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Jacques Maritain 

Depois da «Introdução Geral à 

Filosofia», na qual Jacques Mari

tain faz um balanço nos vários sis

temas filosóficos e prepara os es

píritos para a árdua tarefa de uma 

verdadeira cultura filosófica, co

meça com êste volume o seu tra

tado de Filosofia, a que chama 

modestamente de «Elementos de 

Filosofia» e que é, no entanto, 

uma obra monumental do pensa

mento filosófico contemporâneo. 

Neste volume estuda Maritain 

uma das matérias mais árduas da 

filosofià - a Lógica Menor. É o 

estudo da ordem dos conceitos. 

Ou, como o próprio autor a defi

ne: «A arte que dirige o próprio 

ato da razão, isto é, que nos faz 

proceder com ordem, fàcilmente e 

i;em êrro, no próprio ato da 

razão». 

Nunca foi tão necessário pôr 

ordem na razão humana, como 

em nossos tempos. Nunca foi a 

razão tão atacada. Depois de um 

ou dois séculos de racionalismo 

extremado, o homem se sentiu 

pouco a pouco desiludido da ra

zão. E passou a reagir. Reação 

(Continua na segunda orelha) 



(Continuação da primeira orelha) 
sadia a princípio. Reação peri

gosa, depois. Reação desastrada, 

em nosso tempo. Hoje, a Paixão 

substituiu a Razão. Pensa-se pas

sionalmente. Age-se passional

mente. Uma reação contra os 

desmandos do irracionalismo con

temporâneo se torna urgente e in

dispensável. É o que há quarenta 

anos prega Jacques Maritain em 

tôda a sua obra de filósofo com

pleto ao mesmo tempo tradicio

nalista, pelo respeito aos mais re

motos ensinamentos de Aristóteles 

a 13anto Tomás de Aquino, e mo

derníssimo, pelo contato , com os 

homens e os problemas atuais. 

Aqui nos encontramos no pór

tieo do edifício. No pórtico so

berbo, harmonioso, admiràvelmen

te bem desenvolvido pela mais 

completa das cabeças filosóficas 

do nosso tempo. Para agir bem é 

preciso começar por bem pensar. 

A lógica é, portanto, a base de 

tôda atividade bem conduzida. 

A leitura, pois, de um tratado 

como êste é uma exigência para 

todos - homens de estudo ou ho

mens de ação - que sentem como 

condição primordial para sair

mos do caos contemporâneo o 

aprender a pensar com discerni

mento e profundidade. 

É o que todos aprenderão neste 

livro admirável':' 
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PREFACIO 

I 

. . 
Ao �ompormo.s êstes elementos de Lógica, esforçamo-nos para 

distinguir com cuidado o que pertence à Lógica propriamente di
t�,, cujo. objeto é o ser de razão: as intenções segundas do esrnrito 
(mtenbones secundae) , e o que pertence à Crítica, que é uma par
te da Metáfísica e tem por objeto o próprio ser real em sua relação 
com o espírito que conhece. Esta discriminação é um trabalho 
bastante delicado - pois muitos problemas oscilam entre a.s dua.'I 
disciplinas - e entretanto muito necessária - pois é preciso an
tes de tudo manter as ciências na linha exata do seu objeto formal. 

Por esta razcio preferimos reservm· para a Crítica várias ques
tões geralmente estudadas 1-ws tratados de Lógica, em particula.r 
na Logica Major, p-0r exemplo a discitssão (metafísica) do no
minalismo e do realismo, as controvérsias referentes à naJ.:ureza. 
da ciência e do conhecimento vulgar, a ordem do nosso conheci
mento intelectual, o valor dos primeiros princípios e a maneira 
pela qual os conhecemos, etc., finalm.ente a questão da cl.assifica
ção das ciências (pois em primeiro lugar é preciso saber o que 
é a ciência e o que ela representa antes de classificar a.s ciê·n..Cirs, 
e compete ao sábio, isto é, ao metafísico, ordenar as ciências); 
nesse caso mesmo a questão dos métodos das diversas ciências, qu.e 
não pode ser estudada convenientemente sem haver d.eterminado 
antes o obieto e o valor das mesmas, ficaria também reservada. 

'fJU1'a o tratado de Crítica. 

Tirando, dêsse modo, da Lógica Maior (Logica Major) ·mu·i
tos matMiais que lhe são estranhos, pudemos restituir-lhe 1'ária.� 
questões que na verdade lhe dizem respeito, e que na maior parte 
dos manuais escolásticos sobrecarregam inutilmente a. Lógica 

Menor (Logica Minor, Lógica formal). Gra.ça.� a esta re��tri
buicão geral e?n que procwramos sempre nos conservar fieis a.o 
espirito de Áristóteles e dos antigos �scolásticos, esperamos. t_er 
conseguido certas vantagens pedagógicas de eia.reza. e precisao. 
podendo apresentar os problemas da Lógica e da Crítica em uma 
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ordem suficicnte·mcntr natural de complexidade e de dific11,ldadc 
crescentes. 

Sendo êstes problenuis baBtante áridos e1n si mesmos, de11i
do ao seu alto grau de abstração, certos professôres hão de pensar 
talvez que para. comodidade do en:�ino seria conveniente quebrar 
a ordem normal indicada na Introdução (1.º Lógica .Menor e 
Maior; 2.° Cosmologia e Psicologia; 3.° Crítica. como primei1·0. 
parte da Me ta física .... ) e substituí-la na prática pela ordem se
guinte, que permite tratar da Ló,qica Maior somente quando os 
aluno:? se tivessem. familiarizado bastante com a abstração filo
sófica e por outro lado fi'uessem estudado suficientementr. a. vart1' 
científica do programa, a fim de ter alguma. experiência. do ra
ciocínio dedutivo e indutivo e alguma compree11são das alusõe.r.; 
e exemplos a que o Lógico dci·e recorrer. 

1. 0 Lógica Menor (que se torna mais curta e mais fácil pelo 
pia.no que adotamos). 

2.º Cosmologia e Psicologia. 

3.0 Lógica Maior. 
4. ° Critica. 

Em conseqüência resol·vemos dividir em duas partes, que 
a.parecerão separadas, o segundo fascículo (Ordem dos Conceito8 
ou Lógica) e o quinto fascículo (0 Ser enquanto ser ou Metafísi
ca) do nosso manual, de modo a publicar em três seções separadas 
a Lógica Menor, a Lógica Maior e a Crítica, permitindo ássirn, 
a cada um agrupar as matérias do curso segundo a ordem que mais 
pràticamente lhe parecer melhor. 

Talvez esta Lógica encontre alguns leitores mesmo fora do 
público das escolas, como aconteceu com a nossa Introdução Geral. 
"O abandono dos estudos lógicos", escrevia Renouvier em 1875, 
"atingiu na França um tal grau que a teoria do juízo é tão pouco 
estudada como 'a do silogismo, e se o estudo das Matemáticas e 
até certo ponto o do Direito não tivessem trazido algum remédio 
a êste mal, p<YUCas seriam as pessoas instruídas capazes de mane
jar a recíproca por exemplo, e que não se habituariam a seniear 
sua conversa de paralogismos grosseiros." 1 Desde a época em 
que apareceram essas queixas, aliás muito justas, muito mais nu
merosos foram os espíritos que compreenderam a necessidade de 
um retôrno ao estudo da Lógica, para a restauração da inteligên-

1. Cu. RENOUVIER, Essai& de Critique généraie, 2e édit., 1875, Logiqu.e, t. 
II, pág. 126. 
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eia. !'fu!to nos alegraremos se o nosso mod.esto trabalho puder. 
contr�,b�;r c.º1!1' sua parte.para este retôrno benéfico. "Estou co-n
venci�o : dizu1: Stuart Mill 2 a respeito da Lógica, "que nada pode 
contribuir rnais do que ela, quando dela se faz uso judicioso, para 
forr;i,0;.1· pensadores exatos, fiéis ao sentido das palavras e das pró
posu;oes, preser'l!ando-os dos têrmos vagos, frouxos e ambíguos. 
Aconselham muito o estudo das Matemáticas para chegar a êste 
1·erniltado: êle não é nada em comparação ao da Lógica. Com efei
to, nas operações matemáticas não se encontra nenhuma das di
ficuld<Ules que constituem verdadeiros obstáculos para um raciocí
nio correto (por exemplo, em matemática, as proposições são ape
na.s universais afirmativas; além disso, os dois têrmos são reuni
dos pelo sinal =, donde a possibilidade imediata da conversão 

.pura. e simples, etc.). . . No entanto, muitos homens, aliás capa
zes, não conseguem elucidar uma idéia confusa e co-ntraditória, 
por não se terem submetido ao estudo desta disciplina ... " 

II 

Permitarn-nos ainda duas observações. Em primeiro lugar, 
como já dissemos no prefácio da Introdução Geral, mas convéni 
repetir para evitar qualquer mal-entendido, a presente obra des
tina,.se a principiantes. Continua pois elementar e não tem pre
tensões a ser absolutamente completa no que diz respeito especial
mente à 1-iqueza de referências documentárias e de textos citados. 
Entretanto, como deve conservar, na exposição filosófica, seu ca
ráter científico, constituirá um verdadeiro tratado, encerrando 
portanto mais do que pedem em geral os programas. Mas tôdas 
as explanações que comportarem algmna dificuldade ou que. ser
virem apenas para esclarecer melhor certos pontos de detalhe, 
serão escritas em caracteres menores; além disso marcaremos 
com um asterisco todos os parágrafos cujo estudo não é de estrita 
necessidade à preparação do exame. 

Em segundo lugar, há um ponto sôbre o qual julgamos ter 
sido bastante claro, mas que talvez não tenhamos explicado sufi
cientemente, pois que um crítico de responsabüidade como o R. P. 
Ramirez a pôde a êsse respeito equivocar-se inteiratnente quanto 
à verdadeira significação do nosso modo de procede1-. Crenws, 
com o próprio R. P. Ramirez e com a tradição aristotélica, Q'Uf 
o estudo da natureza da Filosofia e de sua divisão, assim como 
de seu valor, só deve ser feito num tratado que respeite a or-

2. J. STUART Mu.L, MémoiTes, pág. 18. 

3. Ci�ncia tomista, julho-agôsto 1922. 
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dmn. d.a� <j-i.�ciplinas filo.<tóficas, na Metafisica, pois que só ela, 
a M etaff.stca, a título de sabedoria, pode julgar a si mesma e ox 
seus próprios princípios, e julgar as outras ciêneias. E é exata
,mente dêste modo que pretendemos proceder na presente obra. 
Se tocamos nessas questões (e em outras mai.�) em nossa Intro
dução (ieral, é porque esta, segundo o nosso modo de pen.<;ar, de 
forma. alguma é uma, parte do curso ou do tratado de Filosofia,' 
e por conseguinte nenhuma questão lhe é reservada especialmen
te. Como seu próprio nonie bem o indica, ela p1·ecede o curso e o 
prepara, ficando-lhe inteiramente exterior; desenvolvemo-la ex
clwâ vame11te por preoC1tpação pedagógica,, a fim de auxiliar os 
principiantes e lhes ministrar uma expo�'ição gera.l e propedêutica, 
colocando certos grandes resultados da ciência ao seu alcance do 
ponto-de-vista, do senso comum, antes de serem estabelecidos mais 
tarde de maneira mais aprofundada e mais científica. Ei.'l por 
que as questões que aqui forem tratadas deverão ser retomadas em 
seu respecfi'vo lugar nos diversos capítulos do Curso, especialmen
te na Crítica. 

III 

A natureza dêste trabalho não nos permitiu discutir Um
gamente sôbre as diversas teorias modernas de int:erêsse pa;ra ai 
L6gica, e com tôdas as explanações convenientes. Julgamos, no 
entanto, haver tratado suficientemente das mais importantes, 
sem prejuízo dos complementos que aparecerão na Lógica Maior 
e pôsto suficientemente em relêvo os princípios essenciais que 
dirigem essa discussão. Ficariamos contente de ter podido mos
trar que a melhor maneira de renovar muitos problemas é re
montar ao pensamento dos antigos, consultando-os em suas fontes. 

Não pretendemos dissimular as imperfeições inevitàvelmen
te inerentes a uma exposição geral e didática como é esta. Se, 
apesar do cuidado com que foi redigida, escaparam erros, muito 
reconhecido ficaremos aos nossos leitores que tiverem a gentileza 
de nos informar. 

J. M. 



LóGICA (A ORDEM DOS CONCEITOS) 

PRELIMINARES 

1. PRIMEIRA NOÇÃO DA LÓGICA. - A Lógica 1 estuda a ra
zão corno instrumento da ciência ou meio de adquirir e possuir 
a verdade. Pode-se defini-la: a arte 

QUE DIRIGE O PRÓPRIO ATO DA RAZÃO, 

isto é, que nos permite chegar com ordem, f àcil
mente e sem êrro, ao próprio ato da razão i 

a! Desse modo. a Lógica não procede sómente co
mo qualquer ciência, segundo a razão, mas diz respeito 
ao próprio ato desta razão; daí seu nome de ciência 
da razão ou do logos ( "°Y•Ki ,,,.,_,..,..,, ) .2 

A Lópea é a 
&Me qae DOS faa 
procecler, e o a 
o r d e m, fàcU
m e n-\ e e sem 
êrro, oo a\o 
próprio da ra
sio. 

b) A razão não é uma faculdade diferente da inteligência (ou ainda 
entendimento, intelecto). Mas, do ponto de vista do funcionamento 
desta faculdade, chamamo-la mais especialmente inteligência quando 
ela vê, atinge ou 1:apreende», e mais especialmente razão, quando vai 
pelo discurso de uma coisa apreendida a uma outra. 

2 .  As TR�S OPERAÇÕES DO ESPÍRITO. - Qual é o ato próprio 
da razão corno tal? 

RACIOCINAR. 

Raciocinamos quando pensamos por exemplo: 

O que é espiritual é incorruptível; 
ora. a alma humana é espiritual; 
logo, ela é incorruptível. 

1. Cf. J. MARITAIN, IntTodução Geral à Filosofia, págs. 103-104. Livraria 
AGIR Editôra, 1948. 

2 "Ars directiva ipsius actus rationis, per quam scilicet homo ln ipso 
actu 

0
rationis ORDINATE et FACILITER et SlNE ERRORE procedat." (S. ToMÁS, in 

Anal. Post., lib. I, lect. 1.) 

3. Logica vocatur rationalis non solum "ex eo quo� est secundum rationem, 
sed etiam ex eo quod est circa ipsum actum ratiorus, sicut clrca proprlam 
meteriam." (SANTO TOMÁS, ibid.) 
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. 
O

_ 
raciocínio é a operação mais complexa do nosso espírito; é 

racwcrnando que vamos daR coiRa8 que já conhecemos àR que ainda 

Rat'ioC"inar. não conhecemos, que descobrimos, que demonstra
mcrn, que fazemos ]Jrogrcdir a nossa ciência. A 

Lógica, que estuda a razão como meio de adquirir a ciência, deve 
portanto corndderar, entre fül operaçõeR do espírito, antes de tudo 
o raciocínio. Todavia, há outras operações do espírito que ela 
precisa conRiderar. ConRidera-as, porém, em relação ao raciocí
nio, em função do raciocínio. 

O ato de raciocinar é um ato um ou indiviso, como o ato de 
dar três passos até o fim. Um, dois, três, chegamos ao fim : con

ato indiviso 
tamos três passos, mas nos movemos sem inter
rupção, num movimento indiviso. Da mesma ma

neira, raciocinamos com um movimento indiviso. Isto porque 
não raciocinamos pelo prazer de correr ou " discorrer." de uma 
idéia à outra, mas sim para concluir, isto é, para tornar evidente 
qualquer verdade em que nos detemos. 

O ato de raciocinar é contudo um ato complexo; é um ou 
indiviso, mas não é simples ou indivisível; pelo contrário, é com

mas complexo. 
posto de vários atos distintos ordenados entre si, 
cada um dêles tendo por objeto uma enunciação 

semelhante às três enunciações do exemplo dado acima, chama
das proposi.ções. Cada um dêstes atos considerados em si mesmo 
chama-se um 

JUÍZO. 

Eis aqui uma outra operação do espírito que é anterior ao 
raciocínio e por êle suposta. 

Julgar, 

ou ainda: 

Julgar é afirmar ou negar. É por exemplo 
pensar: 

A desconfiança 

é a mãe da segurança, 

Uma cabeça empenachada 

não é pequeno embaraço. 

Pelo primeiro juízo afirmamos dêste têrmo "desconfiança" 
êste outro têrmo "mãe da segurança", isto é, identifica.ttnos êsses 
dois têrmos, dizendo : existe uma coisa uma e a mesma (um mes
mo sujeito) à qual convém ao mesmo tempo o nome "desconfi
ança" e o nome "mãe da segurança", 
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Pelo segundo juízo, negamos do têrmo "uma cabeça empena
chada" êste outro têrmo "pequeno embaraço". 

Pelo juízo, declaramo-nos de posse da verdade sôbre êste 
ou aquêle ponto. Um homem sábio é um homem que julga bem. 

O ato de julgar é um ato um ou indiviso como o ato de dar 
um passo, ou, mais propriamente falando, um ato simples, isto é, 
indivisível. 4 Assim, o juízo dado acima como exemplo não é 
uma justaposição de três atos de pensamentos diferentes, - um 
ato de pensamento para "a desconfiança'', um 

ato simples 
outro, para "é" e um terceiro para "a mãe da se- mas sõbre um 

gurança", - mas representam um só ato de pen- objeto comple-

samento. Todavia, refere-se a um objeto compl.c- xo. 

xo (proposição fabricada pelo espírito) e assim como um pass0 
é um movimento entre dois têrmos, entre um ponto de partida 
e um ponto de chegada, assim também o ato de julgar é um 
movimento de pensamentos, - traduzido pela palavra "é .. -
que une duas noções diferentes, expressas pela palavra-sujeito e 
pela palavra-atributo ou predicado. 

Cada uma destas noções corresponde por si a certo ato do 
espírito chamado concepção, 5 percepção ou 

SIMPLES APREENSÃO. 

Aqui temos uma outra operação do espírito que é anterior ao 
juízo e por êle suposta. 

Conceber é formar em si uma idéia, na qual 
se vê, atinge ou "apreende" alguma coisa. É pen
sar por exemplo: 

"homem" 
ou 

"desconfiança" 

ou 
"infeliz''. 

Conceber ou 
f a11 e r a.to de 
apreensão sôbre 
um objeto sim
ples, 

Êste ·ato está evidentemente na origem de todo o nosso co
nhecimento intelectual; eis por que sua importâ�cia é . c

api�l. 

Por êle um objeto de pensamento é representado a cons1deraçao 

de nossa inteligência e à sua posse por ela. 

4. Ver mais adiante, n.0 37. 
5. A palavra concepção designa geralmente apenas a formação da idéia 

(é neste sentido que a empregamos aqui), se bem que possa designar também 
a formação da proposição à qual se aplica o juízo. 
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Entretanto, êste ato de percepção ou de apreensão é tão im
perfeito que nos dá sem dúvida um objeto de pensamento discer
nível em uma coisa, mas sem nos dar, ao mesmo tempo, os outros 
objetos de pensame:°-t� q:ie estão unidos a êste na coisa tal qual 
existe (d� �ma 

.
ex1stencia atua

.
l ou 

.
Possível); de maneira que 

n?sso espirito •. ficando por assim dizer em suspenso, não tem 
amda o que aft.rmar ou negar. É claro, poi: exemplo, que se pen
samos: 

"o homem" 
ou 

"a neve" 
ou 

·'os delicados", 

só temos no espírito uma verdade começada, nosso espírito ainda 
não fêz nenhuma declaração de conformidade com o real; esta 
declaração só se realiza, só há verdade acabada no espírito, quan
do pensamos por exemplo (num juízo) : 

"o homem é mortal" 
ou 

"a neve é branca" 
ou 

"os delicados são infelizes", 

ou qualquer outra coisa semelhante. 
Assim não andamos quando elevamos simplesmente o pé aci

ma do solo; só andamos quando damos um passo. 

Digamos por conseguinte que, quando nosso espírito faz ato 
de simples apreensão, êle se contenta em apreender unia, coisa 
sem nada afirmar ou negar. 

Temos aqui um ato não somente u m  ou indiviso, mas além 
disso simples ou indivisível: o ato de pensar "homem" ou " neve " 
é evidentemente um ato que não comporta partes. Além disso, i; 
refere-se a um objeto que é ou indivisível em si mesmo (enquan
to objeto de pensamento, "homem" por exemplo), ou então pelo 

menos apreendido da mesma maneira que os ob-
a to simples 

sôbre am objeto jetos indivisíveis, isto é, sem implicar construção 
simples. edificada pelo espírito. Eis por que se chama ato 
de Himples apreensão. 

6. Ver mais adiante, o.º 7. 
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O ato de concepção ou de simples apreensão é dêste modo 

�ma operação primeira, que não supõe nenhuma outra operação 
mtelectual antes dela: não constitui naturalmente o nosso pri
meiro ato de conhecimento (pois supõe antes dêle as operações 
dos sentidos), mas constitui a nossa prim.eira operação INTELEC-
1.'UAL, é a primeira operação do espírito. 

As três operações do espírito humano são a .-;iniples 
apreensão, o juizo e o raciocínio. 

*3. As OPERAÇÕES E AS OBRAS DO ESPÍRITO. - o estudo da 
natureza das operações do espirito e do seu mecanismo íntimo 
pertence à Psicologia. Observemos aqui que é necessário distin
guir 

a própria o-peração ou o ato do espírito, e a obra 
que o espírito produz em conseqüência dentro de si 
mesmo. 7 

O ato de julgar, por exemplo, é uma operação mental que im
plica a produção ou a construção no espírito de um certo conjun
to de conceitos que denominamos uma enunciação ou proposição. 
E existe tanta diferença entre o ato de reunir conceitos e julgar, 
e a reunião construída, como a que existe entre a ação de cons
truir uma casa e a casa construída. 

A proposição pensada (reunião de conceitos) distingue-se 
por sua vez da proposição falada que a exprime por palavras, e 
que é o seu sinal oral. Existe tanta diferença entre uma e a 
outra como entre a própria casa e um sinal qualquer que a re
presente. 

Por proposição falada, entendemos tanto a proposição falada real
mente, - reunião de palavras emitidas exteriormente - como a pro
posição falada mentalmente - reunião de palavras formadas na 
imaginação. 

Quanto pensamos, por exemplo, ,:o homem é mortab, afirmamos' 
aquilo que nos é apresentad-:> pela idéia de homem e aquilo que nos 
é apresentado pela idéia de mortal. Mas ao mesmo tempo que forma
mos em nosso espírito esta proposição pensada, imaginamos a propo
sição falada que a exprime (e às vêzes chegamos mesmo a esboçar 

7. "Sicut in actibus exterioribus est considerare operationem, et operatum. 
putn aedificationem et aedificatum; ita in operibus rationis est considerare ipsum 
actum rationis, qui est intelligere et ratiocinari, et aliquid per hujusmodi actum 
constitutum: quod quidem in speculativa ratione primo quidem est defimtio, 
.�ecwndo enuntiatio, tertio t>ero svUogiBmua, vel argumentatio". ($�N'TO ToM.l�, 
Smn. Teol.. I - II, q. 90, a. 1, ad 2.) 
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realmente os movimentos de fonação pelos quais pronunciaríamos essa 
proposição). 

A proposição pensada (reunião de conceitos), evidentemente difere 
tanto da proposição falada mentalmente (reunião de imagens auditi
vas ou musculares de sons articulados) como da proposição falada 
realmente. 

Para precisar o sentido dos têrmos que empregaremos, pode
mos estabelecer da seguinte maneira o quadro das operações do 
espírito: 

Conceito men
tal, obra da ln
'ellgêncla. 

Primeira ope
ração do espí
rito. 

Conceito obje
tivo ou objeto 
do conceito. 

Sinal oral do 
eoneelto. 

Primeira obra 
da rasio." 

Seu sinal oraL 

OPERAÇÃO OBRA (IMATERIAL) 

I. - Determinado por 
uma similitude do ob
jeto, recebida dos sen
tidos graças à abstra
ção, o espírito forma 

SINAL ORÁL E 
MATERIAL 

ou "diz" em si mesmo uma idéia (ou 
CONCEITO MENTAL) 
na qual 

êle vê, atinge ou apre
ende ( S 1 M P L E S 
APREENSÃO) u m  a 
certa essência, ou ob
jeto de conceito (que 
os lógicos denominam 
também de CONCEITO 

OBJETIVO . . . . . . • • • . . . • . . . . . • . . • • • • . . . • • • •  e designa esta 
idéia por uma 
palavra (TÊRM!O) 
que é por si sig
nificável por um 
sinal gráfico (pa-

Tendo assim visto ou 
apreendido, êle pode
rá produzir em si 
mesmo .............. . um conceito com

plexo detalhando 
aquilo que viu. E 
a DEFINIÇÃO da 

lavra escrita): 
homem. 

coisa . . . . . .. . . . . que tem por si
nal oral a DEFI
NIÇÃO pronuncia
da (reunião de 
palavras) : ani
mal racional . 

. 8. �eira quanto à ordem lógica e não quanto à ordem cronológica. Ver 
mais adiante n.0 29-a. Dizemos que a definição é a primeira obra da razão 
porque ela é a primeira obra da inteligêncià reunindo entre si os conceitog. . 
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II. - O espirito cons
trói <COMPOSIÇÃO E 
DIVISÃO) 

êle apreende a conve
niência ou a não-con
veniência. 

e que afirma ou nega 
um do outro, por um 
ato simples (JUíZO) 
que se refere ... . . .. . 

III. - O espírito vê ou 
apreende ............ . 

como "inferindo" ou 
tornando necessària
mente verdadeira ... 

que êle "conclui" das 
precedentes. É o RA
CIOCíNIO que cons-
trói assim .......... . 

PRELIMINARES 

OBRA (IMATERIAL) 

uma reunião de 
d o i s conceitos 
(sujeito e pTedi

cado), dos quais 

a esta reunião de 
conceitos ou PRO-

SINAL ORAL E 
MAT'ERIAL 

POSIÇÃO. Esta tem por sinal oral a 
PROPOSIÇÃO pro
nunciada (reu

nião de pala

vras): o homem 
é um animal Ta
cionat. 

um grupo 
proposições 
tecedente) 

de 
(an-

uma outra propo
sição (conseqüen
te) 

uma reunião de 
proposições, cha
mada ARGUMEN
rAçÃo, a qual .. .  tem por sinal oral 

a ARGUMENTAÇÃO 
pronunciada (reu
nião de proposi
ç õ e s pronuncia-

21 

Segunda ope
ração do espí
rito. 

Segunda obra 
da razão. 

Seu sinal oral. 

Terceira ope
ração do espí
rito. 

Terceira obra 
da razão. 

das) : o homem é Seu sinal oral. 
um animal racio-
nal; ora, todo fi-
lósofo é um ho-
mem ; logo, todo 
filósofo é um ani-
mal racional 

As operações e as obras do espirHo 
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Na primeira coluna dêste quadro escrevemos o que concerne 
aos atos ou operaçõe8 do espírito ; na segunda o que concerne às 
obras produzidas dentro do espírito ; na terceira o que concerne 
aos :�ina.is orais e materiais dessas obras espirituais. A linguagem 
corrente em geral confunde essas três ordens de coisas, porque 
em muitos casos o que se diz da obra também se pode dizer da 
operação, e porque é natural ao homem chamar as coisas signifi
cadas pelo mesmo nome que o sinal por ser êste último mais co
nhecido. Entretanto um juízo, por exemplo, é um ato vital, uma 
proposição (pensada) é um organismo imaterial composto de 
vários conceitos, uma proposição falada é um composto inerte de 
partes materiais (palavras) j ustapostas no tempo ( proposição 
oral) ou no espaço ( proposição escrita) .  Estas distinções têm 
grande importância para a boa compreensão da Lógica. 

a) Como veremos mais tarde, Leibniz e certos Lógicos que se 
inspiram nêle tendem a deixar a operação pela obra, e a obra imate
rial do espírito pelo seu sinal material. 

b J Por outro lado, em sua crítica da inteligência, a escola anti
intelectualista (James, Bergson, Le Roy) confunde não poucas vêzes 
as operações e as obras da inteligência com os sinais materiais que 
as exprimem. 

c1 Esta distinção entre o pensamento e os seus sinais materiais, 
em nenhum lugar é tão bem marcada como em Aristóteles, cuja Ló
gica tem precisamente por objeto as obras imateriais do espírito, não 
as palavras faladas ou escritas, e refere-se a estas somente enquanto 
são sinais d:iquclas. Cf. A.1"MONIUS, in Periherm, f. 19a e 20a: - Tci .,.. 
rxiçwvoilµt11a trúµ6o>..cx ''"" Tl8«Ttn Tw" P0011µ<.vw11 xa< Tci 'Ypaipóµt11a TWV •x'i'<'fJIOt•�vw:'. 

Para evitar qualquer equívoco, restringiremos aqui o sen
tido corrente da palavra juízo, empregando-a somente no caso 
em que se trata da operação do espírito que consiste em dar seu 
assentimento, e empregando a palavra ']Jroposição para designar a 
obra realizada dentro do espírito, e sôbre a qual recai êste ato de 
assentimento. A mesma restrição não se impõe à palavra racio
cínio, que empregamos com a linguagem corrente para designar, 
ora só a operação do espírito, ora a obra assim produzida ou ar
gumentação, ora as duas ao mesmo tempo, bastando o contexto 
para fixar o pensamento. 

4. DIVISÃO DA LóGICA. - Considerando a Lógica antes 
de tudo o raciocínio, é em relação ao raciocínio que deve ser di
vidida. Ora, não há dúas coisas a considerar num raciocínio, como 
em qualquer construção e obra de arte? Numa casa, por rucem
plo, é preciso distinguir os materiais e a disposição que o arqui-
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teto lhes dá: se esta disposição é má, a casa não ficará de pé por
que está mal construída; e se os materiais são maus (mesmo 
quando a disposição seja boa), a casa não ficará de pé, porque 
foi construída com maus materiais. O mesmo acontece com o ra
ciocínio. É preciso distinguir: 1.0 os materiais ideais com os 
quais He raciocina, é o que se denomina 

a MATÉRIA do raciocínio, 

e 2.° a disposição segundo a qual êstes materiais são reunidos no 
espírito, de maneira a sustentar a conclusão; é o que se chama 

a FORMA do raciocínio. 

Em virtude de sua forma o raciocínio é correto ou incorreto; 
em virtude da sua matéria é verdadeiro ou falso. O seguinte 
raciocínio 

Nenhum home1n faz o mal; 

ora, êste criminoso é homem; 

logo, êste criminoso não faz o mal, 

(1) 
(II) 

(III) 

é correto - a forma é boa, a conclusão é bem deduzida; - mas 
conclui falsamente, a matéria é má, sendo falsa a proposição 1. 

Sendo a Lógica a arte que nos permite proceder com ordem, 
fàcilmente e sem êrro no próprio ato da razão, precisa ocupar-se 
tanto da forma como da matéria de nossos raciocínios. Daí sua 
divisão em duas partes: Lógica Menor ou Lógica "formal" (Lo
gica Minor) e Lógica Maior ou Lógica "material" (Logica ma
j01·). 

A Lógica Menor estuda as condições formais da ciência; ana
lisa ou "resolve", como se diz, o raciocínio nas leis de que êle de
pende do ponto de vista de sua forma, ou de sua disposição; 9 ela 
ensina as regras a se seguir para que o raciocínio 
seja correto ou bem construído, e para que a con- Lóctcia Meaor. 

clusão seja boa relativamente à disposição dos materiais. Um 
espírito que não se conforma com estas leis formais do pensa
mento é um espíritoinconseqüente. E, como diz a Lógica de Port
Royal, um espírito inconseqüente "não tem garras" para reter 
a verdade. 

9. Esta anãlise ou "resolução" do raciocinio em seus principios formais 
constitui o objeto dos Primeiros AnaHticos de AJusTóTELBS. :Ela por que os 
escolásticos a chamavam de resolutio prioristtcc. 
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A Lógica Maior estuda as condições materiais da ciencia; 

Lóirlca Maior. ela analisa ou resolve o raciocínio nos princípios 
de que ele depende quanto à sua matéria ou ao seu 

cooteúdo; 1º ela mostra a que condições devem corresponder os 
materiais do raciocínio para que se obtenha uma conclusão firme 
sob todos os aspectos. - não somente quanto à forma, mas tam
bém quanto à matéria. - isto é, uma conclusão verdadeira e 
certa. 11 

A Lógica Menor estuda pura e simplesmente o mecanismo do 
raciocínio. abstração feita do conteúdo mesmo das proposições que 
êle emprega e do uso (investigação ou demonstração) que o espírito 
dêle faz. � chamada de Lógica Menor rLogica MinorJ porque, sendo 
constituída de regras e de preceitos, é menos longa para se estudar e 
trata de questões menos árduas. O nome de Lógica formal é mais 
expressivo, e deveria ser preferido, Sf' não favorecesse um equívoco, 
pois muitos autores modernos, desde Kant e Hamilton, empregaram 
a palavra «Lógica formab em sentido completamente diferente. 12 -
Os antigos tratavam dessa parte da Lógica no que denominavam as 
Summulce. 

A Lógica Maior, pelo contrário, exige mais desenvolvimento, por
que trata das questões mais difíceis, - questões que são também as 
mais importantes, não só em relação à própria arte de raciocinar, mas 
em relação aos conjuntos da Filosofia. :f':ste é o motivo pelo qual recebe 
a denominação de Lógica Maior (Logica Major) . Podemos chamá-la 
também de Lógica material, uma vez que chamamos a Lógica Menor 
de Lógica formal. Certos tratados modernos preferem o nome de 
Lógica aplicada, mas êste nome pode provocar equícovos e levar a 
pensar que a parte da Lógica assim designada só trata de �:aplicar» 
as verdades estabelecidas na Lógica Menor, quando na realidade ela 

10. Esta análise ou "resolução" do raciocínio em seus princípios materiais 
constitui o objeto dos Segundos Analíticos de ARISTÓ'l'ELEs; eis por que os 
escolásticos a chamavam de resoltttio posterioristica. 

11. Para prevenir qualquer confusão, devemos notar que, quando se diz 
que a Lógica Menor resolve o raciocínio em seus princípios !Minais (trata-se 
então dos princípios ou leis que dirigem a forma ou a disposição dos materiais 
inteligíveis empregados pelo raciocínio), emprega-se a palavra formal num 
outro sentido do que quando se diz a Filosofia se resolve fOTTnalmente nos pri
meiros princípios da razão, e materialmente na experiência sensível (Cf. In.trod. 
pág. 93) . Dizemos simplesmente que os primeiros princípios conhecidos por si 
mesmos são os princípios que constituem a Filosofia "formalmente·� ou em 
sua essbicia e que lhe dão sua luz própria, enquanto que a experiência sensível 
fornece os materiais de onde provém realmente nosso conhecimento intelectual 
e nos quais a Filosofia se baseia. 

Dêsse modo, os primeiros princípios da razão podem entrar na consideração 
da Lógica maior ou material, que se ocupa do conteúdo de nossos raciocínios 
e não ilnicarnente da sua "forma" ou disposição; não deixam de ser sob outro 
ponto de vista, os princfpios formais do conhecimento intelectual e � Filosofia 
como a alma é a :forma que dá vida ao corpo. 

' 

12. :tste ponto será examiruido na Lógica Maior. 



PRELIMINARES 25 

é uma disciplina particular que se refere a um aspecto das coisas ló
gicas que · a Lógica Menor não considera. ia 

A Lógica Menor e a Lógica Maior dividem-se naturalmente 
segundo as três operações do espírito, o estudo 
da terceira operação, o objeto primeiro da Lógi
ca, supondo necessàriamente o estudo das duas 
primeiras. 

Subdivisões da 
Lógica. Menor e 
d a.  L ó g i c a  
Maior. 

Além disso é do domínio da Lógica Maior tratar especial
mente da Definição, da Divisão e da Argumentação como ins
trumento do saber. Convém também que ela termine pelo es
tudo do obj eto e da natureza da Lógica, questão que aliás perten
ce ao domínio próprio da Crítica, e que a Lógica apenas toma de 
empréstimo dessa ciência. 

LÓGICA 
!VIENOR 2. A Proposição . . . . . . . .  . 

l 1 .  O Conceito . . . . . . . . . .  . 1.ª operação }consi�eradas em 

do espírito relaçao às r:gras 

2.a operação de �onst:uçao do 
rac10cimo. ou Lógica 

da Razão 
correta 3. O Raciocínio . . . . . . . .  . 

} analisada do pon-
3.ª operação to de seus prin

cipios formais. 

