qualquer).

Como vimos nas aulas sobre o princípio de não-contradição, uma proposição pode 
ser  verdadeira  ou  falsa,  mas  nunca  verdadeira  e  falsa  ao  mesmo  tempo.  Sendo  assim, 
podemos  dividir  a  questão  da  relação  entre  conhecimento,  por  um  lado,  e  verdade  e 
falsidade, por outro, nas seguintes questões mais simples:

Pode alguém saber que p, se p é falsa? Sim ou não? (Pode alguém saber que 2+2=5!?)
Pode alguém saber que p, se p é verdadeira? Sim ou não? (Pode alguém saber que 2+2=4!?)

Como podemos ver no texto de Platão – e também olhando para o modo como nós mesmos 
usamos as palavras “conhecimento” e “saber” no nosso cotidiano – não costumamos dizer 
que alguém sabe algo que é falso. Por exemplo: se meu irmão caçula me diz que 2+2 é igual 
a 5, ninguém diria que ele sabe que 2+2=5. Seria mais apropriado dizer que ele pensa que 
2+2=5, mas que isso é falso ou errado.  Vemos,  assim, que não faz sentido dizer que pode 
haver conhecimento de uma proposição falsa.

Quanto  à  segunda  pergunta,  ela  nos  leva  para  a  direção certa:  não  dizemos  que 
alguém sabe algo quando esse algo é falso,  mas sim quando esse algo é verdadeiro ou 
correto. Faz sentido dizer que sabemos que baleias são mamíferos, justamente porque isso é 
verdadeiro.  Assim, quando uma proposição em que acreditamos é verdadeira pode haver 
conhecimento proposicional.  Com isso podemos estabelecer uma  primeira condição para 
que possamos dizer apropriadamente que alguém sabe que  p: essa proposição precisa ser 
verdadeira, pois não há conhecimento proposicional de proposições falsas.


