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Resumo 

 

O objeto de estudo dessa pesquisa diz respeito ao conceito de justificação em 

epistemologia. O problema que pretendemos nos envolver diz respeito ao papel da 

justificação. Para que serve a justificação? Afinal ela traz algum tipo de status positivo 

para a crença verdadeira? Uma das teses mais amplamente difundida na comunidade 

epistemológica é a de que se a justificação traz algo de bom ao conhecimento é 

justamente porque a justificação nos conecta com a verdade. Ou seja, a justificação é o 

garante a verdade de uma proposição.  Em uma metáfora a justificação é a ponte que 

liga o sujeito ao mundo. A tese que será discutida aqui é a de que a justificação é 

conducente à verdade. A tese em questão implica no seguinte princípio: (PCV): a 

justificação que ‘S’ tem para ‘P’ é boa o suficiente para o conhecimento se e somente se 

a justificação que ‘S’ tem para ‘P’ garante a verdade de que ‘P’. Em Lehrer e Cohen 

(1983) encontramos o “Novo Problema do Gênio Maligno”. Eis uma formulação do 

problema: levemos em consideração a seguinte cena: um sujeito ‘S’ tem na sua vida 

mental somente crenças justificadas e, é o caso que no mundo S além das suas crenças 

serem justificadas elas também são massivamente verdadeiras. Agora imaginemos outro 

sujeito ‘S1’. Este sujeito tem exatamente a mesma vida mental de ‘S’. A vida mental de 

‘S1’ é uma sósia da vida mental de ‘S’. Ocorre que no mundo em que ‘S1’ se encontra as 

suas crenças são massivamente falsas. Nesse caso nossa intuição é dizer que ‘S’ e ‘S1’ 

estão justificados e, justificados no mínimo no mesmo grau. O que ocorre nesse caso é 

que simplesmente em um dos casos a justificação que ‘S1’ tem não fornece qualquer 

conexão com a verdade. Qual a consequência mais obvia desse problema? Parece que os 

termos que definem conhecimento não parecem dar conta de uma análise completa 

desse conceito. Temos uma crítica a definição clássica de conhecimento tomado como 

crença verdadeira justificada. Precisamos de algo a mais para o conhecimento? O 

problema trazido a tona quer despertar a intuição que precisamos. Algumas propostas 

procuram dar conta desse problema, tais como o “contextualismo” bem como análises 

mais recentes tais como “pragmatic enchoachment” e “shift epistemology”. Portanto, 

concluímos com essa pesquisa que a “análise tradicional” não parece dar conta de uma 

análise do conhecimento satisfatória e, que existem outras correntes que, parecem ter 

algo a dizer para os epistemólogos algo de genuíno. A metodologia utilizada foi critíco-

analítica e interpretativa dos textos relevantes a esse tema. 
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