LÓGICA 
MAIOR 

ou Lógica 
da Razão 
verdadeira 

I da matéria do 

ll. O UniversaL 1.ª operação{ consideradas do 
do espírito ponto de vista 

P 1 • 2. O Juízo . . . . 2.ª operação raciocínio. ro egomenos 3. Os três instrumentos do 

II 
Lógica da 

Demonstração 

saber, (Definição, Divi
são, Argumentação) 

1. A Falsa De-
monstração (Os so
fismas) . 

2. A Demonstra-
ção imperfeita (0 
Provável) . 

3. A Demonstra
ção prõpria?nente 
dita (0 necessària
mente verdadeiro) . 

Divisão Lógica 

3.ª operação a n a l i s a d a  
do ponto de 
vista de seus 
p r i n c i p i o s  
materiais. 

13. O nome de Lógica aplicada convém antes àquilo que os Antigos deno
minavam Logica utens. A distinção entre a Logica docens (Lógica pura) e a 
Logica utens (Lógica aplicada) será estudada na Lógica Maior. 





LÓG I C A  M E N O R  
ou 

LÓG I C A  D A  R A Z Ã O  
C O R R E'T A  

(Logica Minor) 



1 Capítulo I - O Conceito . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

LÓGICA MENOR � Capítulo II - A Proposição . . . . . . . . . . . . . . .  . l Capítulo III - O Raciocínio . . . . . . . . . . . . . . . .  . 



CAPfTULO PDIMEIRO 



Capítulo I 
f 

O CONCEITO 1 
E A i PRIMEIRA 

OPERAÇÃO 1 
DO ESPÍRITO 1 

1 
i 
1 

Seção 1 - A SIMPLES APREENSÃO . .  

r A. 

1 
B. 

1 
1 1 Seção :! - 1  

0 CONCEITO l C. 
i 
1 l 
l A. 

i 
Seção 3 - J  B. 

0 TÊRMO l 
i 
; c. 

Noção do Conceito . . 8 
E:rtensão e Compreensão dos con-
ceitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Divisão do 
Conceito 

r § 1 .  Conceitos incom-
plexos e comple-J § 2. ���1c�Ít-�s· -���c1�e� 

., tos e abstratos . .  
l § 3.  Conceitos coleti

vos e divisivos . .  
* 4. Extensão do con

ceito-Sujeito . . . .  

1 5  

1 6  

1 7  

18 

Noção do Têl-mo oral . . . . . . . . . . . 19 

r § 1. Generalidades . .  . 1 § 2. Nome e Verbo . .  . 
D i v i s ã o  do § 3 .  Sujeito e Predica-

22 
23 

Têrmo 

·l § 4. �������· -d� . têr� 24 

mo-SuJelto . . . . . . 25 

Propriedades do Têrmo na Proposição 26 
Seção 4 -- A Df:FINIÇÃO . 
Seção 5 - A DIVISÃO . .  

29 

32 



CAPíTULO PRIMEIRO 

O CONCEITO 
E A PRIMEIRA OPERAÇÃO DO ESPIRITO 

nos 

S E Ç Ã O  I 

A SIMPLES APREENSÃO 

5 .  DEFINIÇÃO. - O que é a " simples 
referimos antes, 1 

o ato pelo qual a. inteligência 

apreensão ? "  É, já 

atinge ou percebe algum.a coisa 

Pela simples 
apreensão pet"
eebemos, s e m  
dela nada afir-

sem dela nada afi-:-mar ou negar. :: mar ou negar, 

Se pensamos, por exemplo, " homem", " animal racional", 
"branco", "inteligente", etc., fazemos um ato de simples apre
ensão. 

6 .  OBJETO. - O objeto material dêste ato é a coisa, qual
quer que ela seja, que apreendemos pelo pensamento. 

Seu objeto f onnol, - isto é, 3 aquilo que diretamente e em 
primeiro lugar, per se primo, é atingido por êle - é esta mesm1:1 
coisa enquanto recai im.ediatamente sob o conheci-
mento intelectual ; ou, em outros têrmos, aquilo 00º':;.ê!:.':reaa 
que nesta coisa é imediatamente apreendido como 
objeto pela inteligência. O que se chama essência ou natureza 
sendo por definição -t aquilo que, em qualquer coisa que seja, é 

1 . Ver págs. 17 e 18. 

2 .  "Operatio, qua intellectus aliquam quidditatem intelligit, quin quidquan\ . 

de ea affirmet vel neget. "  

3 .  Ver Introdução Geral, cit., pág. 73. 

4. Ver Introdução Ge7'al, cit., pág. 182. 
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antes de tudo e por si apresentado à inteligência ( id quod per se 
primo intelligitur in aliqua re) ,  diremos que 

O OBJETO FORMAL 

da simples apreensão é sempre 

ALG U MA ESSENCIA, NATUREZA OU " QÜIDIDADE " 

aJ Compreendamos aqui, ern geral, estas palavras cessência», <cna
tureza», «qüididade,, cm sentido lato � .. segundo significam o que uma 
coisa é ( qualquer têrmo atingido por mim. quando pronuncio um nome) , 
ou ainda aquilo que é colocado diante de mim por esta idéia e por êste 
nonie. Se eu pensar «corpo vivo», ,.animal», .;;normando», ,,Pedro», etc., 
é sempre nesse sentido uma certa essência que eu atinj o . " Tudo o 
que a tingimos pela simples apreensão será como tal UMA essência. 

b) Mas estas palavras «essência», "natureza», «qüididade» referem
se por excelência à essência no sentido estrito e absolutamente próprio 
da palavra, 7 no sentido do que tal coisa é necessàriamente e antes de 
tudo para a inteligência, ou ainda do que tal sujeito é necessàriamente 
e ardes de tu.do primeiro como principio da inteligibilidade. Neste 

5 .  Ibid. 

6 .  o mesmo 2contece quando penso "branco " (qualidade concreta) , "bran
cura " (qualidade abstrata) ,  " paternidade " ou "filiação" (relação) , etc. etc. 
Fazem exceção somente os sêres de razão, que por serem fabricados pelo espírito 
e não sendo qualquer coisa capaz de existir na realidade, só podem ser cha
mados de essências ou de qüididades de urna maneira absolutamente imprópria. 

7 .  Ver Introd. Geral, cit., págs. 134-139. E..<;ta palavra "apreensão das essên
cias " foi muitas vêzes mal compreendida por certos autores modernos que 
imaginam que para os escolásticos o espírito, pela abstração, percebe logo ho 
primeiro encontro, em tôda sua profundeza, a constituição intima das coisas. 
Nunca os escolásticos sustentaram semelhante doutrina. Para êles a abstração 
nos transporta do plano do sensível fluente ao plano do inteligível; introduz-nos 
na ordem das essências e das suas leis necessárias, mas os objetos de inteli
gência, as "natureza s "  ou "essências " atingidas pela simples apreensão, longe 
de nos colocarem logo de início de posse da constituição íntima das coisas, são 
apenas os aspectos inteligíveis mais simples e mais comuns atingidos nas coisas 
(antes de tudo e primitivamente o objeto de pensamento: ser) . 

Quando eu tiro da experiência sensível o conceito do "fogo " ,  êste conceito 
não me revela a constituição intima e os mistérios da igneidade - é antes de 
tudo muito simplesmente o conceito de alguma coisa de uma natureza determi
nada (ainda desconhecida por mim) e que me aparece sob aquêles aspectos 
sensíveis. Somente mais tarde conseguirei penetrar um pouco na natureza 
desta coisa e conhecê-la como a combinação de i1n corpo passado ao estado 
gasoro com o oxigênio do ar. E não há dúvida, era isto mesmo que estava 
colocado diante de meu espírito pelo conceito de fogo, mas ocultamente, "às 
cegas" e sem que soubesse. 

Acrescentemos que se chegarmos a conhecer explicitamente a essênci a  ou 

a constituição íntima de certas coisas, contudo em grande número de casos (em 

particular nas ciências indutivas) devemos contentar-nos com um conhecimento 

imperfe ito e por sinais exteriores. 



A SIMPLES APREENSÃO 33 

sentido eu apreendo A essência completa DE Pedro (confusa ou distin
tamente) quando penso «homem» ou «animal racional». Quando penso 
«corpo vivo» ou «animal» só a atinjo numa parte destas determinações. 
Quando penso «francês» ou «Pedro», atinjo-a ( confusamente) �m tôdas as 
s�as determinações, mas com certas notas a mais provenientes da ma· 
téria individual. 

Eis por que a simples apreensão é por excelência ordenada às 
essências das coisas como objeto formal quod, é por excelência orde
nada a atinguir êste fundo inteligível ( distintamente ou confusamente, 
às claras ou às cegas) e colocá-lo diante do espírito. É em razão das 
essências das coisas como principal objeto a ser conhecido que ela 
atinge tudo aquilo que atinge. 

Finalmente, é sempre sob êste ou aquêl,e aspcúto inteligível 
(sob esta ou aquela " razão", " determinação", ou " formalidade") , 
que a simples apreensão atinge as naturezas e as coisas. Assim, 
ao mesmo tempo que apreende uma única e mesma natureza, a 
de Pedro, por exemplo, nosso espírito pode apreendê-la como "ho
mem", ou como " animal", ou como " animal racional", ou como 
"qualquer homem" ou como " êste homem", etc. Tantos objetos 
diversos para cada um dêstes atos de apreensão particulares. 

7 .  OBJETO INCOMPLEXO E OBJETO COMPLEXO. - Conside
remos agora em si mesmos os objetos sôbre os quais se aplica o 
ato de simples apreensão. Será preciso distinguir : 
1.0 certos objetos de pensamento simples ou indi
vi.síveis em si mesmos, como nos exemplos apre
sentados até agora ( "homem ", " animal racional", 
"branco ", etc. ) ; essas coisas são indivisíveis por
que cada uma delas é uma essência; se acrescen
tarmos ou tirarmos qualquer coisa àquilo que a 
constitui intrinsecamente, destruímo-la, teremos 

Quando o ob
jeto da simples 
a p r e e n s ã o  é 
u m a.  ú n i c a.  
esseneia ( " ho
memu, " animal 
racional" )  êle é 
e h  a. m a  d o in
complexo; 

diante do espírito outra coisa, uma outra essência ; 2.º certos 
objetos de pensamento complexos ou divisíveis em si mesmos, -
por exemplo " um homem vestido com roupas suntuosas", " a 
garça de bico longo ajustado num longo pescoço", ou " um mal 
que espalha terror" :  há nestes casos várias es- q u a n d o  há 
sêrwias ou objetos de inteligência. No primeiro várias essências 

caso, diz-se que o objeto da simples apreensão é unidas, êle 6 
em si mesmo 

�=�do com-

INCOMPLEXO, 

e no segundo caso é em si mesmo 

COMPLEXO. 

Consideramos nessa divisão os objetos de simples apreensão segun
do o que são em si mesmos, como objetos de inteligências. São íncom
pZexos ou complexos EM SI MESMOS (ou quanto à coisa, re, diziam os 
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antigOB Lógicos) .  8 Se pelo contrário forem considerados segundo 0 
modo pelo qual são apreendidos ou concebidos neste ou naquele ato 
particular da inteligência, denominar-se-ão incomplexos ou complexos 
SEGUNDO o MODO DE CONCEBER <ou quanto ao sinal, voce, diziam os antigos 
Lógicos) ,  conforme se apresentam expllcitamente sob um único aspec
to inteligível , ou sob vários aspectos ; no primeiro caso, são expressos 
por um só têrmo, 0 no segundo por vários. Neste sentido «homem» 
é um objeto de pensamento incomplexo, «animal racional» é um objeto 
de pensamento complexo. 

Por conseguínte, se para dividir os objetos de pensamento colo
camo-nos ao mesmo tempo sob os dois pontos-de-vista acima men
cionados (se considerarmos os objetos de pensamento tanto em �i 
mesmos como segundo o modo pelo qual são concebidos) devemos 
dividi-los em 

!NCOMPLEXOS em si mesmos e segundo o modo de conceber 
(incomplexos re et voce) , 

ex. : «homem» :  uma única essência apresentada ao espirito, e por 
uma única apreensão intelegível. 

lNCOMPLEXos em si mesmos, e COMPLEXOS segundo o modo 
de conceber ( incomplexos re non voceJ, 
ex. : «animal racional», uma única essência apresentada ao espí
rito mas por duas apreensões inteligíveis. 

COMPLEXOS em si mesmos e INCOMPLEXOS segundo o modo de 
conceber ( complexos re non voceJ , 
ex. : <filósofo» : duas essências apresentadas ao espírito (a filosofia, 
e o homem que possui esta ciência ) , mas por uma única apreen
são intellgivel. 

COMPLEXOS em si mesmos e segundo o modo de conceber 
(completos re et voceJ, 
ex. :  chomem perito em filosofia:i> : várias essências apresentadas 
ao espírito e por várias apreensões inteligivelS. • 

Quando pensamos, pois, " a  garça de bico longo aj ustado 
num longo pescoço " ou " um mal que espalha terror, mal que o 
céu em seu furor inventou para punir os crimes da terra ", ou 
qualquer outra seqüência de idéias semelhante, tão longa quanto 
se quiser mas que não constitui um todo lógico concluído, faze
mos um ato de simples apreensão, assim como ao pensarmos " o  
homem " ou "o triângulo" ;  a simples apreensão pode ter um ob
jeto complexo. 

8. É unicamente neste sentido (complexo re) que a palavra " complexo " 

é tomada na linguagem de SANTo TOMÁS. Designa então um composto acidental 
ou um po-r acidente. "Ostensum est in VII Metaph.", diz SANTO ToMÃs, "quod 
complexa nem definiuntuT". (ln. Anal. Post., I, lect. 2. - Cf. o comentário 
de ZICLIARA.) 

9. Por um só têrmo "significativo" ou "categoremático".  (Ver mais adiante 
n.0 22-b.) A palavra to&>, por exemplo, se pensarmos " todo homem " não é 
um têrmo, "categoremático", apenas serve para determinar o têrmo "homem ". 
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Contudo não deixa de ser simples apreensão, porque é orde
nada em primeiro lugar e antes de tudo para apreender as essên
cias ou qüididades, que são indivisiveis no sentido acima indicado 
(eis por que os antigos chamavam a primeira ope
ração do espírito de indivisibilium intelligentia, 10 

- e por que os próprios objetos complexos ou con
junto de essências que ela apreende, da mesma 
ma;neira que os objetos indivisíveis cm essências 
isoladas, isto é, sem produzir no espírito uma CO'n8-
trução acabada. Em outros têrmos, na expressão 
" simples apreensão", a palavra simples é compre

Na expressão 
"'simples apre
ensão" simples 
significa oposi
ção à atividade 
e o n s t r u t I
V a, própria. à 
sepnda e à ter
ceira operação. 

endida em oposição à atividade construtiva que se manifesta em 
outras operações do espírito, e pela qual formamos em nós mE!S
mos, para atingir a verdade, como que obras de arte e constru
ções estáveis. 

Todo conhecimentO que não procede desta função construti
va do espírito e que constitui não um todo construído ou uma cons
trução acabada e propriamente dita, mas somente uma parte de 
uma determinada construção, procede da simples apreensão. É 
o caso de uma definição corno " animal racional" ou de um têrmo 
complexo como " o  homem que vem'', que são relativamente às 
construções acabadas do espírito (por exemplo, " o  homem é um 
animal racional ", "eu não temo o homem que vem") como simples 
membros, braços ou cabeças, - por si mesmos compostos, é ver
dade, mas a título de partes, não de todo - são relativamente 
a um organismo. 1 1 

Se quisermos saber agora o que distingue urna construção 
completa, um todo acabado, de uma parte complexa, respondere
mos que a atividade construtiva do espírito sendo ordenada para 
atingir a verdade, isto é, tornar o espírito conforme àquilo que 
existe (atualmente ou " possivelmente") , as construções a que nos 
referimos só serão completas e acabadas na medida em que sig
nifiquem a existência (atual ou possível) de um sujeito com êstes 
ou aquêles predicados, isto é, na medida em que constituem en.un
ciações ou proposições, sôbre as quais pode �e aplicar um ato de 
assentimento ou de recusa de assentimento. 

10. u t)  .,.;;,., Á�r.apl'Flll'I J'ÓllO'll!' ARISTÓTELES, De An., III, 6, 430, a , H 
(de s. TOMÁS, lect. 11) . Cf PeTiheTm., lib. I de s. TOMÁS, le�t. � n._ 3.:. "O�rtet 

intelligere, quod una duarum operationum intellectus est �ndiv1s1bi�um m�l
ligentia, in quantum scilicet intellectus intelligit absolute CUJ�Sque rei quidd1ta
tem sive essentiam per seipsam, puta quid est homo, vel qu1d album, i.:el q� 
hujusmodi Alia vero operatio intellectus est, secundum quod hujusmodi sunphc1a 

concépta simul componit et dividit". Cf. também Metaph., lib. lX, de SANTO 
TOMÁS, lect. 11.  

Ph 'l Not ·n p 
1 .  Cf. JoÃo DE s. ToMÁS, CuTS. Phil., t. III, pág. 514 ( • •• • • . , 

q. XI, a. 3) . 



S E Ç Ã O I I  

O C O N C E I T O  

A - Noção do Conceito 

8 .  DEFINIÇÃO. - Como veremos mais tarde em Psicologia, 
a ação de perceber pela inteligência, quando tomada em si mesma 
e enquanto ação puramente "imanente", isto é, enquanto puro 
acabamento qualitativo da faculdade, deve distinguir-se da ação 
de formar uma idéia, ação produtiva de um têrmo ou fruto 
interior. Na realidade, entretanto, estas duas ações constituem 
uma só coisa, - o ato imanente de intelecção que em si mesmo 
é virtualmente produtivo, 1 - só podemos apreender uma coisa 
com a condição de formar em nós uma idéia dessa coisa : com a 
condição de conceber a coisa em nós mesmos. O conceito (ou 
idéia) é por conseguinte 

o que o espírito produz ou exprime em si mesmo, 
e 
em que êle atinge ou a.preende uma coisa. 

O conceito ou verbo mental corresponde : 1.0 a uma necessidade 
do conhecimento intelectual humano, pois o objeto inteligível para 
ser percebido precisa ser levado no conceito ao último grau de imate
rialidade exigido pela intelecção em ato; 2 .0 à fecundidade própria 
da inteligência, que procura naturalmente manifestar e dizer a si 
mesma aquilo que ela acabou de apreender (Cf. JoÃo DE S. TOMÁS, 
Logica, q. 22, a. 2) . 

1 .  :t a tese da própria escola tomista, que sustenta de um lado contra 
Suarez, que não distingue bastante, e de outro lado contra Scott, que distingue 
de mais o conhecimento como tal e a pTodução do verbo, Cf. CAIETANO, in 
Sum. Theol., I, 27, 1 ;  34, 1, ad 2; 79, 2;  F'ERRARIENSIS, in II contra Gent., c. 9 
e 82; JoÃo DE S. ToMAs, CUTS. Phil., "de Anima", q. XI, a. 1.;  Curs. Theoli., t. 
r.v, disp. xn, a. 5 e 6. 
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Isso é o conceito no sentido comum da palavra - .. ima
gem" 2 ou similitude espiritual da coisa em nós, - e que é um 
puro meio, 

AQUILO EM QUE 

atingimos a coisa ou objeto, "id IN QUO inteUig·i
mus rem". Denomina-se ainda idéia, noção ou 
verbo mental, 3 e, mais precisamente, 

O c o n c e H o 
mental ou " for
mal" é aquilo 
em que a.tingi
mos a. coisa. 

CONCEITO MENTAL ou conceito "formal". 

9 .  CONCEITO MENTAL E CONCEITO OBJETIVO i - o conceito 
mental nos faz conhecer ou apreender alguma coisa, possui um 
certo objeto que é o objeto mesmo de simples 
apreensão : uma essência, natureza ou qüididade 
apresentada sob tal aspecto inteligível ou sob tal 
"formalidade". �ste objeto formal do conceito 
pode ser chamado simplesmente objeto de con
ceito. Chama-se também 

CONCEITO OBJETIVO, 

O objeto for
mal do conceito 
(objeto de con
ceito) é chama
do t a m b é m  
"conceito obje
tivo " .  

2 .  No sentido lato d a  pnlavra. Ver Introd., cit., págs. 106-108. 

3 .  O conce ito é chamado idéia. de �16...,, ver, porque o objeto é visto 
por éle e néle: noção, de nosco, conhecer, porque o objeto é conhecido por 
êle e nêle: verbo mental <verbum mentis) , porque o espírito o profere dentro 
de si mesmo. O conceito é ainda chamado representação, porque é uma simi
litude do objeto que o torna presente ao espírito, e intenção, (intentio) porque 
êle é aquilo pelo que o esplrito se dirige ao objeto. Finalmente emprega-se 
também para designá-lo a palavra species que se traduz por "espécie " ,  tomada 
porém no sentido de " representação " ou de " imagem " .  <De acôrdo com a 
significação original de species, cf. aspecto, aspicere, specio, speculum, etc., 
grego: aJttrr"', .) - Denomina-se o conceito 'species expressa < representação 
expressa) em oposição à " impressão representativa" (species impressa) que 
determina a inteligência a produzir o conceito. (S. TOMÁS chama de species 
ou forma inte!ligibilis esta impressão representativa. Chama o conceito de 
verbum mentis, conceptus, ou intentio) . 

Podemos notar que no vocabulário escolástico, estritamente falando, a pa
lavra idéia é reservada ao conceito do artista, que êste imita quando opera. 
- digamos. à idéia criadora. 

4. A distinção do conceito objetivo e do conceito mental desempenha um 

papel essencial na Critica, e é justamente para prevenir de inicio qualquer 

confusão que a mencionamos aqui. A bem dizer, uma Lógica sã não pode ser 
<:onstruida sem pressupor uma certa metafisica do conhecimento, que é aliás a 
do senso comum; não pode ser de outro modo, e inversamente, todos os erros 

ou desvios que teremos que mostrar na Lógica procedem radicalmente de algum 

êrro metafísico confessado ou não. 
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porque êle é 

O c o n c e i t o  
objetivo é o que 
ronh�cemos da 
coisa pel� con
ceito mental. 

O CONCEITO 

o que concebemos do objeto, tornado presente ao 
nosso espírito pelo conceito mental . i'vlas é essen
cial di,stinguir estas duas acepções da palavra con
ceito 15 e lembrar-se de que o " conceito objetivo " 
não é aquilo pelo que ou em que nós conhecemos, 
é pelo contrário 

O QUE 

conhecernos, o que atingimos imediatamente pela intel?:gência (id 
QUOn per se primo intelligitur) , a própria coi,sa enquanto cai 
imedia.taniente sob o conheâmento intelectual ou objeto conheci
do cnqua.nto objeto. 6 

O conceito mental só é conhecido expressamente (in actu 
signato) 7 por uma reflexão da inteligência sôbre si mesma; é 
a êle que o psicólogo visa em primeiro lugar quando estuda os 
conceitos. Pelo contrário, quando trata da ordem dos conceitos, 
o que o lógico visa em primeiro lugar é o conceito objetivo, em
bora o conceito mental caia também, ao mesmo tempo, sob a sua 
consideração : assim por exemplo quando na Lógica se fala da 
conveniência ou da não-conveniência de dois conceitos, da " com-

5 .  A palavra intentio comporta também estas duas acepções diferentes: 
intentio formalis e intentio objectiva. 

6 .  Se o conceito objetivo é coisa diversa do conceito mental, em muitos 
casos no entanto o que se diz de um também se diz do outro. Dêsse modo, 
o que "compomos" e "dividimos" é, ao mesmo tempo e por êsse fato mesmo, 
os conceitos objetivos e os conceitos mentais. 

Pode-se dizer tanto do conceito objetivo como do conceito mental - mas 
em sentido inteiramente diferente - que a coisa é apreendida por êle. O objeto 
formal (conceito objetivo) sendo de fato aquilo que é atingido imediatamente 
e antes de tudo (per se primo) , o objeto material só é atingido mediatamente 
e "pelo" objeto formal. Neste sentido podemos dizer que "pelo "  objeto de 
conceito ou conceito objetivo - i�to é, por aquilo que em uma coisa cai pri
meiro e diretamente sob o nosso olhar intelectual - apreendemos esta coisa. 

Apreendemos uma coisa "por" nossos conceitos menta.is, como pegamos um 
animal com nossas mãos, como vemos um monumento com nossos olhos. Nós 
a apreendemos "por" êste ou aquêle conceito objetivo, como pegamos um 
animal pelas patas ou pelas orelhas, como vemos um monumento pela fachada 
ou pelo fundo. 

Utilizando do mesmo modo à palavra " apresentar ", pode-se dizer que tanto 
o conceito objetivo como o conceito mental "apresentam" a coisa ao nosso 
conhecimento, uma vez que o conceito mental é alguma coisa que nos pertence, 
pelo que nós conhecemos o objeto, e o conceito objetivo é alguma coisa que 
pertence ao objeto, pelo que êle é conhecido por nós. 

Notemos ainda que o conceito objetivo, sendo a coisa enquanto conhecida 
ou concebida, enquanto apresenta.da ao intelecto, pode comportar um modo de 
ser ou um esta.do (estado de universalidade) que procede do próprio espírito e 
que a coisa não comporta em sua existência extramental (individual) . Cf. 
lntrod., pág. 1 11.  

7 .  Ver Introd., pág. 169. 
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posição " e da " divisão " dos conceitos, etc., trata-se antes de tudo 
dos conceitos objetivos, dos objetos de pensamento que o espirito 
coloca diante de si, que êle maneja, compara e dispõe industrio
samente para chegar à verdade. 

Para compreender bem a noção do conceito objetivo assim 
como a da simples apreensão, é essencial notar que as nossas 
idéias, como não são impressas diretamente em nós pelas coisas, 
mas sendo o resultado da abstração, 8 o objeto que nela apreende
mos é apresentado abstração feita da EXIST�NCIA ATUAL. Mesmo 
se acontecer que em realidade EXISTA ATUALMENTE, (o que só a 
percepção sensível ou os raciocínios construídos sôbre ela nos 
permitem saber ) , - enquwnto objeto de conceito não nos é apre
sentado a título de ser existirido atualmente, mas apenas a título 
de ser possível, a título de ser que PODE EXISTIR (seja na reali
dade e como coisa, seja mesmo unicamente no espírito e como 
simples objeto de pensamento) .  Assim 

(II)  { 

(III)  { 

a Cegueira, 
o Nada, 
a Afirmação, 
a Espécie homem, 
o Número irracional, 

o Ponto geométrico, 
a Circunferência, 
o Número par, 

Um mundo melhor que o atual, 
a Arvore de frutos fosforescentes, 
uma tôrre da altura de dez mil metros, 

são objetos de conceito ou 
"conceitos objetivos " 9 tanto quanto 

f o Homem 

(IV) J um Carvalho l a Substância 
esta Côr, etc. 

Do ponto de vista da simples apreensão, todos êles fazem 
igualmente abstração da existência atual. 

8.  Ver lntrod., págs. 118""'121. 
9 .  Todos êsses conceitos objetivos são propriamente eulftcia.t apreaenta

das ao espírito, exceto os sêres de razão (Cegueira, Nada, etc.) ,  que só podem 
ser chamados de " essências" ou " qüididades " de maneira imprópria. A quettlo 
do Ser de razão será tratada na Lógica Maior. 
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aJ Para classit�c�r convenient.emente os exemplos precedente!>, se
ria preciso distribm-ws da seguinte maneira : 

!Privação ou Negação: . " A  Cegueira, o Nada" 1 
seT DE RAZÃO Ser de razão lógico: . . "a Afirmação, a Es-
(ou que só pécie Homem " 

pode exístÍT Ser de razão matemá- I 
m 

no espfrito) · . ., , · · hco. . . . . . . . . . . . . . . . . o Numero 1rrac10-
nal" ··ir· ·'.� 

seT REAL (OU 
q u e  p o d e  
e x i s t i T  

no real) 

Simplesmente 
P o s s í v e l  (ou 
considerado na 
existência possí
vel, enquanto 
esta se opõe à 

existência 
atual) 

A T U A L  (ou 
que existe não 
s o m e n t e  na 
existência pos
sível mas tam
bém na exis-

tência atual) 

· de direito: o Ponto geomé-
trico (II) A coisa é 

c o n s ideTada 
e x p T e s s a 

m e n t e  pelo 
espírito, sob 
condiçõci: em 

que ela não 
pode existir 
atualmente. 

de fato: "um Mundo me
lhor" (III) 

"o Homem" l 
"a Substância " J "um Carvalho " 

<IV) 

A c o i s a  
não é consi
deTada ex
P T e ssamente 

pelo espírito 
sob condi

ções em que 
ela não po
de e x i s t i r 
atualmente. 

Ser real e de ru:ão, ser atual e possível 

ó) O Conceito é ainda chamado têrmo mental, porque é nêle 
que termina a resolução ou a análise da proposição. Dn ponto-de
vista estrito da Lógica, êste têrmo mental deveria mesmo ser preferido 
a qualqtrer outro uma vez que a Lógica considera antes de tudo o Ra
ciocínio, e por conseguinte vendo nas Proposições antes de tudo os ele· 
mentos nos quais se resolve o Raciocínio, e nos Conceitos os elementos 
nos quais se resolve a Proposição. 

B - Extensão e Compreensão dos Conceitos 

10 . DEFINIÇÃO. - Tomemos o conceito " homem ". Pode
mos discernir neste conceito um certo número de cara.cteres e de 
aspectos inteligíveis que, reunidos, o distinguem de qualquer ou-

-
A compreen- tro ; por exemplo : substância, corpo vivo, dotado aao de um coo- de ºb ·z ·dad 

. 
l N "t " . l '" 

ceHo se avalia se?Utt i i e, raciona . o conce1 o anima , 
de acôrdo com o podemos também discernir os elementos inteligí��1:!!,mo de suas veis : substância, corpo vivo, dotado de sensibili-

dade. Denominemos notas de um conceito ( obje-
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tivo) os elementos ou aspectos inteligíveis que o espírito nêle 
discerne e que lhe pertencêm necessàriamente. Chamaremos 
então 

COMPREENSÃO 

de um conceito sua amplitude em relação às notas que o carac
terizam. 

Chamaremos por outro lado de 

EXTENSÃO 

de um conceito sua amplitude em relação aos indivíduos (ou, mais 
geralmente, aos objetos de pensamento) aos quais 
se aplica e agrupa em sua unidade. Assim o con
ceito " ariano " estende-se a todos os indivíduos de 
língua indo-européia ; o conceito " homem" a todos 
os indivíduos dotados de alma racional ; o concei

sua extensão se 
mede de acôrdo 
com o conjunto 
dos objetos aos 
quais convêm. 

to "animal " a todos os indivíduos capazes de sensação ; o conceito 
" quadrado" tem menor extensão que o conceito " quadrilátero", 
que por sua vez tem menor extensão que o conceito polígono''. 

A consideração da extensão e da compreensão dos conceito..� 
desempenha um papel capital na teoria do raciocínio. 

Vários lógicos modernos, particularmente vários lógicos inglêses, 
empregam a palavra denotação como sinônimo de extensão, e a pala
vra conotação <ou ainda a palavra intensão) como sinônimo de com
preensão. 1 o 

1 1  . LEI GERAL. - A compreensão do conceito " animal .. 
�endo menor que a do conceito " homem " ( a  nota " racional", com 
tôdas as propriedades subseqüentes, falta ao con-

Quanto maior ceito "animal ") êste conceito poderá convir a in- a extensão de 
divíduos (animais sem razão ) aos quais o concei- um c o n c e i t o, 

t " h  " - tanto menor a o ornem nao convém ; sua extensão será por- sua compreen-
tanto maior que a do conceito " homem " ( há mais sio, e reciproca-

animais do que homens) .  Do mesmo modo, o mente
. 

conceito " polígono " que tem maior extensão do que o conceito 

10 . Pode-se dizer com M. GOBLOT (Log., cap. III) que a extensão de um 
conceito se avalia de acôrdo eom o número de proposições possíveis das quais 
êle é predicado (Pedro é homem, Paulo é homem, etc.) e sua compreen.OOo de 
acôrdo com o número de proposições possiveis das. quais é su;eito (o homem 
é uma substância, o homem é um ser vivo, o homem é racional . . .  ) . Mas é 
um sinal que decorre da áefinição da extensão e da compreensão dos conceitos, 
e que não poderia constituir esta última. 

- Além disso é preciso que as proposições em questão aejam de matéria 
necessária (ou em outras palavras, que a atribuição se realize per se, não P6" 
accidens. ) Se eu digo: "o homem pesa 90 kg " (isto é, lsie homem pesa 
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"quadrilátero", terá uma compreensão menor do que êste. De 
modo geral d izemos que 

a extensão e a compreensão dos conceitos estão entre 
si e-rn razão inversa,, 

*12 . A EXTENSÃO E A COMPREENSÃO DOS CONCEITOS DEVEM 
SER ENTENDIDAS EM RELAÇÃO A ESS�NCIA UNIVERSAL. - É impor-

tante fixar desde agora as noções de extensão e .: ec:��;;,�� d� de compreensão, noções estas de que um pensa
a.penas uma pro
priedade. q u e 
supõe antes de 
si a compreen
são ou conjunto 
das notas cons
titutivas da es-

mento eivado de nominalismo 1 1 j amais compreen
derá a verdadeira significação. Para o nominalis
mo a única coisa de real que existe em um concei
to são os indivíduos que êle representa ; por conse
guinte, a extensão de um conceito, - ou a ampli

llência apresen- tude de sua universalidade, ou ainda a sua aplica-tada ªº espírito. bilidade a um conjunto mais ou menos grande de 
indivíduos - eis o que constitui essencialmente e primordialmen
te seu caráter de conceito. Pelo contrário, se é verdade que o 
conceito apresenta imediatamente ao espírito uma essência, natu
reza, ou <rüididade, e que esta representa alguma coisa de real, 12 

antão será preciso dizer que o que caracteriza essencialmente e 
primordialmente o conceito como tal, é a sua compreensão, isto é, 
o conjunto das notas constitutivas da natureza apresentada ao 
espírito por êle, tornando-se assim a extensão do conceito uma 
propriedade apenas que decorre inevitàvelmente da abstração, 
e que pressupõe a compreensão do conceito, em outras palavras, 
o conceito só é universal porque coloca diante de nós ( a  desco
berto ou às ocultas) a constituição necessária de alguma essência. 

Por outro lado, na hipótese nominalista, só existe em um 
conceito o que nêle colocamos, pois que segundo essa hipótese os  
nossos conceitos não nos fazem chegar às  essências ou naturezas 

A compreen- que são o que são em si mesmas, independente
são de um con- mente da maneira pela qual nós as apreendemos. 
ceito é o conjun-
to das notas que Daí se segue que a compreensão de um conceito 
o constituem em só pode ser entendida em sentido subjetivo; não 
si mesmo, e não é mais do que o conJ· unto das notas que, expllcisõmente p a r a 
nós. tamente coligidas por nós, constituem o conceito 

90 kg) ou "algum homem está presente", o conceito "pesando 90 kg" e o 
conceito "presente" não fazem parte da compreensão do conceito "homem" 
nem o conceito " homem" da extensão do conceito "presente". ou do conceito 
"pesando 90 kg". A inovação proposta aqui por M. GoBLOT consiste, a bem 
dizer, em pôr o carro diante dos bois. 

11.  Ver IntTod., pág. 1 1 1 .  
1 2 .  Jbid. Ela existe n o  real, mas perdendo o estado d e  universalidade 

que possui no esplrito. 
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PARA NÓS, atendendo ao estado de nossa ciência nesse dado mo
mento. Pelo contrário, se é verdade que existem realmente natu
reza ou essências atingidas pelos nossos conceitos, deveremos en
tão �ntender a compreensão dêstes num sentido objetivo, em 
outras palavras, a compreensão de um conceito é o conjunto das 
notas que o constituem EM SI mesmo : em primeiro lugar e antes 
de tudo notas constitutivas da própria EsstNCIA apresentada por 
êle (notas animal e racional para o conceito homem por exemplo) ,  
em segundo lugar e como conseqüência notas que derivam neces
sàriamente desta essência e estão nelas contidas radicalmente 
(propriedades, tais como " capaz de rir", " dotado de linguagem 
articulada", etc. que o raciocínio há de tirar e que o nosso conceito 
contém virtualmente, mesmo quando ainda não as conhecemos) .  

aJ Dai se segue que a compreensão de um conceito é expressa 
primeiramente e antes de tudo pela definição essencial dêste (defini
ção do homem, por exemplo, como animal racional, ou do triângulo 
como polígono de três lados) . 

Todavia pode acontecer (é o caso freqüente nas ciências induti
vas) , que as próprias notas constitutivas da essência apresentada ao 
eepírito por um conceito não sejam nunca conhecidas por nós. A 
compreensão de um tal conceito continua sempre a ser o conjunto 
dessas notas, e, secundàriamente, daquelas que derivam dela neces
sàriamente ; mas se essas nótas constitutivas da essência não são conhe
cidas por nós, determinaremos então a compreensão do nosso conceito 
por sinais extrínsecos, por propriedades empiricamente reconhecidas 
como características, contentando-nos com uma definição descritiva 
por falta de uma definição essencial, coligindo indutivamente as outras 
propriedades necessàriamente ligadas àquelas. É dêsse modo que re
conhecemos pela observação, e sem poder obtê-lo pela dedução, que 
o carãter bitido faz parte da compreensão do conceito riiminante. Em 
tais casos os nossos conceitos colocam bem diante de nós a consti
tuição necessária de uma essência, mas ocultamente, e de uma ma
neira não utilizável para nossa ciência. 

bJ Conotação e compreensão segundo Keynes. - O lógico inglês 
Keynes ,  seguido por Goblot, distingue, naquilo que se denomina em 
geral a compreensão de um conceito, a conotação e a compreensão 
stricto sensu. Reserva o nome de conotação às notas que nos servem 
para definir o objeto de conceito (triângulo eqüilátero, por exemplo, 
definido como triângulo de lados iguais, ruminante definido como ani
mal que remói o alimento) ; e o nome de compreensão significa para 
êle apenas as propriedades que podemos reconhecer nesse objeto 
( <eqüiângulo», por exemplo, para o triângulo eqüilátero, «bifido:. para 
o ruminante ) .  

· 

Esta distinção 13 tem sentido unicamente na hipótese nominalis
ta, para a qual os nossos conceitos não atingem as essências, por si 

13 .  Aliãs esta distinção é errônea, pois opõe as pTopriedades não à essén
cia, ou aos caracteres que definem em si o objeto de conceito, mas nos ca
racteres que o definem paTa nós, que nos servem para defini-lo e que no 
caso das definições descritivas não �ão os elementos constitutivos da essência, 
mas exatamente as propriedades. 
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sós ba�tante ricas ( quer sejam apreendidas em si mesmas e por uma 
definiçao essencial como no caso do triângulo eqüilátero, ou por fora 
e por uma definição descritiva, como no caso do ruminante ) de nume
rosas propriedades. Se não podemos deduzir da nossa definição do 
ruminante que êle tem dois dedos em cada pé, êste caráter - supon
do-se que seja do fato uma propriedade - não está menos contido vir
tualmente na natureza apresentada ao nosso espírito pelo conceito de 
ruminante, de modo que a «conotação» e a «compreensão» dêste re
ferem-se na realidade ao mesmo objeto. 

_A noção de conotação tal con:o aparece entre os lógicos inglêses, 
supoe em definitivo que um conceito se reduz ao que pensamos atual
mente e explicitamente de algumas notas ou caracteres dos quais nos 
servimos para defini-lo. No conceito de homem, só haveria o que 
eu penso atualmente e explicitamente, hic et nunc, quando digo por 
exemplo canimab e «racional» (quando na realidade há neste con
ceito tôda a imensidade inteligível contida virtualmente nestas duas 
notas ) . Não é de estranhar que o conceito do qual se desconhece assim 
a natureza sej a considerado como alguma coisa «pobre» e �;vazia». 

cJ A compreensão segundo Goblot 14 - Goblot não se contenta 
em distinguir com Keynes a conotação 15 e a compreensão dos con
ceitos. Além disso, faz incluir naquilo que chama de compreensão, 
com as propriedades que derivam da essência, 16 todos os conceitos u 
contidos como espécies e subespécies no conceito considerado e tôdas 
as propriedades que implicam. Quer dizer que inclui na «Compreen
são» do conceito exatamente a extensão dêste (o conjunto dos seus 
inferiores ) .  Conclui simplesmente que se a «conotação» dos conceitos 
está em razão inversa da sua extensão, pelo contrário sua «compreen
são» assim entendida aumenta e diminui ao mesmo tempo que sua 
extensão. Reservando a palavra conceito só aos elementos explici
tamente contidos na �.conotação» êle opõe então ao conceito noção 
<. abstrata» e «pobre», i s  a Idéia, que êle considera como a noção �:rica», 
abrangendo em sua <,compreensão» a totalidade das determinações -
até as determinações singulares - que podem ser tomadas num gê
nero. 19 

14. Cf. GoBLOT, Traité de Logique, cap. III - " Le concept et l'Idée " ,  
Scientia, t .  XI, 1912. 

· 

15 . Por exemplo, "organismo vivo sensível" se se trata do conceito "ani
mal". 

16. Por exemplo, "mortal capaz de se mover", etc. 
1 1 .  Por exemplo, "homem (arian<>, semita, etc . . .  até Pedro e Paulo) ani

mal (vertebrado, invertebrado, etc., até êste cão e esta ostra) . "  

18 . "Animal" reduzido a o  que e u  penso explicitamente quando digo "orga
nismo vivo sensível". 

19 . .. Animal " como compreendendo em si: 

homem 
,...--1'----. 
ariano semita 

,..---"------, ,------'------, 
etc. até Pedro e Paulo 

animal 

vertebrado invertebrado 
� �  
etc. até êste cão e esta ostra 
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O êrro de Goblot provém do fato de êle raciocinar como se as 
diferenciações específicas e individuais contidas num gênero «como va
riáveis» indeterminadas se encontrassem nêle em ato (ou pelo menos 
virtualmente) . O estado de indeterminação em que existem na unidade 
pura e simples do gênero implica contudo claramente que elas só 
existem em potência. !lo 

Portanto, não seria possivel incluí-las na compreensão dêsse gênero, 
uma vez que a noção de compreensão só é introduzida na Lógica para 
designar o conjunto das notas que convém a um conceito NECESSÁ
RIAMENTE, ( per se) e não per accidens, e que por conseguinte estão 
nêle contidas de um modo determinado, quer de um modo atual ( como 
«animal racional» está contido em «homem») ,  quer de um modo vir
tual (como «capaz de rir» também está nêle contido) .  A inovação 
proposta por Goblot faz incluir pelo contrário na compreensão de 
um conceito atributos que só se acham contidos nêle em potência e 
apenas lhe convêm por acidente 21 , servindo exclusivamente para 
atrapalhar e corromper a noção da compreensão como propriedade 
lógica das nossas idéias. 

Sua distinção do conceito e da Idéia 22 é igualmente ilegítima; pois 
na realidade o que êle denomina idéia não encerra em ato mas exclu
sivamente em potência suas diferenciações ulteriores, e o que êle de
nomina conceito não se reduz ao que é atualmente e explicitamente 
pensado na definição - mas encerra, assim como «a idéia>, virtual
mente as suas propriedades e potencialmente as suas diferenciações 
ulteriores ; de modo que essas duas noções são em realidade estrita· 
mente idênticas. Goblot é muito nominalista em sua noção do «con
ceito•' e muito realista em sua noção da «Idéia», sem dúvida alguma 
porque não soube estabelecer o exato equilíbrio de sua Lógica em uma 
teoria sã da abstração e do universal. Algumas das suas observações 
sôbre as idéias - com as devidas atenuantes quanto ao seu platonismo 

20 . "Um vertebrado'', diz muito bem GoBLOT, " não é um animal que não 
tem nem pêlos nem penas, nem conchas, é um animal cujos apêndices tegu
mentares podem ter as formas pêlo, penas, conchas." Isto quer dizer que 
estas diferenças estão contidas potencialmente - e estão contidas só poten
cialmente - na noção genérica vertebrado. Dai o gênero é apenas potencial
mente mais rico do que a espécie; é mais pobre do que ·ela em ato, e a düerença 
especifica acrescenta realmente uma determinação aos caracteres genéricos. 

21 . É acidental ao animab ser "racional" ou " bruto", ou " latir" ou "ru
minar" (notas diferenciais das espécies contidas no gênero animal) . GoBLoT 
faz incluir na compreensão de um gênero uão só estas notas diferenciais, mas 
em geral todos os atributos que são dêle ditos per accidens. "Se por com
preensão da idéia", escreve êle (Lóg., n. 127) "se entende tudo quanto se 
pode afirmar dela com verdade, todos os juízos verdadeiros são analíticos".  
Dêsse modo, porque é verdade que êste homem é filósofo e aquêle ladrão, que 
algum homem nasceu em Atenas e que algum homem nasceu em Pequim, que 
êste está sentado, e aquêle de pé, que êste é genial e aquêle idiota, êste avaro 
e aquêle pródigo, é preciso dizer que "filósofo ", " ladrão", "nascido em Atenas", 
"nascido em Pequim", " sentado ", "de pé",  "genial", "idiota ", "avaro", "pró
digo", etc., fazem parte da compreensão do gênero Homem. 

22 . É às Idéias separadas, ao homem em si de Platão, que é conveniente 

opor os nossos conceitos e as nossas idéias, num outro sentido aliás, como 

veremos mais tarde. 
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- são todavia muito justas : mas essas observações ( há-as em certo 
sentido, mais nas idéias do que nas coisas, elas representa� necessi
dades lógicas de que o nosso espírito não dispõe, etc. l aplicam-se igual
mente aos conceitos devidamente compreendidos. 

d) A extensão de um conceito é uma propriedade lógica que UMA 
NATUREZA possui em nosso espirita. - A extensão de um conceito diz 
respeito tanto aos indivíduos como aos objetos de conceito universais 
mas de menor extensão do que êle, nos quais se realiza . Por exem� 
pio o conceito «homem» e o conceito «bruto» acham-se contidos 
na extensão do conceito «animal», e «êste homem, aquêle homem, 
êste cavalo, êste cão, esta borboleta, etc.» também estão contidas con
seqüentemente na extensão dêsse conceito. Em se tratando de indi
víduos contidos na extensão de um conceito, êles são em quantidade 
infinita (pois há uma infinidade de indivíduos possíveis que têm a 
natureza humana ou a natureza animal) : não se deve dizer, portanto, 
que a extensão de um conceito se avalia pelo número maior ou menor, 
mas sim pela quantidade (infinita) maior ou menor de indivíduos aos 
quais convém. E isto é suficiente para mostrar que o conceito univer
sal é algo completamente diverso de uma coleção de indivíduos : pelo 
fato de ser primeiro alguma coisa de uno (no espírito) é que pode 
aplicar-se a uma quantidade infinita de indivíduos ; o que apresenta 
imediatamente ao espírito não é uma coleção ou uma série de indiví
duos, é a natureza que se realiza em cada um dêles. 

Como já dissemos, a extensão de um conceito pressupõe sua com
preensão. Considerar um conceito em sua extensão, ou do ponto de 
vista da extensão, não é fazer por conseguinte abstração de sua com
preensão, nem considerar êsse conceito como uma simples coleção de 
indivíduos, o que equivaleria simplesmente a destruí-lo como conceito. 
Considerar «homem» do ponto de vista da extensão, é considerar ésse 
obj eto de pensamento em relação à quantidade de indivíduos aos quais 
êle convêm, mas é considerar também um objeto de pensamento que 
tem uma certa compreensão característica e que é uno no espírito, -
e portanto coisa bem diversa da quantidade de indivíduos em cada um 
dos quais êle se reaJiza. 

O Nominalismo tende a confundir a extensão de um conceito com 
a resolução dêste em uma simples coleção de indivíduos, deturpando 
assim completamente a noção da extensão. Esta confusão bastante 
grave que torna tôda a Lógica a bem dizer impossível, não é estranha 
à idéia que muitos lógicos modernos, em particular alguns «extensi
vistas> 2a, fazem do silogismo, nem talvez, segundo parece, à aversão 
que certos lógicos (Hamelin particularmente) contaminados, apesar de 
tudo, pelas influências nominalistas, manifestam sistemàticamente a 
respeito da extensão. 

13 . CONCEITOS "SUPERIORES" E " INFERIORES" .  - Tudo o 
que é homem é animal; mas nem tudo o que é animal é homem. 
O conceito animal é implicado ou "inferi<lo " pelo conceito homem 
(faz parte de suas notas institutivas) , mas o conceito homem 
não é implicado ou "inferido" pelo conceito " animal" (não faz 

23 . Ver adiante n.oe 70, 81. 
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parte de suas notas constitutivas) . Diz-se que o conceito contido 
ou inferido � 

superior 

ao conceito que implica ou inferente, porque êle 
tem uma 

EXTENSÃO maior, 

e porque o contém em si. 
Um conceito superior está em relação a seus 

inferiores, como um todo em relação a suas par
tes : assim, " animal" e " vegetal" são partes de 
"corpo vivo" ;  "homem" e "bruto'', partes de " ani
mal" ;  " Pedro" e " Paulo", " Tiago " e " João'\ etc., 

Os " inferi.o
res" de um con
eeiio são os eon
eeitos q u e  o 
" inferem .. , mas 
que não são � in
feridos" por êle, 
e que portanio, 
do ponto-de-vts
ia da e:densio, 
se acham nêle 
contidos. 

partes de "homem". Os Lógicos denominam todo potencial M ou 
todo lógico o conceito superior na medida em que contém seus in
feriores. Sendo êstes, do ponto-de-vista da " predicação" (ou da 
atribuição de um predicado a um sujeito pelo verbo ser) , sujeitos 
dos quais é dito o conceito superior (dizemos : "o animal é um 
corpo vivo", "Pedro é homem ", etc.) denominam-se êles part63 
su�jetivas dêsse conceito. 

24. O todo lógico denomina-se potencial porque só contm suas partes em 
pot�ncia. "Homem " e "Bruto" estão só em potência no conceito "Animal". 
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EXERcfcrns. - SeJ � classificar os seguintes conceitos : Cristão, Judeu, '.fferege, Ateu, Catollco, Luterano, Politeísta, colocando os conceitos 
11;1fenores abaixo dos superiores. Distribuí-los-emas assim, quer men
c101�ando os conceitos que faltam a certas articulações, e que estão 
aqm colocados entre parênteses, quer deixando seu lugar em branco : 

Ateu (Teísta ) 

Politeísta <Monoteísta ) 

Judeu Cristão 

Cv.tólico Herege 
� 

Luterano . . .  

1 )  Classificar dêsse modo os seguintes conceitos : 
Homem, Ruminante, Gimnosperma, Coleóptero, Capitão-de-fraga

ta, Hipócrates, Substância, Pinheiro, Soldado, Escaravelho, Laringolo
gista, Musca doméstica, Bombyx, Homero, Médico, Boi, Animal, Fídias, 
Môsca, Borboleta Cabo de esquadra Angiosperma Díptero, Poeta, Bovideo, 
Artllheíro, Inseto. 

2) No esquema seguinte as letras designam os conceitos colocados 
por ordem de extensão decrescente. Substituir as letras por quaisquer 
conceitos correspondendo às mesmas condições lógicas: 

bl 

a 

c2 d1 
� 
ei e� Ill1 

,..-----A-----, 
fl f2 

gl 

d!! 

3 l  Quais são as partes subjetivas do conceito Seção Cônica, do 
conceito Quadrilátero, do conceito Arte, do conceito Vertebrado, do 
conceito Virtude? 

C - As várias espécies de conceitos 

14 . Podemos dividir ou classificar os conceitos segundo 
pontos-de-vista bem diferentes. A Psicologia considera-os do 
ponto-de-vista de sua origem, distinguindo por exemplo os con
ceitos diretos, pelos quais conhecemos alguma coisa sem levar 
em consideração o nosso próprio ato de conhecer ( " o  homem", 
"a pedra" ) e os conceitos reflexos, pelos quais, considerando o 
nosso ato de conhecer, tomamos como objeto êsse próprio ato, ou 
os nossos próprios conceitos mentais, ou a faculdade de onde pro
cedem. 

A Lógica Maior considera os conceitos do ponto-de-vista da 
maneira pela qual as várias espécies de conteúdo, ou de objetos 
de pensamento que êles apresentam, interessam a sua ordem no 
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espírito ; (assim é que os divide em Predicáveis e em Predica
m entos) .  

A Lógica Menor considera os conceitos do ponto-de-vista da 
maneira pela qual os objetos de pensamento são apresentados por 
êle.�, a fim de serem manejados pela razão e dispostos no discurso. 

De acôrdo com êste ponto-de-vista dividiremos os conceitos : 

1 .º em relação ao ato mesmo de simples apreensão ; 
2.º segundo a sua compreensão ; 
3.0 segundo a sua extensão. 

§ 1 .  Conceitos incomplexos e complexos. 

1 5 .  EM RELAÇÃO AO ATO MESMO DE SIMPLES APREENSÃO, 
dividem-se os conceitos em 

INCOMPLEXOS 
e 

COMPLEXOS, 

divisão que já encontramos a respeito da simples apreensão, uma 
vez que o conceito objetivo outra coisa não é que o objeto formal 
de simples apreensão. 

a) Como já indicamos acima, 25 se para dividir os conceitos se 
considera o objeto de pensamento tanto em si mesmo como segundo o 
modo pelo qual é concebido, é necessário dividir os conceitos em 

INOOMPLEXOS segundo o modo de conceber e em si mesmos (incom
plexos -i,loce et re) : «homem>. 

COMPLEXOS segundo o modo de conceber, mas não em si mesmos 
( complexos voce non re) : «animal racional». 

INcoMPLEXOS segundo o modo de conceber, mas não em si mesmos 
( incomplexos voce non re) : «filósofo», «batraquiomiomaquia>. 

COMPLEXOS segundo o modo de conceber e em si mesmos (comple
xos voce et re) : «homem perito em filosofia>, «a luta dos ratos e das 
rãs» 2r., «a garça de bico comprido ajustado a um pescoço longo'. 

Observemos todavia que a palavra objeto de inteligência, referin· 
do-se mais naturalmente aos objetos de conceitos considerados em si 
mesmos, enquanto a palavra conceito (objetivo) refere-se mais natural
mente aos objetos de conceito considerados segundo o modo de conce
ber, os mesmos objetos de conceito que, chamados «objetos de inteli· 
gência», se denominarão incomplexos ou complexos antes de tudo em 
virtude de si mesmos (reJ, serão ao contrário, quando os chamamos 
(<conceitos objetivo&>, denominados incomplexos ou complexos ante8 de 
tudo em virtude do modo de conceber (tloceJ .  Eis por que estando a 

25 .  Ver acima, pág. 23. 
26 . Entre "heotontimorumenos", conceito incomplexo ooce non re, e "aquêle 

que é para si seu próprio carrasco " ou entre "batraquiomiornaquia" e "a luta 
entre ratos e rãs'', ou entre "Glarnerkrauterkaesefabrikantstochter" e "filha de 
fabricante glaronês de queijo de ervas'', há uma diferença não só de palavras, 
mas também na maneira de conceber (significada pela palavra) . 
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Lógica Menor colocada antes de tudo do ponto-de-vista do modo de 
conceber, denomlnaremos pura e simplesmente um conceito «complexo» 
ou «incomplexo ,. segundo se apresente Imediatamente so� 1;1ffi �nico 
aspecto Inteligível ou sob vários, ou seja expresso por um umco termo 
ou por vários : diremos então que a definição «animal racionab é um 
conceito complexo ( embora seja um objeto de conceito incomplexo em 
si mesmo. re.J . 

bJ Divide-se ainda o conceito, em relação ao ato de simples apre
ensão, em conceptus ultimatus (conceito da CC?isa)

_ 
e �onceptus non ultt

matus ( conceito do sinal) , conforme se refere a propr1a corsA, - conceito 
da pedra por exemplo, - ou à PALAVRA escrita ou falada, ao sinal (sinal 
instrumental como chamaremos na Lógica Maior) que, conhecido em 
primeiro Iug�r. leva ao conhecimento da coisa, - conceito desta palavra 
«a pedra», por exemplo. 

§ 2 .  Conceitos concretos e abstratos. 

16 . QUANTO A SUA COMPREENSÃO, os conceitos dividem-se 
em duas classes. Há duas maneiras pelas quais podem, de fato, 
dêste ponto-de-vista, apresentar-nos as coisas. Seja por exemplo 
um conceito como 

homem, 
e um conceito como 

humanidade. 

Quando chamamos a Sócrates homem em vez de ateniense ou fi
lósofo, é porque o consideramos sob um certo aspecto inteligível, 
sob uma certa determinação, que denominaremos, quando a con
siderarmos à parte, "humanidade ". Um homem é aquêle que tem 
a humanidade. Quer eu pense homem ou pense humanúl,ade, em 
ambos os casos é uma certa determinação - a humanidade -
que se apresenta ao meu espírito. Mas no primeiro caso é-me 
apresentada sob a forma do sujeito, no segundo, sem êste sujeito. 

Como essa determinação toma a forma de um "sujeito" os 
Lógicos a denominam, em sentido muito geral, "forma" ou "for
malidade", por analogia com a forma que, nos objetos de arte, 
determina a matéria. Digamos por conseguinte que conceitos 
como "homem", "branco'', "filósofo" apresentam ao nosso espí
rito uma forma em um sujeito que el,a determina, e que conceitos 
como "humanidade", "brancura", "filosofia" apresentam ao- nos
so espirito uma forma sem o sujeito que el,a determina, ou abstra
ção feita dêsse sujeito. Como designar essas duas categorias de 
conceitos ? Podemos denominar os primeiros de 

CONCRETOS 

e os segundos de 
ABSTRATOS. 
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Embora uns e outros sejam abstratos no sentido de serem 
tirados da experiência sensível por meio da operação intelectual 
chamada abstração, e no sentido de fazerem abstração das notas 
individuais apresentadas pelos objetos da intuição do sentido, 27 
contudo os segundos são realmente abstratos na segunda potência, 
porque separam, por assim dizer, uma form a do sujeito que ela 
determina, a fim de considerá-la à parte. É somente por oposição 
a essa espécie de abstração que os conceitos "hom�m" ou " filó
sofo " se denominam "concretos ". 

O conceito concreto apresenta ao espírito o que é isto ou 
aquilo (id QUOD est) , o conceito abstrato apresenta ao espírito 
aquilo pelo que uma coisa é isto ou aquilo ( id QUO est al.iquid ) .  

a) A questão primordial da abstração será estudada na Lógica 
Maior, na Psicologia e na Crítica. Observemos, porém, desde já ,  que 
quando os Lógicos distinguem a dorma» e o «suj eito» que ela deter
mina, deixam completamente de lado a questão de saber se essa dis
tinção é real ou só de razão. É do domínio da Metafísica discernir 
que' a humanidade (a natureza humana) é realmente distinta da pes
soa de Pedro, enquanto que a Divindade não é realmente distinta de 
Deus, ou que a propriedade de ser capaz àe rir é realmente distinta 
da substância da alma humana, enquanto que a propriedade de ser 
espiritual não o é. 

b) Não confundir concreto e individual. O conceito homem é um 
conceito concreto, porque a forma humanidade é apresentada por ele 
num sujeito, mas o sujeito em questão não é um sujeito individual, é 
um suj eito comum, que faz abstração de qualquer característica in
dividual. 

e) Os conceitos abstratos são sempre 
ABSOLUTOS, 

isto é, a coisa é por êles apresentada ao espírito à maneira de uma 
substância (per modum per se stantis) («a brancura», «a humani
dade») . 

Os conceitos concretos são ou 
ABSOLUTOS, 

quando a coisa apresentada ao espírito é apresentada à maneira àe 
uma substancia ( «o homem», «esta ãrvore» ) ,  ou 

CONOTATIVOS, 
quando a coisa apresentada ao espírito é apresentada à maneira de 
um acidente determinando e «conotando» 2s um sujeito, per modum 
alteri adjacentis ( «branco», «cego») . Os conceitos conotativos apre
sentam ao espírito em primeiro lugar e principalmente a mesma coisa 
(<dorma» ou determinação) que o conceito abstrato correspondente, 
em segundo lugar (per posterius, ex consequentiJ o sujeito (substância) 
afetado por essa determinação ou por essa dorma:.> acidental 29• - OS 
conceitos concretos absolutos também apresentam ao espirito a forma 

27. Ver Introd. págs. 106-110. 
28 . Isto é, dando a conhecer ao mesmo tempo que o si mesmo. 
29. Cf. S. TOMÁS, in Metaph. Aristot, Ub. V, lect. 9 n. 894. (ed. Cathala) . 
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significada pelo conceito abstrato correspondente, mas com o sujeito 
e no sujeito que ela determina ; assim o conceito «homem» apresenta 
diretamente ao espírito a natureza humana como ela existe em um 
sujeito (universal) , constituindo assim um objeto de pensamento uni
versal comunicável aos sujeitos singulares, aos indivíduos humanos. 

§ 3 .  Conceitos coletivos e divisivos. 
17. QUANTO À SUA EXTENSÃO, - conceitog como " exército ", 

" família", "sindicato " denominam-se 
COLETIVOS 

porque se realizam somente em um grupo de indivíduos to,mados 
em conjunto ou "coletivamente ". Não é possível dizer que um 
indivíduo é um exército ou uma fa.1nília enquanto se diz que um 
indivíduo é um homem, um filósofo, etc. 

Pelo contrário conceitos como "homem ", "filósofo ", "solda
do ", denominam-se 

Conceitos co-
letivos e divl- DIVISIVOS 
si vos. 

porque se realizam nos próprios indivíduos tomados cada um em 
particular ("divisivamente ", "divisim" ) .  30 

A distinção do sentido coletivo e do sentido di'visivo < ou distri. 
butivo») interessa a teoria do raciocínio : é evidente que se pode dizer, 
eom o conceito «homem» tomado divisivamente ou distributivamente : 

Os homens são mortais : 
ora, Pedro é homem ; 
logo, Pedro é mortal, 

mas o mesmo não podemos afirmar do conceito «senador» tomado 
coletivamente : 

Os senadores são um corpo eleito : 
ora, Pedro é senador; 
logo, Pedro é um corpo eleito, 

nem com o conceito «homem» tomado col etivamente : 

Os homens [reunidos nesta sala] são doze ; 
ora, Pedro é homem ; 
logo, Pedro é doze. 

§ 4 .  Extensão do Conceito-Sujeito. 

18 . DIVISÃO DO CONCEITO-SUJEITO SEGUNDO A SUA EXTENSÃO. 
- 1 )  Podemos considerar um conceito não mais em si mesmo ou 

30. Emprega-se muitas vêzes distributivo no sentido de divisivo. Mas o 
sentido próprio de distributivo (ver n.0 18) não coincide com o sentido próprio 
divisivo, 
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simplesmente como conceito, como vimos na divisão precedente, 
mas como sujeito de uma proposição e relativamente ao uso lógico 
que nesse sentido dêle fazemos. Sob o primeiro ponto-de-vista, o 

conceito era considerado, por assim dizer, estàticamente ;  assim 
havíamos comparado a extensão do conceito homem com a do 
conceito animal e do conceito hindu; do segundo ponto-de-vista, 
o conceito é considerado dinâmicamente, quero dizer, em sua função 
de sujeito : acontece então que o mesmo conceito, homem, por 
exemplo, pode desempenhar função diferente quanto à extensão ; 
e a palavra extensão não designa somente a amplitude de um 
conceito quanto aos indivíduos nos quais se realiza, mas a am
plitude de um conceito em relação aos indivíduos aos quais é 
considerado como comunicável em sua função de Sujeito, isto é, 
enquanto recebe o predicado. A divisão a que nos conduz a 
extensão do conceito considerado sob êste novo ponto-de-vista 
(ponto-de-vista do papel do conceito-sujeito na proposição) é de 
importância capital na teoria da Proposição e do Silogismo 31• 

Já sabemos 32 que em si mesmo o objeto diretamente apre
sentado ao espírito por qualquer conceito é universal. Conside
rado porém no uso que dêles fazemos, pode ser tomado quer em 
tôda a sua universalidade, quer somente em uma parte desta, 
quer por fim como individualizado num determinado sujeito sin
gular no qual se realiza. 

2) Consideremos o conceito-sujeito de uma proposição. Não 
será preciso distinguir o caso em que sua extensão é restringida 
a um único sujeito individual determinado, como ao dizermos 
"êste homem ", " êste filósofo'', (ou ainda " César'', "Leibniz") , 
e o caso em que sua extensão não é restringida a um único sujeito 
individual determinado ? Podemos dizer que no primeiro caso 
temos um conceito individual ou 

SINGULAR, 
no segundo caso um conceito 

COMUM. 

Além disso, a extensão de um conceito (comum) pode ser 
restringida (no sentido de que êste conceito não é considerado 
como comunicável a todos os indivíduos compreendidos nêle) , sem 
ser no entanto limitada a um só sujeito individual determinado, 
como ao dizermos : " algum homem ", "algum filósofo". O cenceito 
denomina-se então 

31 . Esta divisão se reduz à teoria da suppositio do têrmo e do conceito (ver 
adiante, n.0 27) . 

32 . Cf. Introd., págs. 110 e 118. 
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O conceito-su
jeito da propo
sição é singu
lar, particular 
ou distribuitivo 
( universal) . 

é denominado 

O CONCEITO 

PARTICULAR 
Pelo contrário, quando a extensão do conceito 

não é absolutamente restringida ( isto é, quando 
êle é considerado como comunicável a todos os 
ind ivíduos nêle compreendidos) , como quando di
zemos, "todo homem ", "todo filósofo ", o conceito 

DISTRIBUTIVO OU UNIVERSAL. 

É então "distribuído " universalmente a todos os indivíduos 
aos quais convém a natureza homem ou filósofo; em tal caso, esta 
natureza universal, tirada da experiência sensível pela abstração, 
e colocada pelo espírito diante dêle, não é, por assim dizer, reto
cada pelo espírito do ponto-de-vista da extensão, é considerada 
independentemente de qualquer modalidade ou de qualquer con
dição individual, em suma, em tôda a sua universalidade. 

,,um predicado», explica S. Tomás de Aquino ª3 «é atribuído a um 
sujeito universal :  l .º) ora em virtude da própria natureza universal, 
por exemplo quando a coisa atribuída se relaciona com a essência do su
jeito ou segue princípios essenciais, como quando se diz : homo est animal, 
ou homo est risibilis; 2.0) ora em virtude de algum singular no qual se en
contra o predicado, por exemplo quando a coisa atribuída se relaciona 
com a ação do indivíduo, como : homo ambulat . . .  

«No primeiro caso o predicado é atribuído ao sujeito universal uni
versalmente, praedicatur de eo universaliter, porque lhe convém segundo 
a multidão na qual êste universal se realiza, quia scilicet- ei convenit 
secundum totam-multitudinem in qua invenitur. E para designar isto 
recorreu-se à palavra «todo» (omnisJ, significando que o predicado é 
atribuído ao sujeito universal quanto a tudo o que se acha contido nesse 
sujeito, quantum ad totum quod sub subjecto continetur . . .  

«Para designar o segundo caso recorreu-se ao sinal «algum> 
(aliquis vel quidam) significado que o predicado é atribuido ao sujeito 
universal em virtude de uma coisa singular, mas designada sob uma 
certa indeternúnação . . . » 

Acrescentemos que essa divisão em universalmente considerado e 
particularmente considerado (ou em outros têrmos, distributivo e 
particular) diz respeito ao universal considerado segundo se acha nas 
coisas singulares, secundum quod e.st in stngularibus. Mas o universal 
pode também ser considerado segundo o ser que êle tem no espírito, 
&ecundum esse quod habet in intellectu. Neste caso, não sendo tomado 
conforme é comunicado aos indivíduos no real, mas ao contrário con
forme é dêles separado, então não é tomado nem universalmente nem 
particularmente, mas enquanto uno, ut unum, - quer se lhe aplique 
um predicado que se relacione com a operação do espírito, como ao di
zermos : «Homem é atribuível a vários sujeitos», quer mesmo quando 
8e lhe aplique um predicado que tem relação com o ser que a natureza 
apreendida pelo pensamento possui nas coisas, como nesta frase : «0 
homem é a mais nobre das criaturas,,, . dl:ste predicado, com efeito, 

33. ln Perihermenelcu, Hb. I, cap. Vll, lect. 10, n.Os 9 e 13. 
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convém muito bem à natureza humana mesmo segundo ela. existe nos 
indivíduos, pois qualquer homem individual é mais nobre que tôda.s aa 
criaturas irracionais. Todavia, todos os homens individuais não são um 
homem fora do pensamento, mas apenas na concepção do espírito: e 
é dêste modo, isto é, como a uma coisa una, que o predicado é aqui 
atribuído ao sujeito». (lbid.) .  

No quadro abaixo resumimos a divisão, segundo a extensão 
do conceito considerado, quer em si mesmo ( divisão em coletivo 
e divisivo) , quer do ponto-de-vista do seu uso na proposição e no 
raciocínio (divisão em singular, particular, e distributivo ou uni
versal) .  

Conceito 
. 

Col:etivo 1 Divisivo 

-Sujeito 
a icu r: a gum ex rei . .  algum homem 

. 1 Singular · · · · · · · · · · · · · .  · . êste exército . . . .  êste homem 
Conceito- 1 P rt' la 1 é 'to 

Comum · · Distributivo: todo exército . . .  todo homem 

(ou Universan 

Divisão do conceito segundo sua. extensão 

*3) Pelo fato mesmo que para pensarmos manejamos e 
reunimos objetos de inteligência (abstratos) que podem aplicar-se 
a um número indefinido de indivíduos, sem necessàriamente fa
zer parte das notas constitutivas da essência dêsses indivíduos, 
é indispensável considerarmos não somente a compreensão, 
mas também a extensão dos nossos objetos de inteligência, 
de maneira a delimitar exatamente o círculo em que a sua apli
cação é legítima. Assim podemos, com exatidão, aplicar o univer
sal Mentiroso a indivíduos que possuem a natureza humana, e 
compor assim entre si o objeto de pensamento Mentiroso e o 
objeto de pensamento Homem. Mas se deduzirmos daí que todo 
Filósofo, por ser Homem, é Mentiroso, raciocinaríamos mal. 
Será preciso considerar a extensão do conceito-sujeito Homem 
(isto é, considerar em que medida êle é comunicável aos seus 
inferiores) ein relação ao conceito Mentiroso, o que se dá quando 
pensamos : ALGUM homem é mentiroso ; vemos então que o con
ceito sujeito Homem, sendo restringúlo ou particularizado em 
relação a Mentiroso, não podemos aplicar Mentiroso a um sujeito 
pelo simples fato de ser êle homem. Do mesmo modo podemos 
ligar entre si os conceitos Triângulo e Isósceles, porque Isósceles 
se aplica à uma categoria de triângulos. Raciocinaremos mal, 
entretanto, se deduzíssemos que em todo triângulo a altura e a 
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mediana se confundem. Deveríammi pensar : em todo isósceles, 
a altu ra e a mediana se confundem ; ora, ALGUM triângulo é 
isósceles ; logo, em ALGUM triângulo a altura e a mediana se 
confundem. 

Estas obRervações elementares bastam para provar, qU<� é 
qu imera sonhar, como certos lógicos contemporâneos, Hamelin 
e Rodier por exemplo, com uma Lógica pu ramente " compreensi
va ", excl uindo por completo qualquer consideração referente à 
extensão. :14 

Elas nos fazem compreender ao mesmo tempo por que a 
divisão dos conceitos em singulares, particulares e distrilmtúio.-: 
ou univcr.�ais desempenha um papel capital na teoria do racioc í 
nio e da proposição. Aliás, como vimos, ela foi estabelecida e m  
função d o  papel do conceito n a  proposição. 

Todavia, esta divisão apresenta, do ponto-de-vista do voca
bulário ( especialmente do emprêgo da palavra universal) , uma 
pequena dificuldade, sendo por isso conveniente dar alguns es
clarecimentos. Com efeito, em si mesmo, o objeto diretamente 
apresentado ao espírito por qualquer conceito, sendo abstrato, é 
unitlersal, isto é, uno, apto a existir e'm vários : u m  conceito " co
letivo ", - família por exemplo, - é u m  conceito universal, pois 
convém tanto a esta como àquela família. Um conceito " parti
cular", - algum homem por exemplo, - é um conceito universal 
( o  conceito " homem " )  cuja extensão foi restringida a um suj eito 

individual indeterminado. Finalmente, um conceito " in dividual ", 
ou "singular ", - Pedro, por exemplo, ou êste homem, - não é 
singular no sentido de nos dar a conhecer diretamente u m  i ndiví
duo em sua, individualidade, - sabemos que não há conhecimento 
intelectual direto, nem conceito direto do singular como tal : :i5 é 
um conceito universal (" homem " por exemplo )  que o espírito 
trouxe, fêz baixar, se assim posso dizer, sôbre uma coisa singular, 
e cuja extensão restringiu, assim, a um único i ndivíduo d etermi
nado que se designa com o dedo - " êste homem " - ou que cor
responde a tal nome - " Pedro " - e a certas percepções e ima-

34 , "Como afirma o próprio Hamelin, apesar de suas prevenções naturais 
contra a extensão <S11st. d' Aristote, pág. 164) , se há no conhecimento lugar para 
a experiência, e sobretudo lugar não só provisório mas definitivo, isto é, se 
existe contingência no mundo, é preciso que a Lógica leve em consideração a 
quantidade das proposições , , ,  li: preciso dar razão a Aristóteles (por ter acen
tuado a importância da quantidade lógica) ."  Acrescentemos que neste caso 
o sujeito da Maior sendo, no Silogismo perfeito, predicado da Menor, é impos
slvel estabelecer a teoria do raclocinio sem levar em consideração o que acon
te<:e co� a ex�ensão dêsse têrmo na Menor, ou em outras palavras, sem levar 
em cons1deraçao tanto a extensão do Predicado como a do Sujeito. 

35 .  Ver Introd., págs. 108-110, 116-119. 
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gens sensíveis. (Pedro se apresenta a minha vista ou a minha 
imaginação com tal aspecto. )  Em suma, é somente de modo 
indireto e pela reflexão do universal no sensível, que êsse conceito 
é um conceito singular. 

Podemos ter um conceito próprio e distinto do singular. De fato, a 
nossa inteligência forma proposições a respeito do singular, dizendo 
por exemplo : «Pedro é homem», «Sócrates não é Platão», o que supõe 
que ela conhece êsses suj eitos singulares de uma maneira determinada 
e que distingue um indivíduo de outro. Além disso, compara o universal 
com o singular, o que supõe também que possui um conhecimento 
próprio dêste. 

Mas êsse conceito próprio do singular é um conceito reflexo . que 
transporta um objeto de pensamento universal sôbre as imagens de 
onde ia abstração o tirou, e sôbre o singular por elas apresentado, e que 
dêste modo exprime êste último e o tem por têrmo. ao 

Mas na divisão presente a palavra universal é tomada num 
sentido especial e deve ser entendida em relação com o papel do 
conceito na proposição em que serve de Sujeito. Assim, na pro
posição " todo homem é mortal ", o predicado "Mortal" é atribuí
do ao Sujeito em virtude da natureza humana considerada em si 
mesma, fazendo-se abstração de qualquer modalidade individual. 
Nesta proposição o conceito Homem é tomado em sua universali
dade. Eis a razão do nome de universal dado aqui ao sujeito 
"todo homem", e à própria proposição. 37 

Pelo contrário, na proposição, " algum homem é mentiroso", 
o predicado Mentiroso só é atribuído ao homem sob certas moda
lidades individuais e o Sujeito da proposição designa, não mais 
a natureza " Homem " completamente desindividualizada, e toma
da ao mesmo tempo como comunicável a todos os indivíduos sem 
exceção aos quais ela convém, mas a natureza "Homem" com 
uma maneira de ser individual, embora indeterminada, ou mais 
exatamente, um indivíduo indeterminado ( individuum vagum) 
que possui esta natureza. 38 Nessa proposição o conceito Homem 

36 . Cf. JoÃo DE S. TOMÁS, Cu.rs. phil. Phil Na'., De anima, q. x. a. 4; FER
RARIENsrs, in, Contra Gent, cap. LXV, § 8, ad. 3; BANNEU, in Su.m Theol., 1. q. 86, a. 
1.  dub. 2. , 

37 . Tenhamos o cuidado de dizer aqui "todo homem" e não "todos os ho
mens".  A primeira expressíio põe em evidência a natureza universal "homem" ,  
abstraída pelo espirita dos indivíduos, e à qual se dirige antes d e  tudo todo ato 
de pensamento; a segunda designa unicamente a coleção dos indivíduos que pos
suem a natureza humana. É prova de grande rudeza empregar sistemàticamente 
em Lógica, como o fazem tantos lógicos modernos, esta última maneira de falar 
para formular as maiorias universais na teoria do Silogismo. 

38.  Cf. S .  ToMÁS, loc. cit. n.º 13.  - Em certos casos o sujeito particular não 
designa um indivíduo indeterminado, mas um dos universais inferiores do con
ceito considerado: "Algum animal (a saber, o homem) é racisnal. 
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é considerado corno comunicável a algum ou somente a algun.<1 in
dfoíduoH nêle contidos. Daí a razão do nome de particular dado a o  
Sujeito "algum homem ..  e à própria proposição. :iu 

Finalmente, na proposição "êste homem é sábio ", o predicado 
só é atribu ído a êsse sujeito determinado q ue possui a natureza 
humana, e o conceito Homem é restringido a um indivíduo deter
minado. Eis por que tanto o Sujeito " êste homem " como a pró
pria proposição se denominam singular ou indi·vidual. 

a J  Acabamos de mostrar que a palavra universal deve ser com
preendida diferentemente conforme se relacione com o conceito consi
derado em si mesmo, - neste caso qualquer conceito direto é universal, 
digamos universal como abstr<f-tq, - ou se reli1;cion� com o conceito 
tomado como sujeito da proposiçao, - neste sentido somente o conceito 
comum não restringido é denominado universal, digamos univeroal 
como distributivo. ·to 

A palavra particular também pode ser compreendida em dois sen
tidos diferentes. 

l .ºl  Relacionando-se como o conceito tomado como sujeito da 
proposição, opõe-se a ?tniversal como distributivo, e designa então um 
conceito comum restringido. É o sentido que indicamos acima no texto: 
ALGUM homem . Digamos nesse sentido «particular como restringido». 

2.º> Pode também relacionar-se com o conceito considerado em 
si mesmo : designa então um conceito universal como abstrato, mas 
contido na extensão de um outro mais universal. Assim o conceito 
<homeml> é menos universal (universal como abstrato) do que o conceito 
<animal». E porque como inferior dêsse conceito êle tem como extensão 
uma parte sómente do conceito «animal», podemos opô-lo ao conceito 
«animab como o particular ao universal, dizendo, por exemplo, que indo 
da proposição «todo animal é mortal» à proposição «todo homem é 
mortal», vamos do universal ao particular. Desde então a palavra par
ticular não diz mais respeito à maneira pela qual a extensão do con
ceito-sujeito considera o predicado na proposição, mas simplesmente à 
extensão do conceito tomado em si mesmo, relativamente a um outro 
conceito. Digamos nesse sentido «particular como inferior». 

Seja pois esta proposição : «todo homem é mortal». É claro que 
se o conceito «homem» pode ser denominado particular no segundo 
sentido aqui definido (particular como inferior) ,  êste mesmo conceito 
de modo algum é particular no primeiro sentido, no sentido de particular 
como restringido : sua universalidade não é restringida, é um conceito 
universal como distributivo. O mesmo se dá com a proposição em ques
tão, que pode denominar-se «particular» no segundo sentido, mas é 
universal no primeiro. 

Dai surge uma possibilidade de confusão, cuja fonte reside na 
profunda lei de analogia que regula a vida e as núgrações natumis das 

39 .  Tenhamos o cuidado de escolher aqui como exemplo uma expressão 
como "algum homem,. que põe muito bem em evidência a natureza universal 
"h�em•, ao invés de uma expressão como "alguns homens" que por si mesma 
designa apenas uma certa coleção de indivfduoa que possuem a natureza hu
mana. 

40 .  C1. s.  ToMAs. m Anal. Poat .. L I, 11', Ject. 11, n.º 2. 
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palavras, acarretando imperfeições dificilmente inevitáveis em nossa 
linguagem. É tarefa própria do Lógico ensinar-nos a distinguir destarte 
os diversos sentidos de uma mesma palavra, e se êle quisesse furtar-se 
a essa tarefa impondo aos sinais da linguagem uma fixidez mecânica, 
remediaria uma imperfeição natural por meio de uma imperfeição arti
ficial e mais perigosa. 41 

b )  Esta possibilidade de confusão torna-se ainda maior pelo em
prêgo da palavra geral, que é sinônima, a) ora de universal como 
abstrato; (3) ora de comum, y) ora de universal como distributivo e 
que se opõe assim, al ora ao singular tomad-0 como tal (e que nãÓ é 
diretamente objeto de conceito, mas somente de sensação) , ora ao 
partioular como inferior, (3) ora ao conceito singular, y) ora ao parti
cular como restringid-0. 

É fácil, entretanto, uma vez prevenidos, evitar as confusões aqui 
indicadas. Aliás, seriam mais fàcilmente evitadas se estabelecêssemos 
de uma vez por tôdas : 

1.0) só empregar «particular» no sentido de particular como res
tringido, e nunca no sentido de «particular como inferior» ; 

2.º) dizer simplesmente, em vez de «particular como inferior>, 
menos universal ( ou menos geral) ; 

3.0) só empregar «geral» no sentido de universal como aootrato 
e nunca no sentido de «universal como distributivo:.>. 

"Universal" e "PartiCtLlar" em relação ao Conceito considerodo em ri mesmo. 

Todo conceito direto ou MENOS PARTICULAR • • • • . • • • • • • • • . . • . . • • "Animal" 

l conceito MAIS UNIVERSAL, ou mais geral, 

é UNIVERSAL (tmiver- . 
sal como abstrato> conceito MENOS UNIVERSAL, ou menos geral, 

ou MAIS PARTICULAR • • • • • • . .  • • • • • • • • • • • • . "Homem" 

[Conceito reflexo singular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "ítste homem,"] 

"Universal" e "PartiCtLlar" em relação ao Conceito considerado como su;eito. 
{ UNIVERSAL (distributivo> . . . . . . . . . . . "Todo homem• 

Conceito comum . . . . 
p ARTICULAR • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • •  "Algum homem" 

Conceito singular "�e homem" 

Emprêgo das palavras "Universal" e " ParUcular" 

41.  Todavia podemos observar que o vocabulário dos antigos (que allú 
lgnoravam o próprio têrmo extensão bem como compreeft.Sáo) oferecia menor 
risco do que o nosso para confusões a que nos referimos. Onde dizemos sujeito 
Bingular, universal (distributivo) e particular (restritivo) , êles diziam sujeito 
aingular, universal tomado universalmente, e universal tomado pcu1'1,eulannente. 
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Assim, particular opor-se-á sempre a universal como distributiilo, 
e nunca a universal como abstrato; e geral se oporá sempre a menos 
lLniversal ou menos geral e nunca a particular. �:i 

No que diz respeito ao emprêgo da palavra geral, essa convenção nos 
parece aceitável, e a observaremos, não empregando j amais esta palavra 
no sentido de universal como distributivo. - Mas, relativamente ao em
prêgo da palavra particular, é bem difícil que algum dia entre em uso, 
porque, contrariando o movimento natural da llnguage�, se arriscaria 
a provocar maior confusão do que clareza. Eis por qua na.o nos restrin
gimos absolutamente a tal emprêgo, certo de que o contexto tornará 

cada vez mais claro e de modo suficiente o sentido da palavra «par
ticular • .  

42. A isto se reduz o alcance das interessantes observações d e  Goblot 
(Traité de Logique, Paris, 1918, § 98, 103, 160) sôbre o emprêgo da palavra gemi 
e da palavra particular. O próprio autor dã a essas observações uma impor
tância excessiva, porque não compreendeu que as palavras particular e univer
sal só se empregam segundo uma certa analogia do conceito considerado em si 
mesmo e do conceito tomado como sujeito da proposição; além disso não vê que 
a oposição do singular (têrmo ou conceito singular) ao geral (compreendido co
mo sinônimo de comum) , diz respeito, assim como a oposição do particular (co
mo restritivo) ao universal (como distributivo) ao papel de conceito na propo
sição, de maneira que as proposições deverão ser divididas, quanto à quantidade, 
em três grupos: singulares, particulares e universais (se bem que as singulares 
se reduzam às universais na teoria da conversão das proposições e na do silo
gismo) . Ver mais adiante n.º 51. 



S E Ç Ã O  I I I  
O Tf:RMO 

A - Noção do têrmo oral 

19 . NOÇÕES PRELIMINARES. - Sendo o homem um animal 
" naturalmente social" ou " político", isto é, feito para viver em 
sociedade (e isto, como veremos na Ética, por causa de seu próprio 
caráter específico : cwpaz de raciocinar, porque não pode progre
dir convenientemente na obra da razão se não se valer do auxílio 
e do ensinamento dos outros ) ,  não basta que estej amos habilita
dos a adquirir o conhecimento das coisas, é preciso ainda que pos
samos exprimir êsse conhecimento externamente ; eis por que 
existe um conjunto de sinais convencionais que se denomina lin
guagem, e graças ao qual os homens comunicam seus pensamentos 
entre si : maravilhoso instrumento constituído de sons articulados 
que atravessam o ar, e que manifesta, na matéria mais dócil e 
mais sutil, o que há em nós de mais interior e de mais espiritual. 

Além disso convém - pois o homem não é, como o animal, 
circunscrito ao momento presente - que possamos manifestar o 
nosso pensamento àqueles que se acham distantes de nós no tempo 
e no espaço ; 1 daí decorre um segundo sistema de sinais, mais 
material e menos perfeito, que por sua vez representa o primeiro : 
é a escrita. 2 

D evido à nossa natureza sensível, sempre em busca de apoios 
materiais, os sinais da linguagem e da escrita, essencialmente 
destinados à manifestação social do pensamento, têm como se
gundo efeito oferecer ao próprio pensamento o auxílio mais pre-

1 .  Cf. S. TOMÁS in 1. Periherm, lect. 2, n.0 2. 
2 .  Referimo-nos aqui a escritas fonétícas e alfabéticas, que representam os 

sinais orais da linguagem. As escritas ideográficas (hieróglifos dos Egípcios, por 
exemplo) representam, não os sinais orais da linguagem, mas diretamente as 
idéias. 
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cioso, pela precisão, fixidez e economia de esforço que apresen
tam. É preciso entretanto evitar pensar que êsses sinais mate
riais são absolutamente necessário,ç ao pens amento, ou que po
dem repre�entú-lo pc;f âtarnente como um decalque i ntegral, ou 
que podem substituí-lo. 

20 . DEFINIÇÃO DO T�RMO ORAL. - Denomina-se têrmo oral, 
ou simplesmente têrrno, a expressão oral do conceito, ou mais 
exatamente 

O têrmo ê um 
llinal articulado 
q u e significa 
e o n ve n e 1 o
n a 1 m e n t e 
um conceito. 

todo som articulado 
que significa 
convencionalment e 
um conceito. 

Observemos em que sentido os têrmos são sinais convencio
nais: Que o homem se sirva de palavras para exprimir os con
ceitos de seu espírito, isto lhe é natural, deriva de faculdades e 
inclinações próprias de sua essência ; mas que tais palavras ou  
têrmos signifiquem tais conceitos, eis o que não decorre da insti
tuição da própria natureza, mas sim de uma disposição arbitrária 
do homem. 

O " têrrno mental" sendo o próprio conceito, e o " têrmo es
C'rito " o sinal gráfico do têrmo oral, segue-se que o têrmo escrito 
significa o têrmo oral, que por sua vez significa o têrmo mental 
ou conceito, que êle mesmo significa a coisa. Daí o seguinte 
axioma :  as palavras ou têrmos são os sinais das idéias, ou con
ceitos, e as idéfos ou conceitos são os sinais das �oisas. 

•aJ As palavras não são 'puros sinais ( «sinais formais» )  como os 
conceitos. Impressionam o ouvido antes de falarem ao espírito ; e só 
significam as idéias evocando primeiro imagens sensíveis. Por isso mes
mo são uma matéria que possui seu regime próprio, suas ressonâncias e 
suas associações próprias, e só as empregamos bem com a condição de 
as dominarmos por um esfôrço constante. 

O mecanismo psicológico da expressão oral é ma.is complexo do 
que se poderia j ulgar a princíP,iO. Tendo a linguagem por objeto indu
zir aquêle que ouve a formar dentro de si as mesmas idéias que 
tem no espírito aquêle que fala, êste último só terá êxito em sua tarefa 
na medida em que formar novamente em seu espírito, partindo de 
imagens que precisamente lhe fornecerão suas palavras, essas mesmas 
idéias que êle sugere que o outro forme em si. Assim sendo, a palavra 
é naturalmente ordenada a seu fim, não a uma imagem que seria sim
plesmente aplicada a idéias, mas à própria idéia a formar e a manifes
tar a partir das imagens. Estas são apenas matéria. E a arte da expres
são oral consiste em dispor, graças às palavras, esta matéria sensível, de 
maneira a revelar exatamente a idéia, coisa inteiramente espiritual, o que 
não é fácil. Notou-se a êsse respeito que as «imagens� mais surpreen
dentes e mais imprevistas dos poetas têm talvez por origem as dificul-
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dades que o homem experimenta quando quer exprimir e m-0strar de 
fato a si mesmo as coisas mais comuns por meio do conjunto de imagens 
da linguagem, dificuldades que o obrigam a renovar êsse recurso. 

*bJ O têrmo significa ao mesmo tempo o conceito e a coisa, mas 
êle significa imediatamente o conceito (conceito mental, ou sinal da 
coisa, e conceito objetivo, ou coisa como objeto apresentado ao espírito) 
e só significa a coisa em si mesma (tal como existe fora do espírito) 
mediatamente, por meio do conceito: voces significant intellectus conce
ptiones immediate, et eis mediantibus res; a nomina non significant res 
nisi mediante intellectu. 4 De fato, 1.º) o que pretendemos manifestar 
com nossas palavras é o que nós pensamos das coisas, é por conseguinte ' 
nossos conceitos ; 2.0) a palavra homem. por exemplo, significa a na
tureza humana abstração feita dos indivíduos, ora, é em nossa apreen
são ou em nosso conceito, não na realidade, que a natureza humana 
existe assim abstraída ; 3.0) nossos discursos exprimem o verdadeiro 
e o falso; ora, é nas concepções do nosso espírito, e não nas coisas, que 
há verdade ou falsidade ; finalmente, 4.0) não poderia haver têrmos 
equívocos e; se os têrmos significassem diretamente as próprias coisas. 

* c) Perguntamos agora: é o conceito mental ou o conceito objetivo 
que o têrmo significa mais imediatamente? Os tomistas respondem e 
que o têrmo significa. 

MAIS IMEDIATAMENTE (immediatius) 
o conceito mental, mas que significa 

MAIS PRINCIPALMENTE (principalius) 

o conceito objetivo. 
De fato o t�o dá a conhecer primeiro o próprio sinal que 

formamos dentro de nós para percebermos a coisa e para manifestá
la imaterialmente na alma (o conceito mental, verbum mentis),  mas 
significa êste último como alguma coisa de simplesmente conhecido 
em ato vivido (in actu exercito) ,  não como alguma coisa de conhecido 
em ato significado (in actu signato), - o conceito mental, que é essen
cialmente sinal da coisa, trazendo diretamente e antes de tudo o espí
rito à coisa tornada por êle objeto de inteligência (ao conceito objetivo) 
e só vindo a ser por si mesmo objeto apresentado ao conhecimento 
por uma reflexão. 

* d) Falando de um modo absolutamente preciso, a definição do 
têrmo que acabamos de dar convém mais ao que os antigos chama
vam dictio (palavra) do que a têrmo propriamente dito (terminu), os 
vocábulos «palavra' e «têrmo» oral designando de fato ou material
mente a mesma coisa, mas insistindo sôbre aspectos formais diferentes. 

O têrmo propriamente dito (terminus) aparece, assim como o indi
ca a etimologia, como o último elemento ao qual se chega, quando 

3 .  S. TOMÁS in Perihermeneias, tect. 2, n .  5 ;  cf. q. IX de Potentia, a .  5. 
4 .  Ibid., lect., 10, n.0 4. - Assim a palavra "homem" signüica ao mesmo 

tempo e de uma só vez (eadem significatione) a natureza humana, e, secundà
riamente, os indivíduos que possuem essa natureza. (JOÃO DE S. ToMÁs, Lóg. 
pãg. 95) . 

5 .  A divisão dos têrmos em univocos, análogos e equh,ocos será estudada 
na Lógica Maior. 

6 .  Cf. JoÃo DE s. TOMÁS, Log. I, P., Illust., q. 1, de Term., a 5. Gtui:DT, J:le
menta n." 19. 
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analisamos ou .rresolvemos:. os compostos lógicos (e por isso mesmo 
o primeiro elemento com o qual são compostos ou construídos ) .  7 Daí 
surgem diversas maneiras de considerar o têrmo oral, conforme o enca· 
ramos como elemento final da enunciação, caso em que se define «um 
som articulado de significação convencional, com o qual se constrói 
a s imples proposição�. -- têrmo enunciativo ( ver n.0 23) ,  - ou o enca
ramos como elemento final da composição sllogistlca ou da argumen

, tação, caso em que se divide em Sujeito e Predicado, - térmo silogístico. 
l..;,l.. 

21 . EXTENSÃO E COMPREENSÃO DO T:ftRMO. - o que se dá 
com a extensão e a compreensão do têrrno dá-se com a extensão 
e a compreensão do conceito que êle significa. (Ver acima n.ºs 
10 a 13. ) 

B - As várias espécies de rennos 

§ 1. Generalidades. 

22 . DIVISÃO DO T�RMO. - O têrrno pode ser considerado 
quer simplesmente como expressão do conceito, quer como parte 
da enunciação ou proposição, quer como parte da argumentação. 

Considerado simplesmente como expressão do conceito, divi
de-se do mesmo modo que o conceito (têrrno incomplexo ou com
plexo, concreto ou abstrato, coletivo ou divisivo ) .  

, .A;; 
aJ Veremos contudo na Lógica Maior que, quando os conceitos se 

dividem em unívocos e análogos, os têrmos dividem-se em unívocos, aná
logos e equívocos. 

bJ Notemos que certos têrmos não significam exatamente os con
ceitos, mas antes aspectos ou modos de nossos conceitos, aspectos ou 
modos que a necessidade da expressão oral obrigou o espírito a con
siderar à parte e a isolar. São os têrmos denominados sincategoremá-

Têrmos cate
&'Oremáticos e 
s i n c a t e g o
r e m á t l c o s. 

ticos. Um têrmo se denomin a  
CATEGOREMÁTICO 

(significativusJ ,  quando significa um objeto que por si 
só é alguma coisa ( aliquid per seJ , 

SINCATEGOREMÁTICO 
fconsignífícativusJ ,  quando significa uma simples modificação de algu
ma coisa; por exemplo, «:todo», «algum:», «depressa», «fàcilmente», etc. 

O têrmo categoremático divide-se por sua vez em absoluto ( o  ho
mem, a humanidade, a brancura) e conotativo <branco, sábio) . Ver 
ª<lima pág. 51 (Todo adjetivo é um têrmo conotativo, mas a reciproca 
nao é verdadeira : «Pai>, «Criador» , são têrmos conotativos) .  

cJ A divisão do têrmo em complexo e incomplexo corresponde 
à do conceito em complexo e incomplexo segundo o modo de conceber. 
<Ver acima n.0 15.) 

7.  Eis por que os antigos Lógicos empregavam o vocábulo ''têrmo " não 
sómente por "têrmo" oral mas também por conceito ou ti!rmo mental. 
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Um têrmo incomplexo não comporta partes que tenham cada qual 
uma significação por si mesma, ex. : �<homem:., «legislador:.. <Sem dú
vida as sílabas legis tomadas à parte têm uma significação, mas não 
exercem influência dentro do complexo que servem para compor. Su
ponhamos q?e ela� estejam destituídas de qualquer significação, esque
çamos a et1molog1a da palavra legislador, êste complexo de sílabas 
permanece contudo com sua significação inalterada ) . Um têrmo com
plexo comporta p�rt�s

. 
qu: conservam cada uma por si mesma e sepa

radamente uma s1g01f1caçao. Exemplo: '"homem instruido:.. s 
O Lógico, que considera antes de tudo o têrmo e a proposi

ção do ponto-de-vista de seu uso no raciocínio, preocupa-se so
bretudo com a divisão do têrmo em sujeito (S) e predicado (Pr) , 
divisão que interessa essencialmente o silogismo e na qual o têr
mo é considerado como parte da argumentação ("têrmo silogís
tico")  ; numa proposição, o têrmo sujeito é aquêle ao qual o verbo 
ser aplica uma determinação ; o têrmo predicado é aquêle que o 
verbo ser aplica ao suj eito para determiná-lo. O verbo ser, quan
do aplica assim uma determinação a um sujeito, recebe o nome 
de cópula ( C) , porque tem por função unir o Pr ao S, ou de de
clarar sua identidade real ( " a  neve é branca" = há identidade 
entre esta coisa que eu designo pela palavra " neve", palavra 
sujeito ou submetida à determinação na proposição que formei, 
e esta coisa que designo pela palavra "branca", palavra predica
do ou desempenhando papel determinativo em minha proposi
ção) . 

§ 2 .  Nome e Verbo. 

23 . DIVISÃO DO T�RMO CONSIDERAOO COMO PARTE DA ENUN
CIAÇÃO 9• - Se considerarmos os elementos essenciais nos quais 
qualquer enunciação ou proposição se resolve necessàriamente, ve
remos que a menor enunciação requer em todo caso duas partes 
ou dois têrmos, 

O NOME, 

8 .  Sôbre a diferença entre o têrmo complexo e o discurso imperfeito, ver 
n.0 39, nota 2. 

9 .  A divisão de que se trata aqui (divisão essencial do têrmo enunciativo 
em nome e verbo, acidental em sujeito, cópula e predicado) , bem como a que 
trataremos no n.0 seguinte (divisão essencial do têrmo silogistico em su;eito e 
predicado) é tirada em primeiro lugar da linguagem (sinal oral, têrmo) , mas 
se refere também e principalmente ao próprio pensamento (ao conceito) .  Para 
facilidade de exposição, - o sinal (sensível) é mais fàcilmente conhecido por 
nós do que a coisa (espiritual) significada, - trataremos de preferência do têrmo. 
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que desempenha na proposição o papel de extremo estável 10 e 

O VERBO, 

0 i�rmo enun- que desempenha o papel de medium que une. 
clatlvo divide· Exemplo : 
se em Nome e (nome) (verbo ) (nome) (verbo) (nome ) . Verbo. Pulro vive; Pedro é vivo. 

Observemos que qualquer verbo equivale ao verbo ser segui
do de um atributo ou predicado, eu escrevo equivale a eu sou es

crevente, de maneira que o verbo ser é por direito o verbo por 
excelência. Numa proposição como "eu sou ", proposição que cha
maremos " de verbo-predicado", e que equivale a " eu sou existen
te", o verbo ser tem dupla função : função de predicado (quando 
significa a existência atribuída ao sujeito) e função de cópula 
(quando liga sujeito e predicado) . Numa proposição como " eu 

sou escrevente ", "Pedro é homem ", proposição que denomina
remos "de verbo-cópula ", e na qual o verbo ser é seguido de um 
predicado que êle aplica ao sujeito, êle se reduz a uma pura 
ligação entre um e outro (cópula) .  Esta função de cópula é dês se 
modo sempre implicada pelo verbo ser ( e  por conseguinte por 
qualquer verbo) ,  porquanto corresponde ao próprio ato do espí
rito aplicando uma determinação ( predicado) ao sujeito. 

0 verbo ser O primeiro sentido do verbo ser é aquêle em 
mrnHtca 1.• a que a função copulativa, como nos outros verbos, 

: f ª 1 !t�a1�!n: é exercida sem ter significação à parte, e em que 
te e x e r c i d a  a existência é atribuída como Predicado ao Sujei
(Pedro - é) ;  !.º) to : " E u  sou ", " Heitor não é mais" (proposições 

quando cópula, de verbo-predicado) . a relação do Pr 
eom o s (Pedro Dêsse primeiro sentido deriva o segundo sen-é músico) . 

tido do verbo ser, aquêle em que significa à parte 
a função copulativa e em que se reduz à seguinte significação : 
"Eu sou doente'', "Aquiles não é insensível " ( proposições de ver
bo-cópula) . É preciso notar que em semelhante caso, isto é, mes
mo quando é empregado simplesmente como cópula, o verbo ser 
continua a significar a existência, pelo menos ideal ou possível. 
A cópula, de fato, não significa nada mais do que a relação (hnbi
tudo) do predicado com o sujeito : mas que relação ? A relação 
de identificação de um com o outro, relação segundo a qual êsses 
dois objetos de pensamento, distintos enquanto conceitos (ratio
ne), identificam-se um com o outro na coisa (re) , isto é, na exis-

10. Trata-se aqui do "nome" em geral, tanto do nome adjetivo tomado 
como predicado <Pedro é branco) ou substantivamente como sujeito (o branco 
é uma côr) , como do nome substantivo. 
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tência atual ou possível, real ou ideal. Em outros têrmos, o ver
bo ser empregado como cópula significa que a coisa existe, ou 
atualmente fora do espírito ou possivelmente fora do espírito 
ou no espírito somente (quanto aos sêres de razão ) ,  com esta ou 
aquela determinação. Quando eu digo " o  miriágono é um po
lígono de dez mil lados", esta proposição equivale à seguinte : o 
objeto de pensamento Miriágono existe (uma existência possível 
fora do meu espírito) com uma determinação essencial : " políg -.n() 
de dez mil lados ". Quando eu quero significar que a determinação 
(a forma) " incapacidade de existir realmente" se encontra num 

certo sujeito, numa " quimera" por exemplo, eu 
tive que recorrer, para compor entre si êstes dois 
objetos de pensamento, à noção de existência e ao 
verbo ser, e digo : " a  quimera é incapaz de existir 
realmente ", isto é, " o  objeto de pensamento Qui
mera existe (no meu espírito)  com esta proprie
dade de não poder existir realmente. " 

T o d a v i a  é 
sempre na exis
téncia (atual ou 
ideal) que signi
fica essa relação 
( de identifica
ção) do Pr com 

o s. 

Assim o verbo ser, numa proposição de verbo-cópula como 
numa proposição de verbo-predicado, significa sempre a exis
tência 11 ; e qualquer proposição afirma ou nega a existência atual 
ou possível, real ou ideal de tal sujeito determinado por tal pre
dicado, ou ainda, em outros têrmos, ela afirma ou nega que na 
existência atual ou possível, real ou ideal, tal sujeito e tal pre
dicado se identificam. 

Daí se deduz, como veremos na Crítica, que a verdade, quer 
se trate das " verdades i deais "  ou das " verdades de existência", 
será sempre a conformidade do nosso espírito com o ser. ou a 
existência, 12 com a existência possível no primeiro caso, com 
a existência atual no segundo. 

Daí resulta também esta lei lógica : para que uma proposi
ção (afirmativa) seja verdadeira não basta que o predicado con
venha ao sujeito, é preciso ainda que o sujeito seja pôsto na exis-

1 1 .  "Et ipsum verbum est, sive :fiat propositio de secundo adjacente, ut 
quando dico: Petrus est, sive de tertio adjacente, ut cum dico: PetTUs est albus, 
semper significat idem, scilicet esse, quia ut dicit sanctus Thomas <I, Perihenn., 

lect. 5. in fine) : "ista actualitas est communiter omnis formae, sive substan
tialis, sive accidentalis, et inde est quod, quando volumus significare quam
cumque formam inesse alicui, significamus per verbum est, unde ex conse
quenti significat compositionem." (JoÃo DE S. TOMÁS, Log. Sum., lib. 1., cap. 6) . 
Muitas dificuldades com que se dfrontam os Lógicos modernos, em particular 
certos teóricos da Lógica matemática (cf L. RovGIER, St-ructure dea thtfories dé
ductives, págs. 5-13) decorrem do fato de não compreenderem êste ponto de 
doutrina. 

i2 : "Verum sequitur esse rerum" ($. TOMÁS, de Verit., q. 1, a 3.0 sed 
contra) .  
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fân.ci<r da ma.nrira que ti crí7mla. o exi{Jte. Se eu d i�o por exem
plo " Bonaparte é primeiro cônsu l ", esta propm1ição não é verda
deirn porq ue o suj eito Bonaparte não cxü1te na existência atual, 
conforme a cópu la o ex ige ( isto é, n o  tem po presen te) . Bona
p,1 rte foi prime iro cônsul,  e não é mais. ( Ver maiR adiante n.0 
27 ) .  

• a 1  Os a n tigos c!cnominavam propo;ic0es de tcrtio adjacente as 
propos ições que havíamos denominado de verbo-cópula, i';to é, qua l 
q uer proposição como c u  sou escrevente,, ,  Pedro é homem · ,  n a  qual 
o su.i el to. o predicado e a cópula são explicitamente enunciados 1 : 1 .  Cha
mavam de proposições de secundo adjacente 11 as proposições que de
nominamos aqui de verbo-predicado f «Pedro vive», «eu escrevo» l ,  nesse 
caso o verbo signlflca o próprio predicado, ao mesmo tempo que o liga 
ao sujeito. O verbo ser, na proposição de secundo adjacente, «Pedro 
é·', diz-se do sujeito a título de predicado, e significa que Pedro existe 
na realidade. Numa proposição de tertio atljru·ente, «Pedro é homem», 
não :.e diz do sujeito a título de predicado, mas sómente como unido 
ao predicado «homem» de modo a constitu ir com êle um único mem
bro atribuído ao sujeito. 

Assim, em qualquer caso, quer êle signifique o próprio predicado, 
quer seja exigido para uni-lo ao sujeito, o verbo «está do lado do pre
dicado· . 

• bJ O Nome 1�. - O Nome é um têrmo que significa de modo 
intemporal (sine tempore! . O tempo é excluído, não das coisas que 
o nome pode significar ( há nomes para designar o tempo> , mas sim 
do modo pelo qual o nome significa, pois o Nome significa a coisa 
ao modo de um elemento estável, ou com um certo modo de perma
nência 1 mesmo se a própria coisa não é estável ; assim dizemos «o 
movimento ' •  «a mutação» ; esta estabilidade no modo de significar 
do nome não significa que a própria coisa seja estável ; mas tem por 
fundamento na coisa a estabilidade da natureza ou da essência desta : 
o tempo é sempre o tempo ; o movimento, enquanto existe, conserva 
lmutàvelmente a sua natureza de movimento, etc. ) . 

1 3 .  Há então na proposição três palavras. e é a terceira (nome-predicado) 
que é unida ao sujeito por e com o verbo-cópula. 

1 4 .  Hã então na proposição só duas palavras e é a segunda (verbo-pre
dicado) que é unida ao sujeito. 

15 . Aristóteles <PerilieTm., 1, c. II, 16 a 19; liç. 4 de S. TOMÁS) , define o 
nome (A) voz significativa. ad placitu.m (B) sine tempore, (C) cujus nul!.a pars 
lignificat separata. (D) finita, (E) recta. (A) é a definição do tênno em geral; 
(B) distingue o nome do verbo; (C) exclui da definição do nome os têrmos 
complexos e os discursos imperfeit.os (ver adiante n.0 39) ; (D) exclui os têr
mos indeterminados (infiniti: não-homem) ; (E) exclui os têrmos obliquos que 
•afastam" o nome da sua natureza (a coisa é significada então não tanquam 
quid, et ut extremum quoddam in se, sed ut aiterius, respective ad alterum: 
liber Petri, o livro de Pedro; vídeo Petrum = ego sum videns Petrum) . 
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•cJ O Verbo 1 11 •  - O Verbo é um têrmo que significa de modo 

tempora l, Ccwrn tempore) ,  isto é, a o  modo de uma ação ou de um mo
vimento, ou co� um certo modo que consiste em se efetuar no tempo: 
Pedro fala. Desse modo, todo verbo, - o verbo «eu vejo,> por exem· 
p;o, - significa ao mesmo tempo, num só conceito, e como um só 
objeto apresentado ao espírito, uma certa coisa ( a  visão) e um certo 
modo, que é característico do verbo, e que consiste na ação ou mo
vimento segundo o qual esta coisa decorre do sujeito, e lhe está ligada. 
o verbo ver significa , pois, a existência como exercida 11-0 tempo. O 
que é inde�endente do tempo, ou eterno, é por isso mesmo excluido, 
não das coISas que o verbo pode significar (o triângulo tem a soma 
de seus ângulos igual a doís retos, Deus é bom, estas verdades são 
independentes do tempo) ,  mas sim do modo pelo qual o verbo significa 
porque, de sua natureza, o verbo significa as coisas por modo de ação 
que passa �o t.e�po

.
' as coisas e�ernas são com efeito apreendldas 

pela nossa mtellgencia por analogia com as coisas que passam, e são 
significadas por um modo temporal que se refere nii.o a elas próprias 
mas ao nosso modo de significar 11 

' 

16 .  Aristóteles (ibid., c. m, 16 b 6; liç. 5 de S. TOMÁS define o verbo: (A) 
vox significativa ad placitum, <B> cum tempore, (C} cujus nulla pars signi
fícat separata, (D) finita, (E) et recta, (F) et eorum, quae de altero praedi
cantur, semper est nota. (A} é a definição do têrmo em geral; (B) distingue 
o verbo do nome, (C) exclui os verbos complexos, (D) exclui os têrmos in
determinados ("não-amar " ) ; CE) exclui os obliquos (os tempos passados e 
futuros afastam-se da natureza própria do verbo, que é de significar por modo 
de ação e de tempo. Significam o que é ação e movimento, não pura e sim
plesmente, mas no futuro e no passado) .  Só o Indicativo presente corresponde, 
pois, à noção própria do verbo; as outras formas participam somente de ma
neira imperfeita da natureza do verbo. - O verbo significa sempre a atri

buição de um predicado a um sujeito (dizemos neste sentido que êle fica sem
pre do lado do predicado, ver acima a) , (F) exclui, assim, o particípio e o 
infinitivo que podem ser reduzidos ao nome bem como ao verbo. 

17 . Tôdas as noções expostas acima referem-se antes de tudo ao papel 
intelectual desempenhado de direito pelos elementos da linguagem conside
rada em si mesma. Se de fato, e neste ou naquele sujeito, a linguagem não 
exerce explicitamente tôdas essas funções; se entre uns e outros povos, por 
exemplo, o verbo ser não existe (ficando inexpressas as funções que lhe per
tencem) , isto não tem nada que ver com esta análise, mas interessa à Psico
logia descritiva, e não interessa à Lógica. Aliás podemos crer que nenhuma 
dàs linguas atualmente existentes, - e muito menos as lin.guas artificiais que 
possa pretender inventar qualquer filantropo ou qualquer lógico - corres
ponde perfeitamente a tôdas as condições da linguagem em seu tipo lógico 
puro. 

Acrescentemos que a definição aristotélica do verbo precisa ser bem com
preendida. Cum tempore não' quer dizer que é essencial ao verbo marcar as 
diferenças dos tempos passado, presentei e futuro (pelo contrário o pas..�ado e 
o futuro, afastam-se da natureza própria do verbo, - ver nota precedente) .  
Esta expressão significa que é essencial ao verbo significar por modo de 
ação ou de movimento. Aplica-se, pois, tanto ao verbo das linguas primitivas, 
que designa antes as diferenças metafisicas da ação (ação in fieri, - aoristo; 
ação feita, - perfeito) ,  quanto ao verbo das línguas modernas, que designa so
bretudo as diferenças propriamente temporais da ação. 
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* d J  Não podendo a linguagem exprimir assim ao mesmo · tempo 
a est.abllldade das essências e o fluxo do movimento, ela descarrega, 
por assim dizer, uma vez por tôda.s, num têrmo - o Nome - a tarefa 
de exprimir a primeira, e num outro - o Verbo - a tarefa de expri
mir o st>gundo, - pelo modo segundo o qual êles significam a ambos 
( não pelas coisas que significam ) . 

Vemos. pois, que a escola de Bergson e Le Roy. quando acusa 
a ling uagem dr · desmembrar•· o real em fragmento.� Imóveis e de 
tlr11r o movimen to das coisas, não só toma como condição da coisa sig
nificada uma simples condição do modo de significação, mas ainda 
ignora completamente a verdadeira noção da linguagem. considerando 
a prnas o Nome. e desprezando o Verbo. 

� e ' Na an;\llse de qualquer f'nunciac::ào, podemos encontrar sem
pre um S unido a um Pr pela cópula. ou melhor, a enunciação pode 
reduzir-se sempre a uma construção de dois têrmos unidQ,.<> por uma 
cópula a título de S e Pr. Mas o Pr e a C podem encontrar-se reu
nidos no verbo ( .:eu corro" l ,  e por outro lado o S e o Pr podem ser 
invertidos sem que a verdade da enunciação mude ( « algum homem é 
mentiroso», «algum menti roso é homem" ) .  Daí resulta, que os últimos 
elementos de qualquer enunciação tomada simplesmente em si mesma 
são o verbo (só cópula ou cópula e predicado unidos num único têrmo) 
e o nome (sej a sujeito, seja predicado l .  Eis por que dizemos que a 
divisão do tê'rmo cn1111riati.rn cm Nome (' Verho é uma divisão essencial, 
ao passo que a divisão em S, Pr e e é uma divisão acidental. A 
divisão do têrmo silogístico em S e Pr é, pelo contrário, uma divisão 
essencial, < têrmo e proposição sendo então considerados como partes 
do raciocínio J .  

§ 3 ,  Sujeito e Predicado. 

24 . DIVISÃO DO TtRMO CONSIDERADO co�rn P.A_f.TE DA ARGU

MENTAÇÃO. - Com�iderado como parte da argumentação (têrnw 
si/,ogístico ) ,  o têrmo é o último elemento ao qual se reduz neces
sària.mente qualquer argumentação. A argumentação como tal 

não precisa enunciar ou construir esta verdade : 
o -.miio silo- Pedro é homem,  isto é, unir o têrmo Pedro ao têr

fi&tico dJvlde-ae mo homern pelo têrmo�cópula é (isto compete à 
em Sajel&o e 
Predicado. enunciação). A argumentação como tal deduz ou 

infere, de (I) o homem, é mortal, e de (II) Pedro 
é homem, esta verdade (III) Pedro é mortal : ela une, pois, Pedro 
e morlal por meio de homem. Vemos que os têrmos que ela com
porta formalmente como argumentação, são os três têrmos Pedro, 
mortal e hom.em. "Pedro " é o Sujeito da conclusão, "Mortal " é o 
Predicado da conclusão. " Homem ", chamado Têrmo Médio, é o 
Predicado de uma das premissas e o Sujeito da outra. 

� cópula (e o verbo quando contém a cópula) não é um têrmo 
silogistico ; pertence ao Silogismo pressupostamente, como parte das. pro-
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posições de que é feito o silogismo, não pertence a êle formalmente. 
A proposição considerada como parte da argumentaçlio reduz-se exclu
slvamen te a dois têrmos : o sujeito e o predicado. 

§ 4 .  Extensão do Têrmo-Sujeito. 

25 .  DIVISÃO DO T�RMO-SUJEITO SEGUNDO A SUA EXTENSÃO lll 

_ Vimos acima (n.0 18) que o conceito tomado como sujeito da 
proposição e em relação ao uso lógico como tal que dêle fazemos 
divide-se em singular, particular e universal ou distribuli.vo. 

O mesmo sucede com o têrmo que significa o conceito assim 
considerado. Mas pode acontecer que nenhum sinal oral mani--

Têrmo-sujeito 

manifestando expres- 1 Singular · · · · · · · · · · · · .  . êste homem 

sarnente a extensão {Particulcrr: algum homem 
do conceito-sujeito 

cm relação ao predi- Comum Distributivo 
cado. ou Universal: todo homem 

Ind efinido (e ocultamente sigular, 

ou particular, ou universal) : o homem 

Divisão do têrmo-sujeito segundo sua extensão 

f este expressamente a extensão do conceito-sujeito em relação 
ao predicado, como ao dizermos por exemplo : "o 
homem é mortal ", ou " o  homem é mentiroso". Em 
tal caso, o próprio conceito, considerado conforme 

O têrme-S11-
jeito é singular, 
particular, uni� 
versal 011 inde
finido. se realiza nas coisas singulares, é em realidade sin

gular ou particular ou distributivo, mas o têrmo 
não o diz. Dizemos então que o têrmo é INDEFINIDO. 

Assim o têrmo considerado como sujeito da proposição, di
vide-se quanto à extensão, em : singul,ar, particul,ar, distributi110 
e indefinido. 

e - Propriedades dos rermos na proposição 

26 . LINGUAGEM E PENSAMENTO. - Tudg quanto é direta
mente concebido ou pensado pela nossa inteligência, tudo aquilo 

1 8 .  Esta divisã<>, referindo-se ao têrmo considerado como Sujeito, dill 
respeito ao têrmo silogístico, de que tratamos no n.0 precedente. 
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de que temos um conceito ou "verbo mental" pode 
ser expresso ou traduzido na linguagem. 19 Esta 
expressão, porém, - por mais dúctil, maleável e 
delicado que fôsse o sistema de sinais da lingua
gem humana, - permanece sempre mais ou me
nos deficiente em relação a0 pensamento. Os mais 
altos conhecimentos intelectuais, os que nos fazem 
ver num princípio uma infinidade de conseqüên-

cias, não podem ser traduzidos exteriormente senão se disper
sando, por assim dizer, e se diminuindo na expressão oral. 

Aliás seria absurdo exigir que sinais materiais, emitidos uns 
após outros na sucessão do tempo, dessem da obra vital e ima
nente do pensamento uma representação que fôsse como que um 
fac-símile que se sobrepõe ao modêlo. 

O objeto da linguagem não consiste em fornecer tal fac
símile do pensamento, mas sim permitir à inteligência que ouve, 
pensar ela própria por um esfôrço de repetição ativa, aquilo que 
pensa a inteligência que fala. Dêste ponto-de-vista a l inguagem 
humana desincumbe-se perfeitamente de sua função. É um sis
tema de sinais perfeito, supondo-se o trabalho de interpretação 
e a atividade intelectual daquele que ouve ; suprimi êste trabalho 
e esta atividade : só encontrareis um sistema radicalmente insu
ficiente de sinais mortos. 

Em outras palavras, a linguagem não só supõe um esfôrço 
- quantas vêzes incalculável ! que o digam os escritores - por 
parte daquele que exprime o seu pensamento, exige também um 
esfôrço por parte daquele que ouve : benéfico esfôrço que nos im
pede de ficarmos só no sinal e de cairmos finalmente naquilo que 
Leibniz denominava " psitacismo" ou maneira de usar da lingua
gem humana como papagaio. 

Podemos mesmo, por falar nisto, observar de passagem que 
quanto mais vida e qualidade intelectual possui uma filosofia, 
mais fortemente ela deve - sem por isso renunciar covardemen
te a exprimir a verdade das coisas, - sentir a realidade dessa 
distância entre a linguagem e o pensamento ; daí resulta para 
ela urna dupla necessidade : é preciso que se torne senhora da 
linguagem por um completo sistema técnico de formas e de dis
tinções verbais (terminologia) ; é preciso que exija constantemen
te do espírito um ato de vitalidade interna, que não poderia ser 

19. Omne individuum ineffabile. Todo individuo tomado em sua indivi
dualidade é inexprimivel, porque não temos conceito direto do singular; co
�ecemo-lo pela nossa inteligência, mas, indiretamente, por reflexão sôbre :is 
unagens (per conversionem ad phantamiata) .  
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substituído por palavras e fórmulas, que só devem servir a nor
tear o espírito para êste ato. Tôda filosofia que se baseia em 
palavras, tôda filosofia muito fácil, portanto, é a priori uma filo
sofia de pensamento diminuído, e por conseguinte de verdade 
diminuída. 

A linguagem exprime, pois, ou significa do nosso pensa
mento, tudo aquilo que é necessário para que uma outra inte
ligência, ao ouvir as palavras pronunciadas, possa apresentar a 
si própria o mesmo pensamento. O resto não é necessário e não 
deve ser mesmo expresso, sob pena de tornar pesados e compli
car ao extremo os sinais alados da palavra. Esta espécie de 
margem de inexprimido, a que deve suprir a inteligência daque
le que ouve, e notàvelmente posta em evidência pelas diversas pro
priedades que afetam o têrmo considerado, não à parte, mas na 
contextura da proposição, como parte da proposição. Os lógi
cos antigos desenvolveram muito o estudo dessas proposições, es
tudo que pode parecer fastidioso a espíritos desatentos, e no en
tanto dos mais instrutivos do ponto-de-vista que acabamos de 
assinalar, impondo-se aliás de maneira decisiva a todo aquêle 
que quiser possuir a arte de raciocinar. Já que não podemos 
trazer as coisas para o meio das nossas discussões, como diz Aris
tóteles, são as palavras que fazemos comparecer em lugar delas 
e como suas substitutas. 20 Mas se não atendermos a que, não 
somente uma mesma palavra pode ter significados diferentes, mas 
também que uma mesma palavra, embora conservando o mesmo 
significmdo ( dado pelo léxico por exemplo) ,  significando portan
to a mesma natureza inteligível, pode, conforme as ocorrências 
do contexto, estar em lugar de coisas muito diferentes, cairemos 
fatalmente em numerosos erros. 

Daremos aqui algumas indicações sumarias sôbre as diversas pro
priedades do têrmo como parte da proposição, sendo a principal a 
suppositio. Parece-nos preferível, em se tratando de noções pura
·mente técnicas, conservar a palavra Iatin-a que as designa, dando ao 
lado uma tradução aproximada 21 .  

20 . AR1sTÓTELEs, I.  Elench., I: "ln disputationibus nos utimur vocabulis 
loco rerurn, quia ipsas res in rnediurn afferre non posswnus". 

2 1 .  Observemos que as propriedades lógicas aqui consideradas, embora 
mais fáceis de estudar sôbre o têrrno oral (é por isso que o Lógico as estuda 
a respeito do têrrno) pertencem tanto ao conceito como tal quanto ao térmo 
que nada mais é do que a expressão material do conceito. Um conceito apre· 
senta urna natureza ou essência ao espírito (significatio) , mas além disso, co
rno parte da proposição, que afirma ou nega a existência da coisa com tal 
predicado, ocupa no espírito o lugar dos sujeitos nos quais esta natureza se 
realiza (ruppositio) . 
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. . 
Por isso temos especialmente as regras referentes à suppo

sitw -
. 

que podemos traduzir " suplência " - dos têrmos, isto é, 
a mane1ra pela qual o têrmo ocupa no discurso o lugar de uma 
coisa ( Terminus supponit pro re, diziam os antigos ; o têrmo 
"supre" pela coisa ) . 

•27 . A SUPPOSITIO. 1 )  Se eu disser : "o homem é uma es
pécie do gênero animal ", "Homem é um nome masculino ", " Pedro 

é homem ", nestes três casos o têrmo " homem " tem 
a ��:�:1o0:;1�i! significado idêntico : animal racional. Mas pode
têrmo em Jogar rei acaso dizer : Pedro é homem, por conseguinte 
lle uma coisa • 1 para a qual esta êle é uma espécie do gênero amma , ou um nome 
llDhstttolçáo é masculino ? Evidentemente não. Acontece que, 
J e g í t i m a, A • 

tA h b segundo a.s exl- nos tres casos acima, o ermo ornem, em ora pos-
cêneias da có- suindo o mesmo significado, ocupou, o lugar de 
pala. uma coisa diferente. Diremos, pois, que a supposi
tio de um têrmo (seu " valor de suplência ", se assim pudermos 
traduzir)  é a função que êle possui - conservando a sua sig
nificação - de ocztpar no discurso o lugar de uma coisa para a 
qual e� substituição é legítima segundo as exigências da có
pula. 22 

2 .  O que significa esta última parte da definição : " para 
a qual esta substituição é legítima, segundo as exigências da 
cópula "? Isto não significa : para a qual a substituição do têrmo 
pela coisa dê origem a uma proposição verdadeira. Se eu disser, 
por exemplo, "meu amigo Pedro é vegetal '', o têrmo "meu ami
go Pedro" "supre " (supponit, tem valor de suplência) ,  porque 
existe uma coisa à qual convém êste têrmo, levando em conta o 
tempo presente significado pela cópula é; eu posso presentemente 
mostrar pelo pensamento uma coisa da qual posso afirmar como 
verdade : isto é o meu amigo Pedro. Pelo contrário se eu dis
ser : Napoleão 1 será imperador", o têrmo Napoleão 1 não supre, 
porque em relação a esta cópula será (tempo futuro) não há 
coisa que eu possa designar como sendo Napoleão I. O meit
mo se dá se eu disser : " Adão faz penitência", ou " o Anticristo 
foi mentiroso". Quando dizemos que a suppositio é a proprie
dade que possui o têrmo de ocupar no discurso o lugar de uma 
coisa para a qual esta substituição é legítima, segundo as exi
gências da cópula, não queremos portanto dizer : para a qual esta 

22. Acceptio termíni pro alíquo de quo veTificatur juxta. e.rigentiam co
pulae - Em seu tratado De Suppositionibw, S. Vicente Ferrer estudou a teo
ria da mppo.ttio de maneira notável e muito pessoal, mas talvez muito estreita 
e muito Sistemática. Preferimos seguir aqui - retocando alguma coisa -
a exposição de JOÃO DE s. TOMÁS. 
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substituição é verdadeira na natureza das coisas, mas apenas : 
para a qual a espécie de existência - atual (passada, presente 
ou futura) ,  possível ou " imaginária" 23 - significada pela có
pula ad!Ilite est; substituição. Assim acontece porque, como vi
mos acima ( n. 23 ) ,  o verbo ser, mesmo empregado simples
mente como cópula, continua a significar a existência ( real ou 
ideal ) .  Antes portanto de verificar se o predicado convém ao 
sujeito, é preciso verificar se o próprio sujeito foi pôsto na exis
tência da maneira que a cópula o exige. 

Daí tiramos a seguinte regra : tôda proposi-Regra J: Uma . 
afirmativa é tal- ção CUJO S1tjeito não supre é fal,sa, se é afirma-
11a se o seu su- tiva. Jeito não supre. 

(Se a proposição é negativa, não se dá o mes
mo ; uma negativa cujo sujeito não supre pode ser verdadeira. 
Se eu disser : Richelieu não ocupa cadeira na Câmara dos De
putados, esta proposição é verdadeira, pelo simples fato de que 
Richelieu não vive mais. ) 

a) Notemos que em tôda proposição que se refere às puras essên
cias (verdade eterna, afirmando do sujeito um predicado essencial) o 
têrmo-sujeito supre sempre, já que por si a cópula só designa então 
a existência possív.'el e conseqüentemente está livre do tempo, absoluta 
a tempore. Se eu digo : «O triângulo tem tal propriedade», eu posso 
e poderia sempre mostrar pelo pensamento, na ordem d()s possíveis, 
uma coisa (uma essência) de que podemos afirmar como sendo ver
dade : isto é um triângulo. 

Somente quando o predicado é acidental ao sujeito, como no caso 
de dizermos : «algum homem corre», «Napoleão foi imperador>, é que 
é necessário investigar se o sujeito da proposição (afirmativa) supre 
ou não, pois então a existência designada pela cópula é a existência 
em ato, a existência no tempo. 

b) Distinguir bem a significação e a «suppositio> doo têrmos 24. 
A significação de um nome refere-se àquilo de onde provêm a 

imp&;ição dêsse nome (id a quo imponitur nomenJ ,  isto é, à forma ou 
natureza que o nome representa ao espírito («qualitas nominis>).  A 
<Suppositio» de um nome refere-se àquilo para o que o nome é impôsto 
(id cui imponitur nomen ) ,  isto é, às coisas ou aos sujeitos ( «:substaK
tia nominis») aos quais a inteligência aplica, dêste ou daquele modo, 
êste mesmo nome numa proposição, a fim de substituí-los quando ela 
quiser aplicar-lhes êste ou aquêle predicado. Em outras palavras. a 
significação (substitutio repraesentativa pro re) refere-se às naturezas 
que constituem o objeto próprio da primeira operação do espírito ; a 

23. Podemos chamar de existência imaginária a que convém aos sb-ea de 
razão, que só podem existir no espírito <Ver acima n.0 9-a) . 

24. Cf. S. ToMÁS, in III Sent., Dist. VI, q. 1, a. 3;  Joio DE S. ToMÃS, Lógic:G 
pág. 22. 
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sttppositio ( substitutio applicativaJ refere-se aos sujeitos nos quai3 estas 
na turezas se realizam ,  e em que a segunda operação do espírito significa 
existir com tais ou tais predicados. Quando digo, «O homem é sociáveL>,  
não só a palavra "homem'' representa a mim ( torna presente ao meu 
espíritol a natureza humana < tomada num suj eito abstrato e universal ) ,  
mas ta mbém esta palavra ocupa para mim o lugar d a  coisa extra
mental, dos indivíduos aos quais a sociabilidade é aplicada pela cópula é. 

3 .  Assim, antes de determinar qual é "o valor da suplên
cia" ( .mppositio ) de um têrmo, é preciso determinar se há su
plência. É preciso também determinar em relação a que espé
cie de existência - existência real ou ideal 25 - há suplência. 
Se por exemplo eu pretender demonstrar a existência da quimera 
pelo seguinte argumento : 

( I )  O que é animal é (existe) 

( II )  ora, a quimera é animal 

( III)  logo, a quimera é (existe) 

raciocinarei mal e me engano sôbre o duplo sentido da palavra 
é na proposição I, o têrmo quimera suprindo na proposição II em 
relação à existência ideal, - é apenas no espírito que a quimera 
existe como animal - e êste mesmo têrmo suprindo na proposi
ção III, em relação à existência real. É dêste modo que os antigos 
sofistas pretendiam mostrar que o não-ser existe, porque êle é 
o não-ser. 

Vemos que se o antecedente ( a  menor de um silogismo) 2' 
comporta uma suppositio tomada ünicamente em relação à exis
tência ideal (uma suppositio puramente " essencial ", como se di
ria hoje em dia) o conseqüente não pode comportar uma suppo-

25. Convenhamos em chamar de ideal a existência que se opõe contra
ditoriamente à existência atual, isto é, que se define simplesmente como uma 
existência que não é atual (quer seja possível ou "imaginária") . É neste sen
tido que compreendemos aqui a palavra "existência ideal", que no quadro 
n.0 9-a abrangeria numa mesma chave os grupos I, II e III. A palavra "exis
tência real" refere-se então exclusivamente ao grupo IV, e designa a existên
cia atual enquanto ela se opõe ao mesmo tempo à existência possível e à exi.S
tência "imaginária". 

26. Nos Silogismos da 3.ª figura (v.er mais adiante n.0 78) ) pode acontecer 
que a Menor tomada d parte comporte uma suppositio puramente "essencial" 
e que no entanto a conclusão comporte uma suppositio "existencial". É o 
que se dá no seguinte exemplo: (em Disamis) : "Algum anjo é condenado; 
ora, todo anjo é um espfrito puro, logo algum espírito puro é condenado". Mas 
é que nesse silogismo a Maior comporta uma suppositio "existencial" ,  e que 
esta é comunicada à Menor tomada como Menor, isto é, como sendo pensada. 
iob a depencUncia da MaioT. 
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sitio cm relação à existência real, uma suppositio " existencial,.. 
" Todo centauro é homem-cavalo, ora todo centauro é um ser fa
buloso" :  se eu concluísse : " logo existe realmente um ser fabu
loso que é um homem-cavalo ", faria um raciocínio vicioso. Devo 
conclui r :  " logo, algum ser fabuloso é homem-cavalo" (na existên
cia ideal) .  Temos pois a seguinte regra : 

Numa conseqüência boa, o m odo da existên
cia em relação ao qual é tomada a suppositio não 
deve variar do antecedente ao conseqüente. 

O argumento chamado ontológico, pelo qual Des
cartes julgava demonstrar a existência de Deus, partin· 
do só da idéia do ser perfeito (e não de alguma coisa 
existente ) peca contra esta regra passando da exis
tência ideal à existência real: 

(1)  O ser perfeito existe necessàriamente ; 

(II) ora, Deus é o ser perfeito ; 

(Ili) logo, Deus existe necessàriamente. 

Regra U: Uma 
conseqüência é 
má se o modo 
de existência em 

relação ao qual 
é tomada a sup
positio varia do 
antecedente ao 
conseqüente. 

A proposição I resulta necessàriamente da única idéia do ser per
feito se a palavra «existe» diz respeito à existência ideal, mas não se 
ela diz respeito à existência real. Ela significa que êsse objeto de pen
samento que eu denomino o ser perfeito possui dentre as suas notas 
constitutivas, - quer êle exista ou não realmente, - êsse objeto de 
pensamento que eu chamo de existência necessária (sem que eu saiba 
se essa existência representada é uma existência exercida) . Na propo
sição II, o sujeito (Deus) supre também em relação à existência ideal 
(Descartes não demonstrou que Deus existe realmente como ser per
feito, parte pelo contrário da única noção de Deus, ou do princípio de 
_que Deus existe idealmente, em nosso pensamento, como ser perfeito) :  
Porém, na proposição III, êsse mesmo suj eito supre em relação à exis
tência real, e Descartes conclui que Deus existe necessàriamente na 
existência real. Não podia concluir senão a existência necessária de 
Deus na existência ideal, em outras palavras, seu argumento demonstra 
apenas que Deus existe necessàriamente, se êle existe. 

4.  Vejamos, agora, quais são os diversos valores de suplên
cia que o têrmo pode ter numa proposição ? 

A .  Consideremos primeiro, para distinguir os diversos va
lores da suplência, um têrmo sujeito da proposição. Seu valor de 
suplência é determinado então, como veremos logo em seguida, 
pela significação do Predicado. 

1. 0 Se eu digo, por exemplo :  

"Ho-mem é um nome de duas silabas", 
" Cordeiro é um nome de oito letras", 
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nestas propos1çoe;-; o têrmo " Homem " ou " Cordeiro " supre por 
si mesmo, pelo sinal oral ou escrito : valor de suplência material, 

suppositio MATERIALIS. - O mais das vêzes, po
s u p p o s i- rém, o têrmo supre pela coisa significada por êle : 

t i o materialis. valor de suplência que podemos denominar de 
formal. 

2.º Neste último caso, se eu disser : 

" O  Cordeiro foi imolado pelos pecados do mundo ", nes
ta proposição o têrmo "cordeiro " supre por uma coisa que êle 

significa ou por metáfora : valor th· ;-;u plt>m.:.i::t ·i 11' 
t is o

u �:� '[JTÓpria, suppositio IMPRÓPRIA. - Pelo contrário, 
se êle supre pela coisa que significa ,w senl·tdo pró

prio, temos um valor de suplência própria. 

3.0 Neste último caso, se eu disser : 

"Vertebrado é uma ramificação zoológica ", 
" Cordeiro é uma espécie do gênero animal", 

nessas proposições, em que o predicado é um ser lógico que com
porta a forma de universalidade, o têrmo "Vertebrado" ou " Cor
deiro" supre por uma certa natureza que êle significa, sem pas
sar pelos sujeitos individuais que possuem esta natureza ( pois 
não posso dizer : Azor é vertebrado, logo Azor é uma ramificação 

zoológica ) .  Em outras palavras supre pela coisa 
que é em primeiro lugar e imediatamente (primo 
et immediate, seu formaliter) significada por êle, 
e com tal '[Jrecisão que não passa à coisa secundà
riamente ( materialiter) significada por êle ; ( pois 

s u p p o s  i
t i o simples e 
suppositio per
sonalis. 

um têrmo comum significa em primeiro lugar e imediatamente 
uma natureza universal, e secundária ou mediatamente os sujei
tos individuais nos quais esta natureza se encontra realizada. 27 
Dizemos então que o valor de suplência é simples, suppositio 
SIMPLEX. 28 

27. C1. acima n.n 20-a. 
28 .  No caso de um têrmo smgular, que significa imediatamente o suposto 

individual e mediatamente a natureza, a relação é inversa e há suppositio 
simplex quando o tênno supre pelo sujeito individual sem exercer sua signi
ficação secundária, isto é, sem passar à natureza universal, como em tôda pro
posição em que o predicado é um ser lógico que comporta a forma de singu
laridade (incomunicabilidade a muitos) .  Se eu disser, por exemplo, que "PedTo 
é um individoo", que êle "é alguma coisa de incomunicável a muitos, contido 
na espécie homem", não poderei concluir por indução que o homem é um 
individuo. 
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Se, porém, o têrmo supre ao mesmo tempo pela coisa imedia
tamente significada e pela coisa 1naterialmente e mediatamente 
significada por êle, isto é, se supre também pelos sujeitos indi
viduais ou " pessoas" em que se encontra realizada a natureza 
universal que significa em primeiro lugar, temos então um duplo 
valor de suplência, que então se chama real ou pessoal, suppositio 
PERSONALIS. 

4.º Neste último caso o valor de suplência 
pode ser quer singular (suppositio SIN
GULARIS) : " O  homem fugiu neste ins
tante ", " O  cordeiro será imolado ama
nhã ", 

s u p p o li  i
t i o singularis 
e s u p p o s  i 
t i o communis. 

quer comum (suppositio COMMUNIS) . 

5.º E sta por sua vez é 
ou particular determinada (suppositio 

DETERMINATA, seu DISJUNCTIVA) ' quando o têrmo 
supre por certas coisas determinadas entre aquelas 
às quais convém sua significação : " algum homem 
é mentiroso, :.m 

s u p p o s  i
t i o disjuncti
va, supposiüo 
disjuncta, supp. 
copulata, supp. 
distributa. 

ou particular indeterminada (suppositio DISJUNCTA) , 
quando o têrmo supre por algumas das coisas que êle significa, 
mas deixando-as indistintas, tomadas na indeterminaçã-0 ou na 
confusão : " algum instrumento é necessário para tocar música, " 

ou coletiva (suppositio COPULATA) ,  quando o têrmo supre 
pelas coisas que significa, tomando-as coletivamente ou em bloco : 
"Os apóstolos eram doze", " os romanos eram um povo imperia
lista", 

ou finalmente, universal ou disfribuída ( suppositio DISTRI
BUTA ) ,  quando o têrmo supre por tôda e a cada uma das coisas 
que significa (pro omnibus et singulis significatis) : " O  homem 
é mortal ", "todo homem é mortal ". A extensão do têrmo signifi
cando uma natureza universal ( "homem " por exemplo) não so
fre, neste caso, restrição alguma. 

29 . "Algum homem é mentiroso". Nesta proposição o S significa em pri
meiro lugar e imediatamente um individuo incerto ou indeterminado (inditn
duum vagum) que possui a natureza humana, e secunddriamente ou mediata
mente êstes ou aquêles individuas determinados que possuem e8lll naturea. 
- êste homem ou aquêle homem que é mentiroso. 
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Commu
nis 

Completa: "To
do homem 
é mortal" .  

l n c o m p l e t a : 

na arca." 

Except iva : "To
do homem 
nasce com o 
pecnclo" 

Copulata: " Os 
a p ó s- t o l o s 

eram doze. " 

Disjuncta: " Al
gum uten
sílio é ne
cessário pa
ra traba
lhar." 

Confusa 

tcmtum 

Confusa (as 
coisas pelas 
quais o têr
mo supre são tomadas in
determinada
mente) .  

Disjuntiva: " Algum homem é mentiroso." De
terminata. 

Singularis: "0 homem fugiu neste instante; Pedro estâ 
sentado . "  

Simplex: "Homem é uma espécie do gênero Animal." 

Impropria: "O Cordeiro foi imolado pelos pecados do mundo. " 

MateriaEis: "Homem é um nome de duas sílabas." 

s u p p o 5 i
t i o completa, 
incompleta, ex
ceptiva. 

Os Valores de suplência do Têrmo 

6.º O valor de suplência unii1ersal ou distri
buído é 

ou completo, quando o têrmo supre por todos 
os sujeitos individu.a:is aos quais se estende sua significação (pro 
singulis generum) : "o homem é mortal ", " todo animal é capaz 
de sentir .. , 

ou incompleto, quando o têrmo supre apenas por todos os gê
neros de sujeitos aos quais se estende a sua significação (pro ge
nere singulorum) : "todo animal estêve na arca de Noé" (isto 
é, tôda a espécie animal) ,  " Deus mandou vir todos os animais di
ante de Adão'', 

ou eueptiva : " todo homem puramente homem nasceu com o 
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pecado" (exceção feita à Mãe de Cristo) ,  " todo homem é falivel" 
(exceto o Papa quando fala como Doutor da Igreja universal) . 

os Lógicos ant}gos denominavam descensus e ascensu.s a passagem 
legítima de um termo para os têrmos inferiores ou singulares nêle 
contidos, ou dos têrmos inferiores ao têrmo comum que os contém. Esta 
passagem constitui uma verdadeira inferência no caso de valor de 
de suplência particular determinada (suppositio disjunctiva) ou uni
versal rsuppositio distrtbutaJ . No primeiro caso (sup-
positio disjunctiva) o descensus é da forma seguinte : Descensus e 
�:algum homem é mentiroso, portanto, ou êste homem Ascensus. 

e mentiroso, 
_
ou ENTÃO aquêle homem é mentiroso ou ENTÃO aquêle 

outro é mentiroso, etc., «algum corpo é capaz de sentir, portanto ou 
êste corpo é capaz de sentir ou ENTÃO aquêle corpo é capaz de sentir 
ou ENTÃO aquêle outro (êste animal, por exemplo) é capaz de senfu 
(descensus disjunctivusJ . . .  > - No segundo caso (suppositio distributaJ 
o descen;;us é da s

,
eguinte forma : «todo homem é mortal, logo ês1'4i 

homem e mortal E esse outro é mortal E aquêle outro é mortal» «tôda 
substância corpórea é destrutível, logo os corpos não-vivos .sio des
trutíveis, E os vegetais são destrutíveis E os animais são destrutivels 
(descensus copulativus) .  Vemos que nesses dois casos, passa-se de 
uma proposição mais universal a uma série de proposições menos uni· 
versais das quais algumas ( descensus disjuncti-VUS J ou tôdas ( descensus 
copulattvusJ devem ser verdadeiras. 

Tratando-se de um valor de suplência coletiva (suppositio copu
lataJ ou particular indeterminada ( suppositio disjunctaJ , o têrmo que 
assim supre chama-se «imóvel» ,  porque êle não admite descensus e 
ascensus que resolvam em outras verdades, menos universais ou mais 
universais, a verdade enunciada a seu respeito. De fato, o descensus 
copulatus, que legitimamente corresponde à suppositio copulata, é da 
forma seguinte : «os apóstolos eram doze», logo «Pedro, E Paulo, • 
João, E Tiago, etc. (tomados em conjunto e como sujeito de uma única 
proposição) eram doze». O descensus disjunctus, que corresponde à 
suppositio disjuncta, é da forma seguinte : «algum instrumento é neces
sário para tocar música, logo, um piano, ou um violino, ou uma flauta, 
ou etc . . . .  ( tomados conjuntamente e como sujeiw de uma única propo
sição) são necessários para tocar música.». Nem em um nem em outro 
caso há passagem ou inferência de uma proposição mais universal a 
proposições menos universais. 

Tornaremos a encontrar, quando tratarmos da indução, essas no
ções do «ascensus e do descensus num têrmo ou conceito comum.> 

Assim, pois, um têrmo particular pode ter um valor de su
plência determinada ( disjunctiva) ou indeterminada ( disjimc
ta) . No primeiro caso, supre pelos sujeitos determinados de tal 
modo que a verdade enunciada a respeito dêle pode aplicar-se a 
cada um dêles separadamente. No segundo caso, supre por um 
sujeito vago e indeterminado tomado em bloco, de tal modo que 
a verdade enunciada a respeito dêle não pode aplicar-se a su
jeitos individuais determinados. 

B. - É no segundo caso que se encontra o predicado da pro
posição afirmativa : êle tem um valor de suplência particvlar ,,._ 
determina.da ( suppositio disjuncta) . 
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1 .0 Seu valor de suplência é particidar; se eu disser, por 
exemplo : " todo homem é animal ", o têrmo animal não é aqui 
tomado como comunicável a todos os indivíduos nêle contidos, 

Valor de su
plência do Pr de 
uma Proposil,'iio 
A f i r m a  t 1-
va: suppositio 
disjunctn parti
cular Indeter
minada. 

está apenas no lugar de um ind'iv,íduumi vngum que 
possui a natureza animal ; e de fato há animais 
que não 8ão homens. ªº 2. 0 Seu valor de suplência 
é particular indeterrn,inado; se eu dis8er : "Todo 
ser sensitivo é animal", evidentemente não posso 
concluir, descendo abaixo do têrmo animal, " logo 
tôdo ser sensitivo é este animal ( homem) , ou todo 

ser sensitivo é aquêle animal ( bruto ) ", posso apenas dizer " lo
go todo ser sensitivo é homern ou bruto. " Assim também, se eu 
diser : " Tôda execução musical exige um instrumento", não po
derei concluir "logo tôda execução musical exige um piano, ou 
tôda execução musical exige uma flauta, etc., " pois cada uma 
dessas proposições seria falsa. Poderei somente dizer : " Tôda 
execução musical exige um piano, ou uma flauta, ou etc., "  

:S: por isso que em proposições como «algum instrumento é neces
sário para tocar música» «é preciso operários para construir uma casa», 
«Só o animal é capaz de movimento espontâneo» s1, (o sujeito tem 
valor de suplência Particular indeterminada (SupPositi<J disjuncta) . Não 
se pode dizer, descendo imediatamente ao ,têrmo comum operários, «logo 
é preciso o operário Pedro para construir uma casa, ou é preciso o 
operário Paulo para construir uma casa, ou o operário João para cons
truir uma casa . . .  » ( nenhum em particular é necessário) ; não se pode 
dizer também. descendo imediatamente ao têrmo comum «animal», «logo 
só o homem é capaz de movimento espontâneo ou só o bruto é capaz 
de movimento espontâneo» ; deve dizer-se simplesmente : «logo, só o ho
mem ou o bruto são capazes de movimento espontâneo». 

Regra m: Em 
üda Afirmati
va o Pr é toma
do particular
mente. 

Reva IV: Em t6da Neptfva 
êle é tomado 
ulversalmente. 

Guardemos, pois, a seguinte regra : em tôda propo
sição AFIRMATIVA o PREDICADO tem valor de 
suplência PARTICULAR INDETERMINADA (sup
positio DISJUNCTA) . 

Pelo contrário, em tôda proposição NEGATIVA o 
PREDICADO tem valor de suplência UNIVERSAL 
(suppositio DISTRIBUTA) . 

30. As proposições conveniveis (ver mais adiante n.0 52, § 2 e n.0 83) 
não escapam a esta lei. "Todo homem é racional" O conceito racional tem 
a memna extensão que o conceito homem; mas enquanto predicado, isto é, 
enquanto atribuído na proposição ao sujeito universal homem e aos indivíduos 
nêle contidos, êle não é tomado universalmente, não é tomado como comuni
c!vel a êsses sujeitos conforme todos os singulares nêle contidos, mas sõmente 
segundo uma certa restrição individual indeterminada. De fato, não podemos 
dizer: "cada homem são todos os racionais". 

31 . Tais proposições de fato implicam ou pressupõem alguma proposição 
universal afirmativa em que o seu sujeito desempenha o papel de predicado. 
Ct. Jo.io DE s. TOMÁS, Log., l. P. Sum., llb. n. cap. :xn. 
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Se eu disser : " o  homem não é um puro espirito", o têrmo 
puro espírito é tomado como comunicável a todos os singulares 
nêle contidos ; não há nenhum puro espírito que seja um homem. 
Estas duas regras são de grande uso na teoria do silogismo. 
Quanto ao SU.JEITO, seu valor de suplência, como 

· ' d t 
· 

d Regra V: O S já dissemos, e e ermina o em tôda proposi- &upre conforme 
ção pela significação do Predicado. o exige o Pr. 

(Subjecfam supponit juxta exigentiam Praedicati talia sunt 
subjecta qualia permittuntur a suis praedicatis) .  Eis a regra 
fundamental a respeito da suppositio : 

S Pr 
" Os apóstolos eram homens ", - suppositio distributa (uni

versal) .  
" Os apóstolos eram doze", - suppositio copulata ( coletiva) .  
"Apóstolos eram necessários para evangelizar o mundo" -

suppositio disjuncta (particular indeterminada) .  
"Apóstolos estavam presentes no Tabor" - suppositio dis

junctiva) ( particular determinada) . 
C. - Acrescentemos que o valor de suplência " real" ou " pes

soal" ( suppositio personalis) divide-se, de um ponto-de-vista 
diverso do que considerávamos há pouco, - quero dizer, desta 
vez em relação ao verbo ou à cópula, - em es
sencial (suppositio NATURALIS )  e acidental (sup
positio ACCIDENTALIS) . No primeiro caso, por 
exemplo : "o homem é capaz de raciocinar", o têr
mo sujeito supre por uma coisa à qual o Predicado 

Suppositio na
turalis e suppo
sitio acidenta
lis. 

convém intrinsecamente e essencialmente ; tem por conseguinte 
valor de suplência universal, (se é um têl'.mo comum) . No se
gundo caso, por exemplo : " o  homem é mentiroso" o têrmo supre 
por uma coisa à qual o Predicado convém acidentalmente. Tem 
então valor de suplência particular determinada (suppositio dis
junctiva) se pelo menos êle não fôr tomado coletivamente e se 
nenhum sinal particular vier colocá-lo na indistinção (suppositio 
disiuncta) . Daí a seguinte regra : 

O sujeito da proposição, quando não é afetado de 
sinal algum, tem valor de suplência UNIVER- Reera VI: Um 
SAL em matéria NECESSÁRIA, PARTICULAR DE-

:,jel::
P
��de�i::: 

TERMINADA em matéria CONTINGENTE. versalmente em 
Uma proposição como esta : os animais são !:i!

rl
a P :�e::: 

capazes de sentir", ( proposição de ordem ci- e 11 1  a r m e n -
entífica) equival� _

a uma proposiçã? w
.
iiver- !:nue:;e:::.&éria 

sal; uma propos1çao como : " os animai.� ou-
viam Antônio de Pádua pregar", ( proposição de ordem histórica) 
equivale a uma proposição particular. 



84 O CONCEITO 

Além disso, como vimos acima, quando o sujeito tem uma suppo
sitio natura/is, a cópula só exprime a relação do Predicado com o Sujeito 
na existência possível, de maneira que não é necessário que o Sujeito 
exista para que a proposição afirmativa seja verdadeira. «Todo animal 
é sensitivo» : ainda que não existisse nenhum animal, esta proposição 
pernuirn�ceria verdadeira. 

Pelo contrário, quando o sujeito tem uma suppositio accidentalis, 
a cópula exprime por si a existência atual, pois não sendo o predicado 
da essência do suj eito, é então recebido por acidente num suj eito pres
suposto existente. de sorte que é necessário que o suj eito exista ( de acôr
do com o tempo designado pela cópula l para que a proposição ( a firma
tiva l seja verdadeira. "Pedro corre,, : se Pedro não existe, esta 
proposição é falsa. Do mesmo modo : <:Racine escreve Ifigênia,» ou «Car
los Magno será coroado., são proposições falsas. :1� 

Regra VII: Em 
tôda conseqti�n
cla boa o e-ênero 
de s u p p o s itio 
não deve variar. 

D. - É evidente que tôda conseqüência em 
que o género de suppositio de um têrmo muda de 
uma proposição para outra é urna conseqüência vi
ciosa. M Seja por exemplo o raciocínio seguinte : 

As categorias lógicas foram criadas por Aristóteles ; 
ora, a quantidade é uma categoria lógica ; 
logo, a quantidade foi criada por Aristóteles. 
Assim também seria fazer um raciocínio vicioso dizer em 

teologia : O Pai é Deus, o Filho é Deus, logo o Filho é o Pai. 
Com efeito, a suppositio do têrmo " Deus " mudou de uma pre
missa para outra. Na maior êle supria pela essência divina sub
sistente na. pessoa do Pai, - " o  Pai é Deus ( o  Pai ) " ;  - na 
menor, supre pela essência divina subsistente na pessoa do Filho, 
- "o Filho é Deus (o Filho) ". 

ExERcícms - 1 )  Indicar qual é a suppositio (quanto a o  modo de 
existência e quanto aos sujeitos) dos têrmos grifados nos seguintes 
exemplos : 

Os romanos eram um povo imperialista. 
O círculo quadrado é impossível de se conceber. 
Tôda criatura é finita. 
Nabucodonosor não está em Paris. 
Todo metal é condutor do calor. 
O Leão de Judá venceu. 
Os filósofos são orgulhosos. 

32 . Ver adiante, n.º 84. 
33.  Digo o g�nero de suppositio, pois a espécie pode variar; assim, de uma 

proposição em que o sujeito supre universalmente pode se inferir uma parti
cular (todo homem é mortal, logo algum homem é mortal) . Mas a conseqüên
cia é má se passarmos de um género de suppositio a um outro, por exemplo 
da suppositio simplex à suppositio perscmalis. O mesmo acontece se, como 
no segundo exemplo citado no texto, um mesmo têrmo tendo urna supposítio 
personalis supre por dois sujeitos diferentes. 



PROPRIEDADES DOS TÊRlVIOS 

Algum anjo é condenado. 
Nesta proposição, Anjo é suj eito do predicado condenado. 
Todo homem é falível. 
o homem é racional. 
Todos os povos estavam nesse congresso. 
A serpente enganou a mulher. 
Preciso de algum inimigo para me mostrar os meus defeitos. 
Tôda essência criada é distinta da existência. 
l!:ste homem é mau. 
Nenhum círculo é quadrado. 
Napoleão I ganhará a batalha de Austerlitz. 
Napoleão I ganhou a batalha de Waterloo. 
Algum triângulo é 1sósceles. 
Era preciso romanos para fundar êsse império. 
Todo centauro é um homem-cavalo. 
Os romanos destruíram Cartago. 
Pio tem duas sílabas. 
Todos ês.ses soldados são franceses. 
Os romanos eram homens . 

85 
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2) Achar exemplos de suppositio em relação à existência possível 

e à existência ideal. 
Achar exemplos correspondentes para cada suppositio do quadro 

da pág. 80 

*28. OUTRAS PROPRIEDADES LÓGICAS DO TÉ';RMO. 

I .  A ampliatio (ampliação, alargamento) estende ou alar
ga o valor de suplência do têrmo. O têrmo homem por exemplo 
é mais amplo na proposição " todo homem (como Ampliatio ou 
essência possível) é falível", do que na proposição ampliação. 
"todo homem (existindo atualmente) é falível " (ampliatio a.d esse 
possibile.) Assim, também, é mais amplo na proposição "TODO 
homem é infeliz aqui na terra", do que na proposição "o homem 
POBRE é infeliz aqui na terra (ampliatio a.d plura suwosita) . 

:.\a 
II. A restrictio ( restrição) , pelo contrário, restringe o va

lor de suplência do têrmo. Nas proposições : "todo 
homem (existindo atualmente) é falível ", "o ho

Restrictio 

mem POBRE é infeliz aqui na terra ", " os homens o:lllsTE PAfs são 
mentirosos", o têrmo homem tem valor de suplência mais restri:1"" 
gido do que nas proposições " todo homem (como essência possi
vel) é falível", "o homem é infeliz aqui na terra", " os h()Tn611.8 
são mentirosos ". - Assim quando dizemos, por exemplo, "todo 
o mundo o sabe" a expressão "todo o mundo'', que então supre 
por tôdas as pessoas de um país, ou de uma certa categoria, é em
pregada com restrição. 

Regra : Para passar devidamente, quando a proposição é afirm!J
tiva, do mais amplo ao menos amplo (ab amplo ad non amplum, 811>6 
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a non restricto ad restrictumJ é preciso: 1 .º que o têrmo mais amplo 
seja nnii1ersal (distributivo ) ,  2.º que o sujeito menos amplo exista: não 
posso dizer «todo homem é dotado de razão, logo Napoleão I é dotado 
de razão», pois Napoleão I não existe presentemente ; devo dizer : «todo 
homem é dotado de razão (e Napoleão I existiu),  logo Napoleão I era 
dotado de razão». 

III . A alienatio (transferência) transfere o 
Alienatio ou valor de suplência própria para o valor de suplên-

translerêncla. eia imprópria ou metafórica, seja o S por Pr, seja 
o Pr. por S. 

O apóstolo é esculpido na pedra. 
tste homem é um tigre. 
tste filósofo é um asno. 

IV. diminutio (diminuição) leva um têrmo 
Diminutio 00 a suprir pelo sujeito menor (menos extenso) do diminuição. 

que Rignificaria o têrmo considerado à parte. 

Todo argumento é bom na medida em que é verdadeiro. 

V. A appellatio (reimposição) reveste o sujeito designado 

por um têrmo de uma determinação diversa da 
Appellatio ou t� · · 'fº t 1 relmposlção. que o ermo por SI s1gm 1ca ; em ou rat'I pa avras, 

impõe a êsse têrmo a formalidade significada por 
um outro, levando-o assim a suprir por uma coisa tomada num 
certo sentido determinado que êle por si não significa. 

Pedro é grande comilão. 
É no sentido de comilão, é sob esta formalidade de comi

lão que o sujeito Pedro é aqui tomado, e declarado grande. O 
têrmo grande ( terminus appellans) ,  antes de ser atribuído ao 
sujeito Pedro, "chama" sôbre êle ou lhe " reimpõe" a determina
ção ou formalidade significada pelo têrmo comilão ; não é em 
absoluto que o têrmo grande convém a Pedro, mas somente sob 
a relação da faculdade de comer, por meio da determinação signi
ficada pelo têrmo comilão. 

aJ Não confundamos a appellatio com a simples atribuição (prae
dicatioJ de um predicado a um sujeito. Numa proposição como: êste 
poeta é aviador, ou o pintor toca violino, há simplesmente atribuição 
de um predicado a um sujeito. Para que haja appellatio é preciso 
que o sujeito seja tomado como revestido de uma certa determinação 
por meio da qual êle recebe o predicado: «Pedro é grande comilão» 
«O grande Alexandre era homem pequeno» (de pequena estatura) ,  «êste 
poeta é sublime como aviador», «O pintor não tem rival no violino.» 

bJ Os têrmos tais como conhecer, amar, etc. ,  que significam um 
ato interior da alma, são causa de appellatio para os objetos sôbre 
os quais se aplicam e que revestem da determinação precisa ou da 
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«formalidade» própria suposta pelo ato em questão. E os objetos atin
gidos por êsse ato são chamados de conhecidos, amados, etc., no sen
tido preciso. «Amo o meu próximo», - como tal e amo-o ainda. 
mesmo que sej a  inimigo de meu pais (mas sem o �mar então como 
inimigo de meu país ) . 

<10 impruden
_
te quer o prazer que o matará», - êle o quer en

quanto prazer, nao enquanto mal (embora saiba que é um mal) . 

. Êste historiador conhece bem Platão» - conhece-o como filósofo 
e autor dos Diálo_gos, êle não o freqüentou na Academia. Foi por 
empregarem falaciosamente a appellatio que os sofistas engendraram 
o sofisma do. vewdo. <:Você vê êste homem velado ?» perguntava o 
sofista. - «Sim, eu o veJO.» «Mas não se vê o que está escondido de
baixo de um véu?» «Não, não se vê» - «Logo, você confessa que 
vê êste homem e que não o vê, e você sustenta um absurdo . . .  > :t 
claro que dizendo: «eu vej o êste homem velado» declaramos vê-lo na 
medida em que �le cai sob o ato de visão, isto é, como objeto revestido 
por um véu, e nao como objeto visto em si mesmo. 

É°::ste sumário das diversas propriedades do têrmo na propo
sição é instrutivo por diversas razões. Compreendemos bem que 
um mesmo têrmo, embora conservando o mesmo significado, -
correspondendo ao mesmo artigo do léxico, e ao mesmo conceito, 
- pode ocupar no discurso o lugar de coisas diferentes ? Então 
compreendemos também por que a necessidade de distinguir do
mina tôdas as discussões humanas, e por que ela corresponde ao 
caráter específico da nossa inteligência : não só porque uma mes
ma palavra pode significar conceitos diferentes, mas também por
que, sendo as palavras os instrumentos materiais, e os conceitos 
os instrumentos imateriais da atividade vital da razão, esta pode 
em'[Yregar diferentemente uma mesma palavra conservando o mes
mo significado, e um mesmo conceito. Compreendemos igualmen
te quão inútil seria procurar substituir a Lógica das idéias ou dos 
conceitos, que supõe sempre a atividade do espírito servindo-se 
dos conceitos e das palavras como instrumentos, por uma Lógica 
dos sinais, orais ou escritos, na qual se trabalharia com um sis
tema de sinais tão perfeito que dispensaria de pensarmos e seria 
absolutamente suficiente por si só (característica universal de 
Leibniz, Logística moderna) .  Naturalmente podemos conceber 
um sistema de sinais mais perfeitos e mais rigorosos do que a 
linguagem comum ; mas jamais conseguiremos, exceto em certos 
domínios limitados como o da álgebra, suprimir completamente 
a margem de indeterminação que subsiste em tôrno do sinal oral 
ou escrito, e que atesta a transcendência do pensamento relativa
mente aos seus símbolos materiais. 

Finalmente, sob outro ponto de vista, compreendendo que 
uma mesma palavra está em lugar desta ou daquela coisa, tem 
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êste ou aquêle valor para o pensamento, conforme a contextura 
da proposição a que pertence, podemos avaliar esta importante 
verdade que a proposição não é uma simples j ustaposição de pa
lavras consideradas como coisas, mas possui uma verdadeira uni
d<ul.e, é um verdadeiro todo composto de palavras tomadas como 
patrtes. 



S E Ç Ã O  I V  

A DEFINIÇAO 

29 . NOÇÃO DA DEFINIÇÃO (Definição da coisa) . - Quando 
exprimimos oralmente um pensamento, dizemo-lo ou proferimo
lo exteriormente por meio de um sinal vocal (palavra) .  Quando 
concebemos uma coisa, nós " dizemos" 1 ou proferimos intelectual
mente esta coisa dentro de nós, por meio de um sinal imaterial 
(idéia, conceito mental) ,  em outros têrmos, formamos dentro de 
nós um sinal, uma similitude imaterial na qual nosso espirito_ vê 
essa coisa. 

Contudo, para colocarmos o espírito em condição de traba
lhar utilmente, bastará por acaso dizer esta coisa sumàriarrwnte, 
exprimindo-a em um um conceito ? Bastará dizer "homem" quan
do pensamos no que Pedro é, ou "triângulo" quando pensamos no 
que é certa figura geométrica ? Se eu quiser saber qualquer coisa 
desta figura geométrica ou da natureza de Pedro, não será acaso 
preciso que eu as delimite primeiramente com exatidão, para evi
tar qualquer risco de atribuir ao triângulo o que é próprio ao 
círculo ou ao quadrado, e à natureza humana o que é próprio à 
natureza do boi ou à do anj o ?  Não será preciso também que eu 
saiba discernir em ambas, tanto quanto possível, os elementos 
de sua estrutura inteligível, que me permitirão justificar suas 
propriedades ? E, por outro lado, para delimitar uma natureza 
e para discernir seus elementos inteligíveis não será preciso ex
plicar ou desenvolver o conceito em um complexus de vários con
ceitos ou idéias ; não será preciso dizer e contar pormenorizada
mente aquilo que o conceito dizia sumàriamente, dizer, por exem
plo, não mais apenas " homem", mas " animal capaz de racioci-

1 .  O têrmo "dizer" é aqui empregado apenas por analogia. Não se refere 
nem ao ato de pronunciar realmente no exterior, nem ao ato de pronunciar 
imaginativamente dentro de si, como ao falarmos para nós mesmos 9ein mexer 
os lábios; refere-se ao ato puramente imaterial de pensar. (Cf. acima pág. 19). 
Mas é um.a lei do nosso espírito designar analogicamente as coisas espirituais 
por meio de palavras que significam primeiro coisas sens!veis. 
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nar ", não só "triângulo "  mas " polígono de três lados " ?  Com 
efeito, qualquer natureza pode apresentar-se ao espírito sob vá
rios aspectos inteligíveis, correspondendo cada um dêles a uma 
idéia em nós, e além disso há necessàriamente um certo grupo de 
aspectos inteligíveis que só ela apresenta, pois do contrário não 
seria isto ou aquilo, mas qualquer coisa. Podemos, portanto, 
dizê-la para nós mesmos como possuindo uma certa estru
tura inteligível ; podemos formar dela em nós uma similitude 
imaterial por um conjunto de dois ou mais conceitos que a ma
nifestam ou a fazem conhecer, distinguindo-a de qualquer outra. 

Dêsse modo, nosso saber exige, para se formar, que nossos 
conceitos, longe de permanecerem em botão, no estado de en

volvimento que apresentam ao subir da operação A noção pri-
meira da defini- abstrativa, abram-se, desenvolvam-se, transfor-
ção é a de têrmo roem-se em flor, passando para um estado de de
:':fl::i: 0 qq�! senvolvimento que os torne articuláveis uns com os 

é um objeto de outros e maleáveis ao nosso espírito. O conceito 
conceito ou uma z · t l '  � · f 

· 

natureza (defl- comp exo que a m e igenc1a orma em s1 mesma 
rução de u m  a para manifestar de maneira explícita a natun�za 
coisa, quid reil . apresentada por um conceito incomplexo, ou o têr
mo complexo 2 que exprime exteriormente e fixa na linguagem 
êsse conceito complexo, é a 

DEFINIÇÃO 

dessa natureza. - Tenhamos cuidado de não confundir a defini
ção em si mesma com o juízo ou a proposição que a atribui a 
um sujeito. O que denominamos de definição do homem, por exem
plo, é o têrmo complexo : 

animal racional 
e não a proposição : 

o homem é um animal raci<mal. 

De fato, é claro que a aplicação da definição à coisa definida 
(aplicação efetuada pela proposição) não constitui a definição, 

mas a supõe. 

aJ . Por ai vemos que a definição se refere à primeira operação 
do espirito, que prepara os materiais para a proposição. :S: sem dú
vida um trabalho lógico, um composto de conceitos; não forma porém 
um todo, uma construção terminada, é apenas uma parte, um mem-

.ª ·  Propriamente falando seria preciso dizer locução ou discurso (oratio) 
ao mvés de ttnno complexo. Mas como o ttrmo complexo coincide material
mente com a palavra discurso imperfeito e designa afinal a mesma coisa, não 
há inconveniente de empregá-lo aqui 
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bro. s Sua fabricação lógica deriva, pois, não da segunda operação do 
espírito, mas da primeira ; depende da atividade de simples apreensão. 
_ Isto não significa entretanto que o ato de formar uma definição se 
realiza independentemente do ato de formar uma proposição, nem que 
na ordem do tempo êle siga imediatamente o ato de abstrair. Nós não 
pensamos «animal racional ou «bípedes sem penas» a não ser para 
pensar e no momento de pensar: <?.O homem é isto ou aquilo». Por 
outro l�do, Pª1:ª . chegar a defil}ir, é preciso, na. maior parte das vêzes, 
um esforço prevm de elaboraçao intelectual feita de comparações de 
juízos, de raciocínios. Mas nesse esfôrç'l, a parte que diz respeit� ao 
fabrico do conjunto de conceitos «animal racional» ou «bipede sem 
penas», como .ª parte que diz_ respeito à abstração do conceito «homem>, 
procede da simples apreensao. Acrescentemos ainda que a definição 
precede necessàriamente a demonstração, uma vez que todo silogismo 
demonstrativo se baseia exatamente na definição - real ou pelo menos 
nominal - da coisa. 

Portanto, assim como a segunda operação do espírito (ver adiante 
n.º• 35, 36) comporta dois atos distintos em si: o ato de formar Ulll!l 
proposição e o ato de julgar ou assentir, assim também a primeira 
operação do espírito comporta dois atos diferentes : o ato de formar um 
conceito e o ato de formar uma definição. A formação dos conceitos é 
por assim dizer a primeira etapa ou a primeira operação, de maneira _ ___, 
que a simples apreensão deve ser considerada como ordenada à defi-
nição como sendo o seu produto mais evoluído e mais perfeito, uma vez 
que a simples apreensão é por si ordenada ao juízo e êsse ao raciocínio. 

Eis o ensinamento seguro de S. Tomás : 4 
As operações do espírito não se acham isoladas umas das outras; 

evitemos encerrá-ls.s em compartimentos ou em pequenos palácios, onde 
trabalhariam cada uma para si; elas são vitais e sinérgicas, conver
gem dinâmicamente para um fim, que é o conhecimento das coisas 
(que o lógico considera em sua forma mais elevada, considerado como 
ciéncia) . 

b) Vemos igualmente, por tudo quanto foi dito, que é a definição 
que dá aos nossos conceitos a explicitação exigida pela ciência. Eis 
por que ela é, bem como a divisão e a argumentação, um «instrumenw 
do saber» (modus scienài) , pelo qual «se torna manifesta alguma coisa 
desconhecida», ou pelo menos imperfeitamente conhecida. 

e) Se a definição manifesta por vários conceitos um objeto de 
pensamento que um conceito simples apresenta ao espírito, e se êsses 
próprios conceitos são definidos graças a outros, será que o espirito 
não é forçado finalmente a parar em certos obj etos de conceitos primi-

3 .  Ver acima n.0 7. 
4. Ver por exemplo de Verit, q. 1, a. 3;  q. 14, a. 1; Sum. theot., 1-II, q. 

90, a. 1, ad 2; I, q. 17 a.; 3;  in III de Anima, lect. 11; Quodlib. v, a. 1; Comment. 
in Joann., cap. 1, lect., 1 ,  n.0 1. "lntellectus autem duo format, secundum duas ejus 
operaticnes, nam secundum operationem suam, quae dicitur indivisibllium in
telligentia, format definitionem; secundum vero operationem suam, qua com
ponit et dividit, format enunciationem, vel aliquid hujusmodi. Et ideo illud 
sic formatum et expressum per operationem intellectus vel definientis vel enun
ciantis, exteriori voce significatur. Unde dicit Philosophus quod raUo, quam 
significat nomen, est definitio."  Cf. acima, n.0 3. 
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tivos, que não podem própriamente ser definidos? l!: o que estabelece
remos na Lógica Maior. 

30 . DEFINIÇÃO DE NOME. - Antes de indagar o que é uma 
coisa, o que é o homem, por exemplo, e exprimi-lo em uma de

finição, não será conveniente esclarecer antes o Esta noção po- _ 1 _ 1 de ser ampliada sentido da p(.U{j,vra pe a qual designamos essa coi-
e aplleada ao sa, o que ocupará seu lugar na discussão ? Cha

r�ó�r;� n � �-:  ! memos pois também definição à locução ou ao con
de uma Jl&]avra, ceito complexo que manifestará a significação de 
quid nominís) . um nome, e estendamos assim o sentido da pa
lavra definição. Tal definição, nesse sentido lato e derivado, 
chamar-se-á definição de nome ou definição nominal ; por oposi
ção, podemos chamar definição de coisa ou definição " real " (rea
lis, isto é, rei) a definição no sentido primitivo da palavra, de  
que falamos até agora. 

D e f i n e 
• e a Definição: 
oratio naturam 
rei aut termi
ni signilicatio
nem exponens. 

31 . DEFINIÇÃO DA DEFINIÇÃO. - Estamos 
agora em condições de definir a definição. Di
remos que 

a definição é um conceito complexo ou 
uma locução que expõe o que uma coi-
sa é 

ou o que significa um nome. 

Dizendo cconceito complexo» temos em vista a definição pensada; 
dizendo «locução> (ou têrmo complexo) , temos em vista a definição 
pronunciada. ' 1 



S E Ç Ã O  V 
A DIVISÃO 

32 . NOÇÃO DE DIVISÃO. - Será a definição o nosso único 
meio de esclarecer ou de manifestar o que um conceito incom
plexo apresenta ao espírito ? A definição "animal 
racional " permite-nos ver os aspectos constituti
vos ou as partes essenciais do objeto de conceito 
"homem ". Mostra-nos distintamente o que é o 
homem. Mas êsse objeto de conceito não terá por 

Divisão de um 
objeto de con
ceito de 11 m a 
n a t u r e z a em 
suas parles. 

assim dizer uma extensão ( uma espécie de quantidade) que não 
vemos ainda senão confusamente, e que precisamos ver de manei
ra clara ? Para adquirirmos maior conhecimento do homem ou 
do triângulo, para lhes adquirir o saber, não será mister discer
nir que há homens brancos, pretos, amarelos . . . , e triângulos re
f,ângulos, isósceles, equiláteros . . . ? ou então, sob outros pontos
de-vista, que há no triângulo três ângulos e três lados, que há no 
homem uma alma e um corpo, que há no homem tais e tais fa,.. 
culdades, que o homem pode ser considerado no estado de natu
reza pura ou no estado de justiça original, ou no estado de nat'lb' 
reza íntegra, ou no estado de natureza decaída, ou de naturem 
reparada? 

O complexo d e  conceitos que a inteligência assim forma para 
manifestar as partes que um objeto do conceito incomplexo apre
senta confusamente ao espírito como fazendo parte, segundo êste 
ou aquêle aspecto, de sua extensão, - ou o têrmo complexo que 
exprime exteriormente e fixa na linguagem êsse complexus de 
conceitos - é o que os Lógicos denominam 

A DIVISÃO 

dêsse objeto de conceito 1• - Não confundir a divisão em si mes
ma com a proposição que a relaciona com um sujeito. A divisão 
do triângulo será por exemplo o termo complexo : 

isósceles ou escaleno 
e não a proposição 

o triângulo é isósceles ou escaleno. 
1 .  O Lógico considera propriamente e imediatamente a obra produzicia, a 

divisão feita, não a ação de dividir. 
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a !  Por aí vemos que a divisão, bem como a definição, relaciona-se 
com a primeira operação do espírito. O fabrico lógico do conj unto de 
conceitos denominado «divisão» e que será referido a um sujeito em 
uma proposição procede ela simples apreensão. 

b! Vemos Igualmente que, assim como a definição e a argumen
tação, a divisão é um instrumento do saber (modus sciendiJ. 

33 . DEFINIÇ ÃO DA DIVISÃO. - Assim como a noção de defi
nição pode estender-se da definição da coisa à definição do nome, 

D iv i s ã  o de 
uma palavra em 
seus significa
dos. 

também a noção de divisão, que diz respeito antes 
às diversas partes de um objeto de conceito ou de 
uma natureza (divisão de coisa ou divisão " real ") 
pode estender-se às diversas significações de uma 

palavra ( dii1isão de nome ou divisão " nominal ") . Para definir 
a divisão tomada em geral, diremos então que 

Define-se a di
vlsio: o r a  ti o 
r e m aliquam 
per s u a  mem
bra, aut t e r -
m i n u m  p e r  
varias signifi • 

cationes distri
buens. 

a divisão é um conceito ou um térmo complexo que 

distribui um todo ( coisa ou nome) 
em suas partes. 

:1· .�' • 1 r1" ... ...,..,,:;: .. l . .. .. 
-·· · Dizendo «conceito complexo», temos em vista a di

visão pensada; dizendo «têrmo complexo» (ou ainda «lo
cução») ,  temos em vista a divisão pronunciada. 
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CAPíTULO SEGUNDO 

A PROPOSIÇÃO 
"E A SEGUNDA OPERAÇÃO DO ESPíRITO 

S E Ç Ã O  I 
O JUíZO 

34 .  NOÇÃO DO JUÍZO. - Não é suficiente pensar " delicado" 
ou " infeliz", " cabeça empenachada" e "pequena dificuldade", 
para ter no espírito algo de completo. Só terei alguma coisa 
de completo no espírito se eu pensar, por exemplo, " os delicados 
são infelizes", ou " uma cabeça empenachada não é pequena difi
culdade". Mas imediatamente eu percebo que esta alguma coisa 
completa é um todo feito de várias partes liga-
das por um verbo afirmativo ou separadas por a.t� !1:.!º !ua� 
um verbo negativo. O ato pelo qual eu assim afir- o espírito com

mo ou nego é o j uízo. põe ao afirmar 
ou divide ao ne-0 j u ízo, já o sabemos, 1 é a segunda operação gar. 

do espírito. Define-se o j uízo : 

o ato do espírito pelo quai êle une quando afirma ou separa 
quando nega, 

ou ainda, segundo a terminologia tradicional, o ato do espírito 
pelo qual êle " compõe" ou " divide" ao afirmar ou ao negar : u.étio 
intellectus, qua componit vel dividit affirmando vel negando 
(Afirma-se ou nega-se quando se declara que uma coisa é ou 
não é. ) 

a) Nos J mzos categóricos (por exemplo «O homem é mortab ) 
o qµe o j uízo une ou separa são dois conceitos objetivos : homem e 
mortal; nos j uízos hipotéticos ( ver adiante n.O 45, «se Pedro é homem, 
êle é mortal») são duas enunciações ou proposições: Pedro é homem, 
e Pedro é mortal. 

Vemos que o juízo hipotético une entre si várias proposições cate
góricas já formadas; o que a segunda operação do espirita forma an-

l . Ver acima, n.0 2. 
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tes de tudo (per se primo) é pois a proposição categórica. :m portanto 
do j uízo categórico e da proposição categórica que trataremos em pri
meiro lugar na presente seção. 

b) Considerando-se os conceitos em relação à coisa mesma, «se
cundum rationes rerum quarum sunt sim1Utud1nes», há composição 
.:quando o intelecto compara um conceito com outro, como apreenden
do a conjunção ou a identidade das coisas de que são as concepçüe� . 
e divi3ão quando compara um conceito com outro de modo a aprccn<ler 
que as coisas são diversas:i>. Neste sentido é que a enunciação afirma
tiva chama-se «Composição" in quantum conjunctionem ex parte rei 
significat, e a enunciação negativa ,,divisão», in quantum signJfica.t "e
m m  separationem, e que a segunda operação do espírito é dita oOm]Josi
ção e divisão . . .  

Mas considerando-se os conceitos secundum se, em si mesmos no 
espírito, então é sempre comparando e portanto compondo um con
ceito com um outro que o espírito forma suas enunciações ( afirma
tivas ou negativas) ,  e dêste ponto-de-vista a segunda operação do es
pírito comporta sempre composição. <S. TOMAS, in Periherm., I, e. I., 
lect., 3,  n.0 4 J .  

Pode-se dizer também que e m  relação à s  coisas que a enunciação 
apresenta ao espírito, o j uízo afirmativo é um assentimento ( «assen
sus;. ) e o j uízo negativo uma recusa de assentimento ( «dlssensus:1>) . 
Porém, em relação à enunciação formada no espírito, todo j uízo ( afir
mativo ou negativo) é um assentimento: «Pedro é homem, sim, é de 
fato verdade:i>, f:Pedro não é anjo, sim, é de fato verdade:». 

Nem tôda união ( compositio, 11vv8E11n· ) , nem tôda a se-
paração (dit•ísio, 6r.alpEuts ) constitui um juízo : podemos por 
exemplo unir ou "compor " enfre si, César e vencedor, ao pensar 
Césa r vencedor : fazemos com isto um ato de simples apreensã� 
e não fazemos um juízo :i. Nós só j ulgamos quando, compondo 
ou dividindo dois conceitos por meio do verbo, pensamos : "César 
é venccdo-r" .  ou " César niio é ?Jen ('rdor " .  

Observemos além disso que, quando compomos o u  dividi
mos dois conceitos por meio do verbo, o que importa sobretudo e o 
que constitui propriamente o juízo é o ato de afirmar ou de negar 
que está ligado ao nosso ato de compor ou de dividir. Quando 
eu penso "César é vencedor " ou " César não é vencedor", faço um 
juízo porque entendo por essa palavra " é "  afirmar eu mesmo ex
pressamente que assim é ;  ou pela palavra " não é" negar expres
samente que assim seja. Só há j uízo quando o espírito afirma 
ou nega, quando êle determina ou decide sôbre aquilo que é. A 
própria palavra "julgar" já não lembra a idéia de dar uma sen
tença com autoridade ? Dá-se o nome de assentimento ( assensus) 
ao ato pelo qual o espírito se pronuncia assim em si mesmo, afir-

2 .  Além disso (ver n.0 35, texto menor) , podemos compor ou dividir dois 
conceitos por meio do verbo sem que haja ainda juízo se não pusermos no 
verbo um .significado de anentimento. 

' 
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m(JffLdo ou negando, ato irredutível a qualquer outro e que cada 
um conhece por experiência própria ; é êste ato de a.ssentimentn 
(afirmação ou negação interior) que constitui formalmente o juí
zo. Julgar é essencialmente "assentir". Sem dúvida " assentir", 
- ato puramente imanente e que considerado em si não consiste 
em produzir um têrmo - só se realiza para nós com a condição 
de unir ou de separar, de " compor" ou de " dividir", isto é, de pro
duzir ou construir alguma coisa em nós. 3 

35. Juízo E ENUNCIAÇÃO. - Ao "compor" e 
ao "dividir", o espírito forma dentro de si uma 
certa obra imaterial ou " verbo mental " 4 um ce1·
to conjunto de conceitos que é uma enunciação ou 
p'roposição (mental) significada exteriormente por 
uma enunciação ou proposição oral: "o homem é 
mortal", por exemplo. Não podemos realizar o ato 
de j ulgar ou de "assentir" sem formarmos dentro 
de nós uma enunciação ou proposição mental. 

O ato de j u l -
g a r  (a ssen
t i m e n t o 1 re
cai sôbre U!Da. 
proposição q u e 
tem por matéria 
o S, e o Pr, e 
por forma a có
pula. 

Esta enunciação ou proposição tem por matéria as coisas 
(objetos de conceito ou conceitos objetivos) que são unidas ou 
separadas, " compostas" ou divididas" : sujeito (S) e predicado 
(Pr.)  5 

Tem por forma a união ou a separação a " composição" ou 
a "divisão", - forma significada pelo verbo afirmativo ou nega
tivo, isto é, pela cópula "é" ou " não é". 

Observemos que a cópula «é)) ou «não é)) tem uma dupla função. 
Na medida em que exprime a composição ou a divisão, e então liga sim
plesmente o S e o Pr, podemos dizer que tem uma função puramente 

3. Ver adiante, n.0 36 - A distinção essencial entre o ato do espirito 
(juizo e a obra lógica por êle construida (proposição ou enunciação) tornou-se 
obscura entre muitos Lógicos modernos, sobretudo por influência de Kant, que 
chama de juízos universais, particulares, singulares, sintéticos, analíticos, etc., 
o que deve ser chamado proposições universais, particulares, singulares, sinté
ticas, analíticas, etc. Alguns autores modernos, Meinong, por exemplo, com
preendem contudo a necessidade de manter essa distinção. - Foi sobretudo, 
segundo parece, por não haver compreendido esta sã distinção do ;uízo e da 
proposição que Goblot (Logique, n.0 49-51) a substitui pela distinção muito 
menos feliz do "juizo atual", acompanhado do que êle chama mui inexatamente 
de crença (isto é, do assentimento), - e do "juízo virtual". 

4 .  A expressão "verbo mental" que se diz sobretudo do conceito produzido 
pela primeira operação do espírito, aplica-se também, por extensão, à propo
sição mesma, produzida pela segunda operação do espírito (Cf. HuooN, Cun. 
Phil., Metaph., t. IV, pág. 137). Assim os teólogos tomistas dizem que no ato 
de fé infusa as espécies impressas são naturais e o veTbum mentale sobrena
tural, nesse sentido que. êle é expresso pela inteligência quando superelevada 
pelo lumen infusum fidei; aqui êsse t1!!1"bum mentale designa a proposição men
tal. (Cf. GARe1cou-LAGRANGE, De Revelatione, t. I, pág. 510). 

5. Ver acima, n.oa 22 e 24. 
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copulativa. (Assim, por exemplo, podemos ler num livro e portanto 
formular dentro de nós, - mas como objeto de simples apreensão, _ 
esta proposição: «um tesouro está escondido aqui», sem que façamos 
disso juízo algum.) tl 

Na medida em que exprime o ato vital de assentimento (afirma
ção ou negação), interiormente realizado pelo espírito, podemos dizer 
que tem uma função propriamente judicativa. <Suponhamos, por 
exemplo, que nos dedicássemos à procura de tesouro; ante êste ou 
aquêlc sinal revelador, podemos formular em nós esta mesma propo
sição: um tesouro está escondido aqub, mas neste caso fazendo um 
juízo. afirmando expressamente.) 

*36. ANÁLISE DO Juízo. - A análise das operações do es
pírito, - que pertence propriamente à Psicologia, e não à Lógica 
- é coisa delicada, sobretudo quando se refere a operações do 
espírito que se decompõem em diversos momentos por demais su
tis para que encontremos a distinção já claramente feita na lin
guagem comum. Convém, todavia, para esclarecer e fixar as 
idéias, antecipar aqui a Psicologia, e indagar se, no caso do juízo, 
não seria oportuno distinguir várias ações do espírito que conver
gissem tôdas para uma única e mesma expressão oral (proposição 
oral) . 

Dois têrmos 
concebidos pela 
simples apreen
são 

são ordenados 
entre si numa 
proposição sim
ples enunciati
va, 

No momento em que faço u m  juízo, 1.0) te
nho no espírito dois têrmos, por exemplo: " alma 
humana" e " imortal", concebidos cada um pela 
simples apreensão. 

2.0) Aproximo ou ordeno êsses doi s  têrmos 
entre si, tornando-os Sujeito e Predicado de uma 
enunciação. Eis a tarefa da composição e da divi
são propriamente ditas, que PRECEDE o ju,ízo pro
priamente dito. 

a} Que o ato de construir uma enunciação (ato de compor e di
vidir) seja coisa diversa do ato mesmo de julgar, percebemo-lo de ma
neira «particularmente clara quando articulamos uma enunciação du
vidosa, por exemplo : «O número de astros é par?» Formulando seme
lhante proposição compusemos dois conceitos entre si; não julgamos 
<porque pelo contrário, impedimos nosso assentimento, abstendo-nos 
de dizer: «é assim», ou «não é assim»} . 

6 .  Dissemos acima (n.os 23 e 27) que tôda propos1çao significa a exis
tência real ou ideal, atual ou possível de um sujeito com tal predicado, e que 
assim o verbo ser, mesmo quando empregado como cópula, significa sempre 
existir (atualmente ou possivelmente). Quando o verbo ser tem uma função 
puramente copulativa, significa a existência ou a não-existência atual ou pos
sível do sujeito com tal predicado, mas existência ou não-existência sôbre a 
qual um ato de assentimento do espírito não recai atualmente. Quando o 
verbo ser tem uma função ju.dicatíva, significa ao mesmo tempo a existência 
ou não-existência (atual ou possível) do sujeito com tal predicado, e recaindo 
sôbre ela o ato de assentimento do espírito. 
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. b) Quando apreendemos como tal a enunciação formulada antes 
de julgar, a enunciação não julgada ainda, comparamos então dois 
conceitos como Sujeito e Predicado ligados pela cópula numa existên
cia (atual ou possivel) simplesmente apresentada ao espírito (fun
ção do. ve�bo ser J:?Ur�mente copulativo), 7 não os comparamos em re
lação aquilo que e, aquilo que EXISTE DE FATO (atualmente ou possi
velmente), isto é,_ como Sujeito e Predicado afirmados um do outro 
pela cópula (funçao propriamente judicativa do verbo ser). 

e) Essa enunciação que construímos antes de julgar, e que expri
me não um juízo feito, mas um juízo possível ou um juízo a fazer, e 
que por isso podemos denominar de proposição a julgar, os filósofos 
tomistas chamavam-na de proposição simplesmente em�nciativa. 

Tal enunciação ou proposição deve necessàriamente preceder o 
juízo. O assentime?to do. espírito só se pode efetuar sôbre uma maté
ria capaz de recebe-lo, sobre uma certa verdade complexa cujos têr
mos se liguem por um verbo, e sejam construídos como S e Pr isto é 
sôbre uma enunciação ou proposição: assim sendo, a enunciação ê 
conStruída antes (com a cópula é - mas que tem então uma função 
puramente copulativa), só depois é que se realiza o juizo. R 

com efeito é fácil de verificar pela observação a presença em 
nós dessas proposições simplesmente enunciativas que precedem o 
juízo. Antes de respondermos a uma pergunta precisamos tê-la for
mulada. Em geral antes de nos pronunciarmos afirmativamente, em
penhando na enunciação a própria verdade do nosso espírito, é mis
ter que tenhamos feito antes a obra de descoberta ou de invenção: e 
é tendo diante dos olhos uma proposição já formada mas como a julgar. 
como «inventada» não como demonstrada, por exemplo: «OS vegetais 
respiram ( ?) » que podemos num raciocínio (que aqui é uma indução) 
comparar o S e o Pr em relação àquilo que é, e julgar que ela é verda
deira: «sim, os vegetais respiram». 

Observemos que não é raro que uns tenham capacidade sobretudo 
para julgar, outros para ordenar, estabelecer, ou «compor» os concei
tos.:> A certos espíritos fecundos em invenções falta o juizo; a certos 
espíritos de gôsto e de juizo seguro falta a invenção. 

d) Se os filósofos desleixam às vêzes essa distinção, é porque as 
enunciações simplesmente enunciativas estão encobertas, por assim di-

7. Ver a nota precedente. 

8. "Judicium est assensus intellectus circa aliquid quod est capax" talis 
judicii; sed solum est capax talis judicii veritas complexa signüicata per enun
tiationem; ergo actus judicii dlstinguitur a formatione enuntiationis. Maj. 
ronstat. Quia judicium est id quo determinatur intellectus assentiendo quod 
ita est vel non est, hoc ením est judicare; sed non potest assentiri, aut pro
nuntiare quod ita est vel non est, nísi circa aliquid complexum, quod con
nectitur cum verbo, ut experientia constat, et hoc est enuntiatio; ergo prius 
formatvr enuntiatio, et deinde judicatur. 

"Quod etiam patet quia multoties apprehendimus et formamus enuntiatio
nes de rebus dubiis sine ullo judicio, ut cum dicimus: astra sunt paria, the
saurus est in loco, de quibus nescimus judicare, et determinare assertive; ergo 
aliud est enuntiatio aliud judicium." (JoÃo DE S. ToMAs, Log., I. P .. mush"., 
q. v, a .. 1). 

9. Cf. s. TOMÁS, Sum. Theol., II-II, 173, 2; de Verit., q. 12. a. 7. 
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zer, pelas enunciações ou proposições ittdicai'iva,s, que são inteiramente 
semelhantes quanto à expressão verbal, manifestando um Juízo feito. 
� também porque às vêzes o espirito compõe e julga ao mesmo temPo 
num único ato, como ao enunciarmos alguma coisa evidente ou já co
nhecida, por exemplo: «Pedro é homem», «O cavalo é um animal». 
Isso não Impede que êsse ato materialmente um se decomponha em 
duas ações formalmente distantes: a ação de compor os conceitos e a 
ação de Julgar ou de assentir. to 

Assim, o espírito não chega logo de início ao juízo propria
mente dito, que é uma operação "perfeita•• ou acabada. Primeiro 
prepara a matéria. Compõe antes, constrói enunciações (que cons
tituem então objeto de simples a preensão, e não ainda de j uíZ-O) , 
e em que o verbo ser tem função simplesmente copulatit•a e não 
ainda judicativa ou "assertiva". Só depois de haver ligado e com
posto os conceitos entre si é que o espírito os compara com a com
paração que forma o juízo: comparação que diz respeito à confor
midade da enunciação que eu tenho no espírito com aquilo que 
existe independentemente do meu espírito. 

do Sujeito e do 

Predicado 

da qual o espí

rito percebe 

3.0) Comparo pois o Sujeito "a alma huma
na" e o Predicado "imortal" em relação àquilo que 
é, ao que existe. 

Quer esta comparação se realize pela simples apreensão dos 
dois têrmos (exemplo: "o todo é maior do que a parte"), ou por 
meio da experiência sensível (exemplo: "a neve é branca") ou 
graças a um raciocínio que resolve em seus princípios a enuncia
ção considerada (exemplo: "a alma humana é imortal", "a soma 
dos ângulos de um triângulo é igual a dois retos"), em todo caso 
ela nos mostra que os conceitos comparados se convêm realmente 
(na existência atual ou possível) oo não se convêm. 

Sem dúvida o próprio juizo acrescenta alguma coisa à percepção 
da conveniência ou da não-conveniência do Predicado e do Sujeito, 
pois formalmente só consiste no ato de assentimento; além disso, pode 
acontecer que a percepção em jôgo falte e que o juízo se realize to
davia, como no caso de julgarmos sôbre o testemunho de outrem que 
tal S tem tal Pr sem sabermos nós mesmos se de fato assim é. 11 Quando 
porém se realiza essa percepção - como em todos os juízos de evidên
cia ou de ciência, - ela constitui wna só coisa, in concreto, com o 

10. Cf. Joio DE S. TOMÁS, PhU. Nat., III, pág. 515. 

11. Vemos então, não que tal S tem tal Pr, mas que nós devemos afirmar 
que o tem. Nesse caso o jufzo é feito por influência da vontade e sem que 
<:'Stejamos necessitados de fazê-lo. 
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juízo, precedendo-o apenas por prioridade de natureza. e não por prio
ridade de tempo. Eis por que, quando ela se dá, o juízo se realiza 
necessàriamente e infalivelmente. 

4.º) Ao ver que o Pr "imortal" convém realmente ao su
jeito "alma humana", eu afirmo então e ao mesmo tempo um do 
outro, pronunciando-me assim sôbre o que é e de- e declara (ato 
clarando o que eu tenho no espírito conforme aqui- ��) !SS:��e�: 
lo que existe : é o assentimento e o ato de julgar n i ê n e i a ou 

d·t n ã o - e o n -
propriamente 1 o. v e n i ê n e i a 

5.º) :tste ato de assentimento refere-se à enunciação ou 
proposição simplesmente enunciativa que eu havia construído an
tes de julgar e para julgar, exprimindo-o desde então na mesma 
enunciação ou proposição: a "alma humana é 
imortal", proferida desta vez como sinal de um �i;ã�ª P�t;��= 
juízo feito que se tornou enunciação ou prop0si- mente judicati
cão propriamente judicativa. Assim, o "verbo va. 
mental" (proposição) próprio ao ato de julgar e que exige neces
sàriamente êsse ato, como o ato de apreender exige necessària
mente o conceito produzido pelo espírito, é aqui exigido por um 
duplo motivo: 1 .0) como condição indispensável e como maté
ria sôbre a qual o ato de julgar deve se aplicar (proposição enun
ciativa); e 2.0) como sinal dêsse ato, como matéria em que se 
exprime ao se realizar, (proposição judicativa). 

37. SIMPLICIDADE DO JUÍZO - Pelo que precede, vemos que 
o juízo propriamente dito é simples, isto é, indivisível, indecom
ponível em partes. De fato, consiste não no ato de "compor" ou 
de "dividir" mas no ato de assentir ou de fazer recair sôbre uma 
proposição apresentada ao espírito, a seguinte sentença: ita est, 
é assim. 

A proposição sôbre a qual recai esse JUlZO, ou pela qual êle 
se exprime uma vez que foi feito, é algo de um e de indiviso; tem 
partes sem dúvida, o S e o Pr, mas essas partes se apresentam 
ao espírito em conjunto e constituindo pela sua união um todo 

o Juf•o é um iiivo, - e se acaso dividíssemos êsse todo, não só 
êle pereceria por si, mas também suas partes dei-

d . •t ato !limplee oa 
xariam de ser o que são ,· teríamos ois conce1 os lndlvlsivel q 11 e 
e não mais um Sujeito e um Predicado. �sse todo 
é que se apresenta ao espirito em sua unidade e 
sôbre êle é que recai o juízo, de maneira que o es
pírito, no momento em que julga, não percebe o 

se refere a um 

orpnlsmo I6rt
co (propoalçio) 
am e indiviso. 
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S antes do Pr. ou o Pr antes do S, mas ambos ao mesmo tempo e 
instantàneamente. 1� Não confundamos aqui a proposição' fala
da ou escrita, em que o S vem antes do Pr, com a proposição 
mental, em que aparecem juntos (é desta justamente que: fala
mos aqui). 

aJ É claro que. seg-undo as palavras de Bossuet, ((comp�·eend.er 
os têrmos é coisa que precede n3turalmente a reuni-los: do contrário 
não se sabe o que se reúne.,, 1:i Eis por que a simples apreensão precede 
o juízo. Os conceitos são produzidos pelo espírito antes de serem reu
nidos por êle. e neste sentido é preciso dizer que as partes da proposição 
1 tomadas separadamente e em si mesmas) são conhecidas antes dela. 

Compositionem non est intelligere sine compositis. H 

Mas, uma vez formada e construída a proposição sôbre a qual recaí 
o ato simples do juízo, o todo, isto é, a própria proposição, é conhecido 
antes que sejam conhecidos isoladamente o Sujeito e o Predicado co
mo tais, e nesse sentido precisamos dizer que conhecemos a propos1çao 
antes de suas partes (consideradas como partes dêsse todo). tG 

*b) Dissemos que a proposição é uma e indivisa. A questão de 
saber se, além disso, ela é apresentada ao espírito por um única 'verbo 
mental novamente produzido pelo espírito no momento em qUe êle 

12. S. ToMÁS, C. Gent. I, LV; "'Quod quando aliqua multa accipiimtur 
quocumque modo unita, simul intelliguntur, simul enim intelligitur tl:>tum oon
tinuum, non partem post partem, et similiter intelligitur simul propositio, non 
prius praedicatum, et postea subjectum, quia secundum unam totius spcciem 

omnes partos comprehenduntur. " - Cf. Sum. theol., I-II, 113., 7, ad 2; VI 

Met., led. ult. 

13. BossuET, ConnaisS(lnce de Dieu et de soi-même, cap. r, 13. - O espí
rito de sistema é tão forte entre certos Lógicos, que acabam por não ad'!hltirem 
uma verdade tão evidente, declarando que o juízo precede o conceito, . Assim 
faz Goblot (Log., pág. 87), para quem o conceito é apenas o atributo de uma 
infinidade possível de juizos, - fórmula que tem sentido se significar, que o 
conceito existindo no espírito como conceito, é destinado a ser o atributo de 
juízos possíveis e que existirão devido a êle, mas que se torna talvez confusa, 
se significar que o conceito só existe como atributo de juízos que por si mesmos 
ainda não existem (assim não estamos muito longe de pensar que nada existe 
absolutamente no espírito). Para Kant, em outro sentido, o conceito (cate
goria) era de certo modo, como veremos na Crítica, o fruto ou o resultado 
do jufzo. 

14. S. TOMÁS, in Perhiherm., 1. I, c. v, lect. 8, n.0 9; cf. lect. 5,, n.0 21. 
15. S. TOMÁS, Sum. theol., I, q. 85, a. 3, ad 3. upars aliqua dupliciter 

potest cognosci: uno modo absolute, secundum quod in se est; et sic_ nihil 
prohibet prius cognoscere partes, quam totum, ut lapides, quam domum. Alio 
modo, secundum quod sunt partes hujus totius; et sic necesse est qudd prius 
cognoscamus totum quam partes: prius enim cognoscimus domum quadam, con
fusa cognitione quam distinguamus singulas partes ejus." - Cf. a. 4, a<i 3; 
e I, q. 58, a. 2. "Et sic etiam intellectus noster simul intelligit subjectutn et 
preadkatwn prout sunt partes unius propositionis, et duo comparata, sccundum 
quod ronveniunt in una comparatione." 

1 
l 
! 

1 l 
1 
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compõe o S e º
. 

Pr , «Verbo mental» º'! «C?nceitoi> pró�rio da segunda 
operação do esp1rtto, e que seria um nao so de uma urudade de ordêm, 
mas de uma unidade de ser de qualidade, e por conseguinte realni.ertte 
simples - é uma questão mais difícil e controvertida. 

· 

Parece-nos contudo que <no que diz respeito às proposições cate
góricas), devemos responder pela afirmativa. Com efeito, a proposição 
categórica é a obra formada imediatamente e sobretudo pela segunda 
operação do espírito (illud quod per se primo format secunda operatio 
nostri intellectus), e representa para o espírito algo de novo, a saber, 
a identidade do S e do Pr que ela compõe conjuntamente e que dá a 
conhecer per modum unius. Isso nos leva a pensar que ela constitui 

uma qualidade representativa única novamente produzida pelo espíri

to io. 

38. PROPRIEDADE ESSENCIAL DO JUÍZO - Se eu pensar so
mente "centauro", "homem'', "cavalo", "dois", "três", será que 
penso verdadeiro ou falso? Não. Ainda não te
nho nem verdade nem êrro no espírito. Mas se eu 
pensar os centauros existem, "o cavalo" é ho
mem'', "dois e três são seis", eu erro ; se pelo con
trário, eu pensar "os centauros não existem", " o  

É pelo juízo 
que o espírito 
é verdadeiro ou 
falso. 

cavalo não é homem", dois e três fazem cinco", eu penso verda
deiro. Digamos, pois, que conter a verdade ou a f atsidade do co
nhecimento é a característica essencial do juízo. Voltaremos a 
tratar dêsse ponto na Crítica, e aqui citamos apenas de passa
gem. A verdade é, com efeito, a conformidade do espírito com 
aquilo que é. Mas é somente quando o espírito profere esta sen
tença: "é a,ssirn , a coisa. existe assim" ( na existência atual ou na 
existência possível) ,  que há nêle ato de conhecimento conforme ou 
não como tal a.quilo que é, aquilo qu.e existe realmente ou ideal
mente, atualmente ou possivelmente. 

No homem, a apreensão das naturezas inteligíveis <simples apre
ensão, devida à abstração) não oferecendo matéria para juizo ou assen
timento, deve ser completada por uma segunda operação, - compo
sição ou divisão dos conceitos, - única capaz de nos dar - quando 
julgamos - um conhecimento verdadeiro ou falso. Notemos que se 

16. Cf. S. ToMÃs, in III de Anima, lect., 6; Metaph., lect., ult.; e Quodlib .. 
V, a. 9. "Duplex est operatio intellectus secundum Phil. III, de Anima, una 
quidem. quae vocatur indivisibilium intelligentia (id est simplex apprehensio). 

per quam intelectum format definitionem, vel conceptum alicujus incomplexi. 
Alia autern operatio est intellectus cornponentis et dividentis (id est compositio 
vel divisio) secundum quam format verbum. Et utrwnque istorum per intel
lectum constitutorum vocatur verbum cordis, quorum primum significatur ·per 
terminum incomplexum, secundum orationem. Cf. Igualmente JoÃo DE s. TeMÃB.. 
Log., I. P., ApPendix. 

. ·' 
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trata de uma condição devida à imperfeição da nossa inteligência. 
Uma intellgência superior à do homem, que penetrasse por um único 
ato de intuição ou de apreensão sintética a coisa em sua totalidade 
essência e atributos, que a visse portanto imediatamente como pos� 
suindo ou não em realidade tais ou tais atributos, julgaria de uma só 
vez e pela mesma operação, sem precisar compor e àivtdtr. 11 

17. Ct. S. TOMÁS, Sum theol., I, q. 58, a. 4; q. 85, a. 5. - Do mesmo 
modo, guardadas tôdas as proporções, o sentido externo "julga" as coisas ao 
mesmo tempo e pela mesma operação que as percebe (Cf. S. ToMÃS, de 
Vent., q. l. a. 9). 

--



SEÇÃO II 

A PROPOSIÇÃO 

A - Noções Gerais 

§ 1 . O Discurso em geral. 

39. DISCURSO COMPLETO (PERFEITO) E DISCURSO INCOMPLETO 
(IMPERFEITO) . - Denominemos discurso em geral ( oratio) a todo 
encadeamento ou tôda construção de conceitos ou de têrmos. 

Os Lógicos definem o discurso: uma seqüência de sons articulados 
cu;as partes separadas têm uma significação a título de têrmos. Esta 
defirúção refere-se ao discurso falado ou discurso oral, 1 expressão do 
discurso pensado, que é uma seqüência de conceitos ligados e construídos 
entre si. 

Chama-se discurso per/eito ou completo ( oratio perf ecta) 
aquêle que oferece à inteligência um sentido em que ela se pode 
fixar, por exemplo : " o  homem prudente fala pouco" ;  discurso 
imperfeito ou incompleto (oratio imperfecta) aquêle que deixa 
a inteligência em suspenso, por exemplo : " o  homem prudente".:! 

Entre os discursos imperfeitos, há dois que a Lógica estuda espe
cialmente, porque êles são modos ou meios de saber; é a definição e a 
diilisão. (Há três modos ou meios de gaber. modi sciendt: 1.º) A defi
nição (ver acima pág. 89); 2.º) A divisão <ver acima pág. 93l; 3.0 a ar
gumentação (ver adiante pâg. 154). Os meios de saber serão estudados 
na Lógica Maior. 

1. Dizemos "discurso" a fim de traduzir em uma só palavra o latim 
"oratfo". Poderíamos dizer também "expressão verbal" ou, como propõe o 
Vocabulário da Soe. Franç. de Philosophie, "enunciado verbal". 

2. Assinalemos aqui a sutileza que distingue o discurso imperfeito e o 
têrmo complexo. Um grupo de têrmos como "o homem prudente" ou •um 
animal racional" é um discurso imperfeito quando o consideramos em si mesmo 
e como um todo; êsse mesmo grupo de têrmos é um tênno complexo quando 
o consideramos na proposição e no sentido de parte, por exemplo na proposição: 
"o homem prudente fala pouco" ou "o homem é um animal racional". 

..,,; 
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40. As DIVERSAS ESPÉCIES DE DISCURSO COMPLETO OU 
PERFEITO. - Distinguem-se três espécies de discurso perfeito: 

a enunciação (ou proposição) (oratio enuncia.tiva), que ex
prime o juízo, ou a concepção do espírito que compõe ou divide, 

a a.r,qumcnfação ( oratio argumentativa) que exprime o ra
ciocínio, e 

o dúwurso de intenção prática (orat'io ordinativa) que ex
prime alguma coisa a fa.zer. Esta última espécie de discurso su
põe sem dúvida algum juízo, mas o que ela comunica a outrem não 

é exatamente êsse juízo, é uma certa moção a A Lógica só 
c-onsldera, entre agÍI'. Eis por que a Lógica, que considera a lin-
os d 1 seu r s os guagem humana apenas enquanto exprime o ver
P e r 1e1t0 s, 11 

dadeiro e o falso, só se ocupa com as duas p rimeil'nunciação ou 
proposição e a ras espécies de discurso, enunciação e a.rgurnenta-
argumentação. ção ( isto é, seqüência de  enunciações ligadas en-
tre si de maneira a produzir uma conclusão) . · : · 

a) Distinguem-se quatro espécies de discurso de intenção prática 
r ora tio ordinativaJ: o discurso que chama (vocativaJ, pelo qual mo
vemos outra pessoa a ter seu espírito atento: «Rabbi!» - O discurso 
que interroga <oratio interrogativa), pelo qual movemos alguém a. nos 
responder: «Ubi habitas?)) - O discurso que ordena (oratio impe
rativa> «Verute et videte,>, pelo qual movemos um inferior a cumprir 
um ato, e o discurso que suplica <oratio deprecativa>: «Domine aperi 
nobis.�, pelo qual movemos do mesmo modo um superior (pois· para 
com o superior como tal nós não somos capazes de mover a não, ser 
pela expressão do nosso desejo>. A oratio optativa (discurso que de-
seja) se reduz à oratio deprecativa. 

· · 
. \.·· ·.:.·: 

•b) A Lógica deixa de lado não só essas quatro espécies (!�. dis
curso, mas ainda tõdas as variações de expressão que, na linguagem 
corrente, confundem-se com o próprio discurso enunciativo, para fa
zê-lo exprimir não só aquilo que é mas também os sentimentos d9 su
jeito em relação àquilo que é. 

Na linguagem, ela considera pura e simplesmente a expressão do 
pensamento do pontQ de vista do verdadeiro e do falso. 

Por isso mesmo reduz tõda enunciação (categórica) à expressão -de 
identidade por meio da cópula verbal. 

�te ponto merece muita atenção. Empregamos muitas formas 
de linguagem que exprimem outra coisa mais do que a simples identi
dade (in re) de um predicado e de um sujeito, mas acontece que essas 
próprias formas de linguagem são coisa diversa da simples enuncfação. 
Se eu digo. por exemplo: «Eis aí três homens», esta frase comporta 
sem dúvida uma enunciação, englobada, porém, em uma oratio voca
tiva; de fato significa isto: <Preste atenção! Três homens estão diante 
de você>. Suprima essa partícula (ou qualquer outra parecida)' que 
se retira à ação, reduza o discurso à simples enunciação, a única.· consi
derada pela Lógica, e ficará: <Três homens estão diante de você» ou 
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:Três homens chegam» <isto é, <:Três homens estão chegando» l. Por
tanto aquilo que, no discurso, difere da atribuição de um predicado a 
um sujeito (<.:predicado») ultrapassa por isso mesmo à enunciação pro
priamente dita. 

será que uma certa confusão sôbre êste ponto não contribuiu aci
dentalmente para reforçar os teóricos da «Lógica da Relação», Russell, 
em part icular, na oposição que fazem à Lógica da inerência ou da pre
dicação, quando proclamam, por exemplo, contra essa Lógica a irredu
tibilidade de uma «afirmação de número» como: «Eis aí três homens.� 
a uma afirmação de inerência? 

Na realidade, ou o di<>curso em questão é coisa diversa da enun
ciação, e por conseguinte estranho ao domínio da Lógica ou nada mais 
é do que a enunciação; mas então é sempre redutível à. afirmacão ou 
à negação da presença de um predicado num sujeito, em outras paÍavras. 
da identidade in 

_
r� dê�se �r�dicado e dêsse sujeito, - os autores que 

ensinam o contrario sao v1t1mas, como veremos na Lógica Maíor de 
uma confusão entre o sujeito lógico e o sujeifo real. 3 («Três ho�ens 
estão aqui presente:t: temos três sujeitos reais, mas um único sujeito 
lógiáJ que é o objeto de conceito «três homens» e que recebe o predi· 
cado «aqui presentes». - «Pedro e Luís são primos irmãos»: temos dois 
sujeitos reais, mas um único sujeito lógico que é o objeto de conceito 
«Pedro e Luís», e que recebe o predicado «primos irmãos», sem que haja 
entretanto, como pretendia Leibniz, «um acidente em dois sujeitos que 
teria um pé em um e um pé em outro», 4 pois Leibniz, quando assim fala. 
tem em vista os sujeitos reais: ora, o acidente «primo irmão de Luís» 
só existe no sujeito real Pedro, e o acidente «primo irmão de Pedro:· 
só existe no sujeito real Luís, e isso não impede em absoluto que o 
sujei"to lógico «Pedro e Luís» recebam no espírito o predicado «primos 
irmãos» que exprime precisamente esta dupla relação.) 

§ 2 .  A Enunciação ou Proposição. 

Seja uma 41. NOÇÃO DA ENUNCIAÇÃO OU PROPOSIÇÃO. 
enunciação qualquer, como: "o tempo está bonito". É uma cons
trução de conceitos que fornece matéria para um 
juízo; já vimos antes que é somente quando êle 
"compõe ou divide" assim, e julga, que o espírito 
é propriamente verdadeiro ou falso: diremos en
tão que 

a enunciação ou proposição é 
um discurso acabado 

A enunciação 
ou proposição é 
um discurso qae 
exprime o ver
dadeiro ou o 
falso. 

que significa o verdadeiro ou o falso, 

isto é, exprimindo um objeto complexo sôbre o qual pode ser feito 
um juizo. 

3. Esta confusão entre o sujeito real e o sujeito lógico está no â� 
da filosofia de Leibniz. Foi daí que passou para um grande número de lógicos 
modernos, e manifesta-se de maneira tanto mais grave porque afeta um espirita 
mais· profundamente metafisico. 

4. Cf. B1mTRAND RussELL, La Philosophie de Leibniz, trad. francesa, Paris, 

i908, pág. 14. 
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a> Vimos que, assim como é preciso distinguir o têrmo pensado 
ou con.cejto e o têrmo oral ou palatlra, também é preciso distinguir a 
proposu;ao _pensada, ou construção de conceitos, e a proposição orai 
ou expressao falada dessa proposição pensada <ver acima n.º 3>. Entre� 
t�nt�>. estudando-se uma estuda-se a outra; e sendo os conceitos menos 
face1:8 de e�tudar em si mesmos do que nos sinais materiais que os 
exprimem, e considerando sobretudo a proposição real - mas como 
e.-,;pressão da proposição pensada - que a Lógica estuda a Proposição 
e estabelece sua teoria. 

b> Dizer que a enunciação ou proposição significa o verdadeiro 
ou o falso, é dizer que apresenta ao espírito um objeto ao qual é pró
prio ser verdadeiro-ou-falso, e ao qual o espírito pode dar ou recusar 
seu assentimento. Ser atualmente e determinadamente verdadeira ou 
atualmente e determinadamente falsa é para a proposição um acidente 
<como para o próprio juízo). Em certos casos, com efeito, (coisa con
tingente) a mesma proposição e o me5mo juízo («Pedro está sentado», 
por exemplo) podem ser alternativamente verdadeiros (quando Pedro 
está sentado) e falsos (quando Pedro se levanta). O essencial à prop::i
sição e ao juízo não é serem verdadeiros ou falsos, é serem verdadeiros 
ou falsos conforme o caso. 

Esta observação muito simples tem uma aplicação muito impor
tante na questão dos futuros contingentes. Uma proposição como «Pe
dro será recebido daqui a dois anos na· Escola Politécnica» não é, em 
relação a todo o conjunto de causas segundas de que depende êste 
fato, atualmente e determinadamente verdadeira ou atualmente e de
terminadamente falsa: ela é verdadeira ou falsa sem que seja possível 
dizer se é verdadeira ou se é falsa: em outras palavras, sua veracidade 
permanece indeterminada até a realização do fato (Ver adiante 
n.0 55, b>. 

•e> É necessano distinguir, como tivemos ocasião de ver acima 
(n.º 36), a enunciação ou proposição simplesmente enunciativa, que 
precede o juizo, e a enunciação ou proposição judicativa, que segue 
e exprime o juízo. Na primeira há verdade ou falsidade simplesmente 
apresentadas ao espírito ou simplesmente apreendidas (veritas vez fal
sitas -per modttm repraesentationis), porquanto um juízo ainda não foi 
feito; - na segunda há verdade ou falsidade julgadas e consentidas 
(veritas vez falsitas per modum assensus); é exclusivamente por esta 
segunda espécie de enunciação ou proposição que o próprio espírito 
se torna verdadeiro ou falso, pois que só ela supõe um juízo feito. 

Muitas vêzes chama-se à enunciação ou proposição (falada) a 
exPressão oral do juízo. Se adotarmos êsse modo de falar, é mister 
notar em todo caso que a enunciação ou proposição simplesmente 
enunciativa (tal como a encontramos, por exemplo, no caso de uma 
enunciação duvidosa, onde não hã juízo: «O número de astros é par?») 
seria apenas a expressão de um juizo possível ou a fazer; só a enuncia
ção judlcativa é a expressão de juízo feito. 

d) Entre a palavra <enunciação;, e a palavra <proposição:. hã 
uma nuança de sentido, não sendo a enunciação, prôpriamente falada, 
proposição seJ)ão quando é adiantada ou cproposta;, como parte de 
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u m  raciOcfnio.11 Mas esta distinção é apenas teórica e na prática as 
duas palavras são tidas como sinônimas «apud sapien'.tes».6 

42. MATÉRIA E FORMA DA PROPOSIÇÃO. - o que é que faz 
0 ser e a unidade da proposição? A cópula. Sem ela temos ma
teriais esparsos e não um organismo indiviso. Digamos, por con-
seguinte, que a proposição (considerada, como _ ' L ' · 

d t d · t d A proposiçao 
convem na og1ca, o pon o e VIS a o seu em- tem por forma 
prêgo no raciocínio), tem por forma (ou por al- a c�p�la, e !>9r 

) 6 l t' · tA ("t matena o SuJei-
ma a c pu a, e por ma eria os ermos ermos to e 0 Predica-
silogísticos ") S e Pr, 7 denominados também os do. 

"extremos". Tôda proposição comporta êsses três elementos (Le
go, por exemplo, equivale a ego sum legens) e a êles se reduz: "A 
peste fazia guerra aos animais" equivale a a peste (S) estava 
(C) fazendo guerra aos animais (Pr). 

43 . PAPEL DOS EXTREMOS. - Se comparamos entre si o s 
e· o Pr de uma proposição, vemos que, ao construir a proposição, 
o espírito põe primeiro o S, "Pedro" por exemplo, depois lhe apli
ca uma determinação significada pelo Pr, - "é músico". Sendo 
o Pr assim aplicado pela cópula ao S que o recebe de algum mo
do em si, como a forma do sinete é aplicada sôbre 
a cêra para determiná-la, dizemos que o S figu
ra na proposição à maneira de matéria, e o Pr à 
maneira de forma (Subjectum se habet materiali
ter, Praedicatu,m se habet formaliter). 8 

E esta forma universal é levada pela cópula 
sôbre o S como sôbre uma coisa contida em sua 
extensão e na qual se realiza. 

Mas, conside
rados um em 
relação ao ou
tro, o sujeito 
tem papel de 
matéria e o pre
dicado papel de 
forma, 

Esta determinação do sujeito como matéria pelo predicado como 
forma se encontra não somente em nossa maneira de conceber ou em 
nosso espírito (ordem lógica), mas também na realidade (ordem real, 
física ou metafísica), quando o objeto do juízo é uma substância de
terminada por um acidente, por exemplo: «ll!ste homem é sábio> 
(isto é, tem o acidente ciência real e realmente distinto da substância 
dêsse homem). Mas é claro que só se encontra em nossa maneira de 
conceber ou em nosso espírito quando dizemos: «esta estátua é de már
more» (pois o mármore é a própria matéria da estátua), ou ainda: o 
homem é um animal racional (pois aí está a própria e&Sêncía do ho
mem), ou ainda: «a alma humana é espiritual» (pois a espiritualidade 
não é um acidente distinto da substância da alma, mas uma propriedade 
metafisica da mesma), ou ainda: «Deus é bom>, (pois a bondade di
vina é o próprio Deus). 

5. Cf. S. TOMÁS, in Perihermeneias, lib. 1, lect, in AMl. Post., lib. 1, cap. 

n, lect. 5. 
6. JoÃo DE S. TOMÁS, Lógica, 1ª P., lllustr., qu. 5, a. 1. 
7. Ver acima, n.oe 22 e 24. 
8. Cf. S. ToMÁs, in Perihermeneias, lib. I, lect. 8, n.0 9, 11; lect. 10, n.º 

10, 23. 
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Não nos esqueçamos de que na teoria da proposição e do ra
ciocínio, HR palavras S e Pr não designam o conceito que serve de 
sujeito à proposição considerado à parte e em si mesmo, nem 0 
conceito que serve de predicado à proposição também considerado 
à parte e em si meRmo, maR sim êsses conceitos com as determina
ções que provêm do fato de Re relacionarem na proposição con
truída pelo espírito e que são traduzidas na expressão oral pelos 
sinais complementares "todo", ''algum", etc. (têrmos sincatego
remáticos). Assim nas proposições "algum homem é injusto", 
"êste homem é culpado" o S não é exatamente o conceito "Homem" 
em si mesmo, mas sim o têrmo "algum homem" e o têrmo "êste 
homem". 

B - As várias espécies de proposições 

44. Podemos enumerar as diversas espécies de propos1çoeR 
segundo uma divisão essencial ou segundo uma divisão acidental. 
No primeiro caso, a proposição se dividirá em razão do que a 
constitui como tal, isto é, quanto à forma ou cópula. Teremos as
sim três divisões: 1.0) Segundo as várias espécies de cópula 
(Proposições Simples ou Categóricas e Proposições Compostas ou 
Hipotéticas); 2.0) Segundo a cópula "é" compõe ou divide (Pro
posições Afirmativas ou Negativas); 3.0) Segundo a cópula "é" 
compõe ou divide pura e simplesmente (Proposições simplesmen
te atributivas ou de inesse) ou comporta um certo 1nodo em sua 
própria função de cópula compondo ou dividindo (Proposições 
modais). 

No segundo caso (divisões acidentais), podemos dividir a 
Proposição de muitas maneiras diferentes. Aqui, só trataremos 
de uma única dessas divisões acidentais: divisão da Proposição 
quanto à quantidade, ou quanto à extensão do S (Proposições 
universais, particulares, etc.). 

§ 1. Proposições simples e Proposições compostas. 

45. DIVISÃO DA PROPOSIÇÃO SEGUNDO A DIVERSIDADE DAS 
PROPRIAS CÓPULAS. - 1.º) Seja a proposição: "o homem não é 

A Proposlçio mortal" ou "o homem não é um anjo". Ela tem 
é simples (cate- como partes um Pr e um S unidos ou separados �órica) oa com-
posta (hipoté- por meio da cópula verbal "é". Denominamos tal 
ttca). proposição de categórica, isto é, atributiva (prae-

dicativa) ; ou ainda 

SIMPLES. 
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Pelo contrário, seja uma proposição que tenha como partes, 
não dois conceitos, mas duas proposições ( simples) já formadas, 
unidas e conjuntas por meio de uma mitra cópula q1ie não seja 
0 verbo, como as particulas e, ou, se. Tal proposição constrói uma 
verdade nova, distinta das verdades categóricas, e dependente 
destas : eis por que se chama hipotética. Recebe ainda o nome de 

COMPOSTA. 

2.º)  Há duas espécies de propos1çoes compostas : propo
l:'lição claramente e proposição ocultamente composta. Se a pró
pria estrutura da proposição revela que ela tem 
por partes duas proposições, dizemos que essa 
proposição é formalmente hipotética ou ainda 

CLARAMENTE COMPOSTA. 

A proposição 
c o m p o s t a  é 
claramente ou 
o c u l t a m e n 
t e composta. 

Se a composição da proposição é somente indicada por uma 
palavra que ela encerra (equivalendo a uma ou a várias propo
sições ) ,  dizemos que essa proposição é virtualmente hipotética 
ou ainda 

OCULTAMENTE COMPOSTA. 

3.º) No caso da proposição claramente composta, podemos 
dizer, por exemplo : " Os valentes se sacrificaram e os covardes se 
enriqueceram " : Proposição 

COPULATIVA ; 

podemos dizer ainda : "Haverá um umco chefe, 
ou as · coisas serão m al governadas "  : Proposição 

DISJUNTIVA ; 0 

ou finalmente : " Se a terra gira, ela se move " ; 
Proposição 

CONDICIONAL. 

A Proposição 

c l a r a m e n 

t e  composta e 
copulativa. dis
juntiva ou con

dicional. 

9: A proposição DISJUNTIVA afirma que duas propos1çoes não podem ser 
verdadeiras ao mesmo tempo nem fal.sas ao mesmo tempo. Chama-se CONJUN
nvA a proposição que nega que duas proposições possam ser t'erdadeiras ao 
mesmo tempo. (Não nega, porém, que elas possam ser fatsas ao mesmo tempo) . 
Exemplo: "Não se pode ser ao mesmo tempo ator e espectador". (Mas alguém 
pode não ser nem ator nem espectador, - se não freqüenta o teatro.) 

Nos casos em que não hã meio têrmo, por exemplo: "As coisas não podem 
ao m,esmo tempo estar sem chefe e serem bem governadas ".  " Ninguém pode 
servir ao mesmo tempo a Deus e às Riquezas", a proposição conjuntiva exprime 
sob wna outra forma a mesma verdade que a proposição disjuntiva correspon
dente: "Haverá um chefe ou as coisas serão mal governadas". "É preciso 
servir a Deus ou às Riquezas". 

• 
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4.0) No caso da proposição ocultamente composta, podemos 
dizer : " Só a espécie humana é tal que nela o mal ocorre mais co

mumente do que o bem " :  Proposição 
A Proposição 

o e a l t a m e n 

t e  composta é 

exclusiva ou re

duplicativo. 

FXCLUSIVA; 

ou ainda : " Todos os corpos, .r;;al·vo o éter, são 
ponderáveis " :  Proposição 

EXCEPTIVA ; 

ou finalmente : " O  mau enquanto mau deve ser odiado " :  Pro
posição 

REDUPLICA TIVA. 

EXERcímos. - 1) De que natureza são as seguintes propos1çoes : 
«A arte é infalivel como tab, «Só o homem é racional», «Sto. Agosti
nho e Santa Mônica residiram aqub, 11:Tudo o que é belo é difícil», 
.,Se você não é dotado, melhor fará renunciando às belas artes», (:Todos 
os deputados, salvo dois, votaram pelo govêrno» . �Tôda criatura ma
nifesta a justiça ou a misericórdia de Deus�. «Venceremos ou morrere
mos>. 

PROPOSIÇÃO 

Simples: . . . é . . . 
(Categórica) 

claramente �isjuntiva: . . . ou . .  . 
{Copulativa: . . .  e . .  . 

composta 
Condicional: se . .  . 

oculta
mente 

composta 

{Exclusiva: (só) . . . 
Exceptiva: (salvo) . . . 
Reduplicativa: (enquan

to) . . .  

Divisão da Proposição segundo a diversidade das cópulas 

2) Achar exemplos para cada uma das proposições mencionadas 
no quadro acima. 

46 . LEIS DAS PROPOSIÇÕES CLARAMENTE COMPOSTAS. 
1 )  Para que uma proposição COPULATIVA sej a verdadeira, é ne-

Para eopulaU- cessário que cada parte seja verdadeira ; para que 
va verdadeira, é seja falsa basta que uma de suas partes seja falsa. 
neeel!Sárlo daaa parie9 verdadei- Assim : raa; para eopu· 
la.Uva fa.lsa, bas
ta 1IJlla parte 
falsa. 

"A lua se move e a terra não se move" é uma 
proposição falsa, porque sua segunda parte é falsa. 

a) Assim a afirmação, na proposição copulativa, refere-se a outro 
objeto de assentimento diferente do da proposição categórica, uma vez 
que a concepção do espirtto declarada verdadeira na proposição copu-
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!ativa é coisa diversa da simples justaposição de duas enunciações pois 
que se tem uma única proposição copulativa falsa: «A lua se m�ve e 
a terra não se mo_ye», por duas proposições categóricas das quais uma 
é falsa: «A terra nao se move», e a outra é verdadeira : «A lua se move>. 

b) Regra de argumentação : Suponhamos verdadeira a copulativa, 
«Chove e faz frio», por exemplo : teremos por isso mesmo o direito de 
pôr de lado qualquer uma dessas partes : «logo, faz frio» ou «logo chove>. 
Mas é evid�nte que. inversamente não basta que uma parte seja verda
deira, considerada a p�rte, para que a outra parte, e conseqüentemen
te a copulativa que reune as duas, seja também verdadeira. 

Suponhamos falsa uma copulativa, e digamos por exemplo: «É 
falso que chova e que faça frio», não teremos o -aireito de negar por 
isso uma de suas partes considerada separadamente : (pode acontecer 
por exemplo que chova e que não faça frio) . 

c) Uma proposição pode ser ocultamente copulativa, sej a :  «Pedro 
e Paulo morreram e� Roma». Tal proposição ( de extremo copulato) 
resolve-se na proposiçao claramente copulativa : «Pedro morreu em Ro
ma e Paulo morreu em Roma». 

d) Não confundir uma proposição do tipo da precedente com a 
proposição como «Pedr'? e Paulo são amigos», na qual «Pedro e Paulo» 
constituem um só sujeito, e que é portanto uma proposição simples ou 
categórica. 

2) Para que a proposição DISJUNTIVA seja verdadeira, basta 
que uma de suas partes seja verdadeira; para que seja falsa, é 
necessário que sitas duas partes sejam falsas. 

Assim : 
"É necessário praticar o bem e evitar o mal, 

ou dois e dois não fazem quatro", é uma proposi
ção verdadeira, porque sua primeira parte é ver
dadeira. 

Para disjun\i
va verdadeira, 
basta uma parte 
verdadeira.. Pa
ra dlsJuntiV11o fal-
sa, é necessário 
duas partes tal-
sas. 

a) Dêsse modo, o objeto de assentimento é dil'erente na proposição 
disjuntiva e na proposição categórica. 

b) Regra de argumentação: Suponhamos verdadeira a copulativa, 
proposição disjuntiva, teremos por isso mesmo o direito de pôr o todo. 

Supondo verdadeira a proposição disjuntiva e dispondo uma de 
suas partes, poremos por êsse fato mesmo a outra parte. Por ex�mplo : 
«Haverá um só chefe, ou as coisas serão mal governadas ; e nao ha
verá um só chefe : logo, as coisas serão mal governadas:i> .  

e) Esta regra aplica-se a qualquer proposição disjuntiva, quer ela 
seja própriamente ou improprf.amente disjuntiva. . 

Numa proposição propriamente disjuntiva, a cópula o� si�nif1ca 
a necessidade de uma certa conseqüência. Numa proposiçao impró
priamente disjuntiva, a palavra ou significa apenas o fato de uma equi
valência ou de uma substituição possivel («OU ainda>, «OU pelo menos>, 
cou mesmo:i>) . Por exemplo a proposição 

«Para vir até aqui, toma-se uma condução ou (isto é, ou aindal 
sobe-se a pé:i>, 

é uma proposição impropriamente dis;untiva. 
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Numa proposição própriamente disjuntiva, supondo verdadeira a 
proposição e pondo uma de suas partes, cilsporemos por êsse fato mes
mo a outra parte : «Haverá um só chefe, ou as coisas serão mal a0_ 
vernadas ; e haverá um só chefe ; logo, as coisas não serão mal gov�r
nadas''· 

Numa proposição impropriamente disjuntiva, supondo verdadeira 
a proposição e pondo uma de suas partes, não disporemos por isso 
mesmo ( em virtude da forma da argumen tação> . a outra parte. Se cils
sermos : ,�o homem violento prej udica a si mesmo ou prejudica a 
outrem>',  nada impede que as duas partes desta proposição se verifi
quem ao mesmo tempo. 

d )  Uma proposição pode ser ocultamente disj untiva, por exemplo : 
d!õ preciso que uma porta esteja aberta ou fechada», «aqui se vem de 
automóvel ou a pé,,. Tais proposições ( de extremo disjzmcto ) resolvem
se nas proposições claramente disj untivas correspondentes ( proposição 
própriamente disjuntiva no primeiro caso, impropriamente no segundo 
caso) .  

3)  Para que uma proposição CONDICIONAL seja verdadeira, 
basta que a conseqüência por ela significada seja boa, isto é, que 

Para condi ci o 

nal v erdad eira 
b a s t a conse
quência boa. Pa 

ra condicional 
falsa, basta con
sequência má 

a segunda proposição (" condicionado ") decorra 
realmente da primeira (condição) , ainda que as 
duas proposições assim ligadas fôssem falsas. 
Para que seja falsa, basta que a conseqüência 
seja má, mesmo se as duas proposições fôssem ver
dadeiras. Na proposição condicional, com efeito, 
o j uízo se dirige unicamente sôbre a conjunção das 

propoeições entre si, conjunção necessária, que se declara existir 
ou não existir. Assim, a proposição condicional 

" Se 20 é número ímpar, 20 não é divisível por 2 ", é. uma 
proposição verdadeira. E a proposição condicional 

"Se a Inglaterra é uma ilha, dois e dois são quatro ", é uma 
proposição falsa. 

a)  Dêsse modo, o objeto de assentimento, a concepção do espí
rito sôbre a qual se aplica a afirmação, é completamente diversa na 
proposição condicional e na proposição categórica. Eis um ponto que 
não devemos esquecer na teoria do Silogismo condicional. 

Devemos notar que se pode enunciar uma proposição condicional 
verdadeira sem por isso afirmar de modo algum a veracidade ou mesmo 
a possibilidade da proposição categórica enunciada como condição. 
Quando São Paulo dizia : se um Anjo de Deus viesse anunciar-vos um 
outro Evangelho, não lhe deis fé, êle não pensava que um Anjo de Deus 
pudesse ser mentiroso. Quando Joana D'Arc dizia : se a Igreja me orde
nasse coisa. impossível (como perder a fé em suas vozes) , eu não poderia 
obedecer-lhe, ela não pensava, como o pretendiam os j uízes de Ruão, 
que a Igrej a pudesse de fato dar-lhe uma ordem contrária à· de Deus. 
Assim também dizendo : «Se um número medisse a relação de duas gran., 
dezas incomensuráveis, eu chamaria a êste número de número trracio
nab. não pretendo com isto dizer que tal número existe realmente. 

b) J!: preciso distinguir: l.º) as proposições condicionais no
. 

sen
tido rigoroso (de que tratamos aqui> , em que a palavra se sl�f1ca a 
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necessidade de uma certa conseqüência, 2.0) as proposições condicionais 
1W sentido largo_ e a� proposições imprópriamente conàtctonais, em que 
a palavra se s1gnlf1ca simplesmente o fato de uma concomitância. 
Sej a a proposição 

«Se Pedro é _ca�do, _< e�tretanto) seu irmão é tagarela,, 
é uma proposiçao . impropr

_
iamente condicional que pode reduzir-se it 

proposição copulativa! segum�o a �esma lei. A proposição 
«Se o orador abrisse a boca, todas as pessoas bocejariam,, 

é uma proposição . condicional !1-� sen_tiào largo. Tal proposição segue 
a lei semelhante a das propos1çoes ngorosamente condicionais, mas a 
conjunção das suas duas partes é dada como uma simples verdade de 
fato, não como uma necei;sidade ; por isso essa propriedade não pode ser 
verdadeira sem que as duas proposições que a compõem sejam ambas 
verificadas pelo fato. 

e)  Regra de argumentaçiio. - Ver adiante, Silog. condicional. 
d) Não confundir a palavra «proposição hipotética,, e a palavra 

«proposição con�i'!_tona.l». A proposição condicional é apenas uma es
pécie de propos1çao h1potetica. Na verdade é a espécie mais impor
tante e que desempenha o maior papel na Lógica, pois é a que mais de 
perto se aproxima do raciocínio (visto que a afirmação, em tal pro
posição, referindo-se à necessidade da conseqüência, nada mais faz do 
que declarar a validade da inferência ou do raciocínio) .  

e) A proposição disjuntiva pode reduzir-se à proposição condicional. io Por exemplo, a proposição disjuntiva : 
«Haverá um só chefe ou as coisas serão mal governadas,, 

pode reduzir-se a duas condicionais : 
«Se não houver um só chefe, as coisas serão mal governadas, se 

houver um só chefe, as coisas não serão mal governadas.> 
A proposição causal 11 ( «A alma humana é imortal porque ela é 

espiritual») e a proposição racionaz i2 («A alma humana é espiritual, 
logo ela é imortal») resolvem-se num composto de proposições cate
góricas. O mesmo se dá com a proposição relativa, quando tem uma 
significação causal 13 («A alma humana, que é espiritual, é imortab > 
e com a proposição adversativa, quando significa a negação da relação 
causal. 14 («A alma humana é espiritual, mas não unida ao corpo à 

10, A proposição chamada con;untioo "Ninguém pode servir ao mesmo 
tempo a Deus e às Riquezas, reduz-se também à proposição condicional: "Se 
alguém serve a Deus não pode servir à s  Riquezas". 

1 1 .  · A proposição causal resolve-se em três proposições categóricas; 1.0) A 
alma humana é imortal. 2.0) A alma humana é espirituaL 3.0) A espiritua

lidade da alma humana é causa da sua imortalidade. Por ai se vê que a vera

cidade da proposição causal supõe não s6 a veracidade da conseqüência que 

liga as duas partes, mas também a veracidade das próprias proposições. (É por 

isso que a proposição causal e a proposição condicional não se reduzem uma 

à outra.) 
12 . A proposição racional equivale à argumentação propriamente dita (en

timema) .  
13 . Em outros casos a proposição relativa reduz-se à copulativa: "0 ho

mem, que vejo, corre" = "vejo um homem e êle corre". Em outros casos, 
só é composta aparentemente: "0 chefe que dá a cada um o que lhe é devido 

se faz .obedecer" = "0 chefe justo se faz obedecer", proposição simples. 

· 14. Em outros casos a proposição adversativa reduz-se à copulativa: "&le 
ri mas eu choro" == "�le ri e eu choro". 



1 18 A PROPOSIÇÃO 

fôrça:·, isto é, a espirltualldade da alma humana não é causa pela qual 
ela está unida ao corpo à fôrça ; a proposição causa l :  «a alma humana 
está unida ao corpo à fôrça, porque ela é espiritual»,  seria uma pro
posição falsa.) 

Vemos que, em relação ao raciocínio, somente duas proposições 
· são importantes a considerar : a proposição categórtca e, secundària

mente, :i proposição condicional ( digo secundàriamente, porque a pro
posição condicional l .º)  pressupõe como materiais lógicos as proposi
ções categóricas com as q uais é construída ; 2.0) significa por sl e afir
ma uma conseqüência ; não é, pois, como a proposição categórica o ele· 
menta primordial de que se serve o espírito para descobrir ou pára es
tabelecer uma conseqüência que êle não percebia ) .  

47 . LEIS DAS PROPOSIÇ ÕES OCULTAMENTE COMPOSTAS. - Es
tas proposições são chamadas "exponíveis" (exponibiles) ,  isto é, 
desdobráveis, porque em virtude de um têrmo que encerram de
vem resolver-se em várias proposições que as "expõem " ou "de
senvolvem ". 

1) Proposição exclusiva. Exemplo : "Só a espécie huma
na é tal que o mal lhe ocorre mais comumente do que o bem". 

A proposição 
exclusiva resol
ve-se em duas 
proposições sim
ples, 

Resolve-se em duas proposições ; " A  espécie hu
mana é tal que o mal lhe ocorre mais comumente 
do que o bem", "nenhuma outra espécie é tal que 
o mal lhe ocorre mais comumente do que o bem". 
Só é verdade se as duas proposições forem ver
dadeiras. 

2) Proposição exceptiva. Exemplo : " Todos os corpos, salvo 
o éter, são ponderáveis". Resolve-se nas três proposições seguin

tes : "Todos os outros corpos fora o éter são 
:e�;::s;:0t:�� ponderáveis ", "o éter é um corpo ", "o éter não é 

ponderável ". Só é verdadeira se essas três pro
posições o forem. 

3) Proposição reduplicativa. Exemplo : O mau enquanto 
mau deve ser odiado. Resolve-se nas duas proposições seguintes : 
a proposição re- " O  mau é especificado como tal por uma certa 
dapUcativa em determinação (maldade) '', " o  que nêle cai sob 
duas. esta determinação deve ser odiado. " Só é verda
deira se essas duas proposições forem verdadeiras. 

a) No exemplo escolhido, a partícula «reduplicante» enquanto 
é considerada de maneira apenas especificativa, isto é, antes que o S 
receba o Pr, ela dirige para êle seu próprio conceito, isto é, a própria 
razão formal que o constitui em sua espécie. Dir-se-á também: o 
que é colorido é como tal objeto da vista>, «o homem prudente enquanto 
é prudente segue em tudo a ordem da razão:.. 

b> A partícula «reduplicante> é tomada recluplicativamente, quan
do, antes que o s receba o Pr, ela lhe aplica uma determinação par
ticular diversa de seu próprio conceito e que é a razão, a causa, ou 
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a condição, pela qual tem êsse Pr. Exemplo : «O homem, enquanto ra
cional, é dotado da faculdade de rir; enquanto animal da de se ali
mentar, e enquanto possui a graça pode merecer ver

' 
a Deus». «0 

fogo queima enquanto aplicado ao combustível» 15 Em tal caso, a proposiç.ão �eduplic�tiva resolve-se em t!uas ou �rês proposições, sendo que 
a primeira expm:_ne, quer por um simples termo conotativo quer por 
meio da cópula e, a presença no sujeito da causa ou da condição de 
que se trata : 

H l  O homem é racional (existe nêle a racionalidade) ;  
(Il) Tudo o que possui a racionalidade tem a faculdade do riso · 

< III) A racionalid�de é a razão pela qual o homem possui a ra: 
culdade de nr. 

(!) O homem é animal ; 
(!!) Tudo o que é animal tem a faculdade de se alimentar ;  

(Ili) A animalidade é a razão pela qual o homem possui a fa
culdade de se alimentar. 

(!)  Todo homem que tem a graça pode merecer ver a Deus ; 
(!!) A graça é a causa pela qual o homem pode merecer ver a 

Deus. 
(!)  O fogo aplicado ao combustível queima ; 

( II )  A aplicação ao combustível é a condição mediante a qual 
o fogo queima. 

e) Vemos pelos dois últimos exemplos que a reduplicação pode 
ter, e de fato na maior parte das vêzes tem um alcance restritivo. :ã 
o que acontecia na proposição :  «O mau enquanto mau deve ser odiado» 
<em que a partícula «enquanto» era tomada specificative) . É o que se 

dá nas proposições: «0 Cristo enquanto homem é criado», 16 «O Papa 
enquanto doutor da Igreja é infalível» <em que a partícula «enquan
to» é tomada reduplicative) .  Nas proposições reduplicativas de alcance 
restritivo o S supre pois diminutive. 

d) Ao passo que uma proposição negativa comum, por exemplo, 
«Êste homem não é avarento», equivale à proposição afirmativa <1:tste 
homem é não avarento», em que a negação é referida ao predicado, 
notaremos que uma reduplicativa como «0 homem enquanto homem · 
não é avarento», significando que tal predicado não é essencial ao 
homem, de modo algum equivale à reduplicativa <1:0 homem enquanto 
homem é não avarento», significando que a ausência dêsse predicado 

1 5 .  Preferimos seguir aqui a terminologia de JoÃo DE S. To'MÃS (Log., 
I. P. Sum., lib. II) cap. XXIV à de GoUDIN (Log. Min., II P. a. 2 § 3) . -
Goudin considera como reduplicativas specificative proposições como: homo ut 
homo sentit: homo ut homo videbit Deum; coTl)us ut corpus COTTUmpitur; 
justus ut justus peccare potest. Estas proposições são apenas imprópriamente 
reduplicativas, e são faisa.s se as considerarmos como propriamente reduplica
tivas. Propriamente falando, porém, é preciso dizer não (specificative> : homo 
quatenus homo sentit, mas sim (reduplica.tive) : homo quatenus animal. . .  homo 
ut glorificatus . . .  ; corpus ut generabile . .  . ,  justus ut homo . . .  

16. Essa proposição resolve-se nas três proposições seguintes: "A natureza 
humana existe em Cristo ", "A natureza humana é criada", "A natureza humana 
em Cristo é a razão pela qual :tle se diz criado ... 
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é essencial ao homem. O homem enquanto homem não é nem avarento 
nem não avarento. 

Um grande número de erros ou de mal-entendidos provêm 
do fato de se tomar errôneamente por proposições simples ou 
categóricas proposições reduplicativas, sobretudo em caso8 cm 
que o sentido reduplicativo está subentendido, como em muitaR 
p roposições filosóficas formais 1 7  e em muitas palavra8 inspi ra
da8, como, por exemplo, em certas súplicas do salmista : " Delean
tur peccatores ( ut pcccatore.<:) de Libro viventium et cum j u:,;ti� 
non scribantur "  1 � etc. 

A cada instante, entretanto, é necessário empregar propo
sições redupl icativas, quer especulativas, quer mesmo práticas. 
Assim, por exemplo, é preciso odiar os inimigos da pátria en
quanto tais , e amá-los enquanto homens. 

§ 2 . Proposições afirma tivas e Proposições negativas. 

48 . DIVISÃO DA PROPOSIÇÃO SEGUNDO A CÓPULA " É "  COMPÕE 
ou DIVIDE. - As proposições dividem-se dêste ponto de vista em 

A Proposição 
( categórica.) é 
afirmativa o o 
negativa 

Afirmativas e Negativas, conforme a própria có
pula compõe ou divide ( une ou separa) o Pr e o 
S. Esta divisão refere-se, como a divisão em pro
posições simples e proposições compostas, à forma 

da proposição, isto é, à cópula ;  mas ao invés de ser feita em vir-
tude da diversidade das cópulas, faz-se quanto à significação uni
tiva ou divisiva, da cópula é. Diremos, para fixar a linguagem, 
que ela é feita segundo a qualidade ( isto é, segundo a qualidade 
essencial) da proposição. 19 

a) Observemos bem que a proposição é afirmativa ou negativa 
em virtude da cópula e da cópula unicamente. Proposições como : 
«Aquêle que não espera é infeliz», «Esta sentença. é nula e infundada:i
são proposições afirmativas. 

b) Esta divisão da Proposição em Afirmativa e Negativa é uma 
subdivisão da Proposição simples ou categórica. As proposições com
postas ou hipotéticas não podem ser assim divididas. A negação, com 
efeit.o, não pode recair sôbre a cópula «C�, «OU», «Se» (pois neste caso 
destruiria a conjunção das duas partes ela proposição e por conseguin
te a própria proposição) . Tôda proposição composta compõe portanto 
como tal, e jamais divide. Podemos todavia convir em chamar negati-
vas às proposições como 

· 

17. Ver Introd., págs. 167-168. 
18 . Sim., LXVIII, 29. . , 
19. Kant divide os juizos, do ponto de vista da qualidade, em Afirmativos, 

Negativos e Indefinidos ( " a  alma é não mortal") . Mas é claro que do ponto 
de vista da forma da proposição, como êle mesmo reconhece, uma proposição 
como "a alma é não mortal" é uma proposição afirmativa. · 
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«Se Pedro é homem, êle não é puro espírito»,  
porque a proposição categórica que exprime o condicionado é por si 
mesma negativa. 

• e) Bergson acha que um j uízo negativo «esta mesa não é branca, , 
não é mais do que um protesto contra um j uízo afirmativo possível. 
e por conseguinte não recai, a bem dizer, sôbre a coisa em si, «.mas antes 
sôbre o juízo» afirmativo que alguém poderia fazer a respeito. En
sina como conseqüência, que os j uízos negativos apresentam, diver
sam�nte dos j uízos afirmativos, um caráter essencialmente «pedagó
gico e social». 

Mesmo que fôsse verdade que todo juízo negativo pressupusesse 
que .se pensasse antes em um juízo afirmativo possível, isto seria uma 
consideração puramente psicolóyica que não impede de modo algum que 
0 espírito, quando faz um juízo negativo, decida a respeito da própria 
coisa. De fato, é evidente que eu não posso assentir a uma afirmativa 
sem rejeitar a negativa contraditória, nem assentir a uma negativa sem 
rejeitar a afirmativa contraditória, e em ambos os casos, é à coisa que 
eu declaro estar meu pensamento conforme. 

Na realidade, porém, todo j uízo, seja afirmativo ou negativo, su
põe que tenhamos antes formulado uma pergunta, e que tenhamos 
pensado em aproximar um do outro, para dispô-los numa proposição. 
os doiio objetos de conceito que declaramos unidos ou separados no 
real ; e esta aproximação pode efetuar-se logo de início numa propo
sição negativa. Quando eu digo: «a essência e a existência não são 
realmente distintas em Deus», eu não protesto mais contra um adver
sário possível que s ustentasse a opinião contrária do que dizendo: <:a 
essência e a existência são realmente distintas nas criaturas». A consi
deração do adversário é puramente acidental em ambos os casos, -
e pode insinuar-se tanto no segundo como no primeiro. 

As proposições negativas estão pois exatamente no mesmo plano 
que as afirmativas, e não têm nem mais nem menos do que elas ca
ráter pedagógico e social. 

§ 3 . Proposições DE !NESSE e Proposições modais 

49 . DIVISÃO DA PROPOSIÇÃO SEGUNDO A CÓPULA COMO TAL É 
ou NÃO MODIFICADA. - Se dissermos, por exemplo, " O  homem é 
racional". " tste homem está cheio de dívidas ", atribuímos pura 
e simplesmente um Pr a um S. Foram proposi- Das proposi-

� t t ' Ih ç õ e s simples-çoes como es as que a e agora esco emos como mente atributi-
ex:emplos. Podemos denominá-las proposições vas <de inesse> . 

simplesmente atributivas; chamam-se em Lógica proposições 
de inesse. 

l!:ste têrmo de inesse significa que as proposicões em questão afir· 
mam ou negam simplesmente que o Pr está no S. 

Observemos que se trata aqui da presença do Pr na compreensão 
do S uma vez construída a enunciaçã.o no espírito. l!:sse <inesse> Z6-
gico tem por razão de ser um �inesse> real, isto é, a presença da coisa 
significada pelo Pr na coisa significada pelo S; e esta mesma presença 
tem por razão de ser 1.º) ou a essc}ncia do sujeito <nesse caso, o Pr é 
contido previamente na noção do s, como racional no homem, ou o s 
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es;a cont.ldo prévia1:nente na definição do Pr, como número em par) ; 
2. l ou uma determinação acidental e contingente recemda par êle (nes
se c�s'?· o Pr

_ 
não �stá contido previamente na noção do s; assim cheio 

de dwzdas nao esta contido previamente na noção de êste homem > .  o 
axioma lógico Praedica.tum inest Subjecto de modo algum significa, 
como pretendia Leibniz, que todo predicado está previamente contido 
n a  noção do sujeito, isto é, está nêle presente em virtude da essência 
dêste. (Ver mais adiante pág. 128. )  

Se dissermos pelo contrário : "o  homem é necessàriamente 
racional ", " é  possível que êste homem esteja cheio de dívidas", 
é preciso dlsUn- não só atribuímos um Pr a um S, mas também 
cuir as proposl- enunciamos o modo ou maneira pela qual a có
c;ões modais. pula liga ao S o Pr em questão. Estas proposi
ções merecem um estudo especial. Denominam-se proposições 
·rnodai.�. 

50 . As PROPOSIÇÕES MODAIS. - A Proposição modal é aque
la em que se enuncia não somente que o Pr se encontra no S, mas 
ainda segundo qual modo êle lhe convém e nêle se encontra. A 

uma proposl- palavra Modo significa em geral uma determina
ção diz-se Modal ção afetando alguma coisa ( detenninatio adjacens quando enuncia 

d 
· 

o Modo ou a ma-• rei) . Trata-se aqui de uma etermmação que 
nelra pela qual afeta a própria cópula verbal, na maneira pela 
a cópula liga o 
Pr ao s. qual une o Pr ao S ou o separa dêle. 

Certos modos afetam somente o S da Proposição ; exemplo: «O 
homem prudente é sábio». Outros afetam somente o Pr; exemplo : 
«Pedro corre depressa», isto é, «está correndo depressa». Não é em 
virtude dêsses modos que uma Proposição se chama Modal. 

De quantos modos pode a cópula ser afetada e assim fazer 
com que a proposição seja Modal ? 

Um predicado como " doente " convém a Pedro possivelmente. 
Supondo que Pedro esteja bem de saúde, direi : " Pedro pode estar 
(EST POSSIBILITER) doente". 

Pelo contrário, um predicado como " anjo "  não pode convir 
a Pedro. Direi : "Pedro não pode ser (EST IMPOSSIBILITER) um 

anJ'o". Há q u a t r o  
espécies de Mo- Um predicado como " bem de saúde" con
dos: possiblllda-

vém a Pedro contingentemente. Supondo que Pede, impossibili-
dade, eonUngên- dro está podendo não estar (EST CONTINGENTER) 
eia, necessidade. bem de saúde". 

Um predicado, no entanto, 
necessàriamente. Direi pois : 
(EST NECESSARIO) homem". 

como "homem" convém a Pedro 
" Pedro não pode deixar de se1· 
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Temos portanto quatro modos que podem afetar a cópula em 

POSSIBILIDADE, 
IMPOSSIBILIDADE 

CONTING"ll:NCIA (isto é, possibilidade que não seja) , 
NECESSIDADE ( isto é, impossibilidade que não seja) . 

É evidente que em tôda proposição modal há duas asserções 
a distinguir : uma (o dictum) que diz respeito à própria coisa, à 
atribuição do Pr ao S ;  a outra (o modus) que diz respeito à ma
neira pela qual essa atribuição se realiza (quer seja na coisa mes
ma, quer no espírito ) .  Para esclarecer o modo, diremos por exem
plo : "É possível que Pedro esteja doente", " é  impossível que Pe
dro seja um anjo '', " é  contingente que Pedro esteja bem de saú
de ", " é  necessário que Pedro seja homem ". 

a) Veremos na Lógica Maior que nos casos em que o Pr atri
buído ao S não é da essência dêste último, devemos ainda distinguir, 
em cada um dos quatro modos, duas espécies de proposições modais 
que diferem pelo sentido sómente e não pela expressão oral. Trata-se da 
distinção do sentido composto e do sentido dividido que desempenha 
um papel primordial na filosofia. 

* b) O impossível pode reduzir-se ao necessário, e o possível ao 
contingente, razão por que Aristóteles só trata de dois modos, o neces
sário e o contingente. (Anal. Pr., I, 9-22.) 

•c> Na parte em que Aristóteles dividia as proposições : 

Proposições 

{ de inesse ou de simples atribuição { modo contingente 
modais 

modo necessário, 

Kant faz a distinção seguinte : 

Modalidade 
do 

Juízo 

{ Realidade (Juízos assertóricos) 
Contingência (Juízos problemáticos) 
Necessidade (Juízos apoditicos) . 

Vemos que por um singular abuso de linguagem, êle inclui como 
modo especial («realidade») a simples atribuição, isto é, o caso em que 
não há modo que afete a cópula ( proposições de inesse, por êle chama· 
das de assertóricas.) 

Além disso, quando trata da modalidade contingente ou necessdria 
do .:juizo» ( e  não da �proposição», como diziam os antigos) ,  êle não 
emprega absolutamente essas palavras no mesmo sentido que Aris
tóteles. <Como o observou Sigwart (Logik, I, 6 pág. 189) . . .  trata-se 
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para êle da P?sslbllidade ou dn necessidade subjetivas do ato de julgar. 
Quando Aristoteles faz a mesma diStinção, para êle trata-se da possi
bilidade ou da necessidade da relação expressa pelo juízo.» ( GoBLoT, 
Logiq11e, pág. 158, nota . )  

§ 4 .  O Sujeito e o Predicado do ponto de vista da qua.ntidade 

51 . DIVISÃO DA PROPOSIÇÃO SEGUNDO A QUANTIDADE. - Se 
eu disser : " o  triângulo tem a soma de seus ângulos igual a dois 
rl'tos", esta proposição estende-se a todos os triângulos, comuni
ca, ao aplicar ao S o triângulo, o Pr a todos os indivíduos e a todoR 
os objetos de conceito " inferiores " ( triângulo isósceles, triângulo 
escaleno, etc. )  contidos no universal " Triângulo''. Mas se l'U 
disser : " algum triângulo é retângulo ", ou " a.lgum triângulo tem 
os seus três ângulos iguais ", esta proposição, ao aplicar ao S 
algum triângulo, não comunica o Pr senão a um indivíduo vago, 
ou a uma certa categoria de indivíduos contidos no universal 
"Triângulo. " Se eu disser, finalmente, " êste triângulo é traçado 
com giz vermelho ", esta proposição, ao aplicar ao S êste triângulo, 
não comunica o Pr senão a um certo sujeito individual determi
nado. Por conseguinte, uma proposição, quando aplica o Pr ao 
conceito sujeito, comunica o Pr ou à infinidade de sujeitos indivi
duais contidos nesse sujeito universal, ou a algum dentre êles 
indeterminadamente, ou apenas a um certo sujeito individual 
determinado. 

A q 11a.Dtidade 
de uma propo
sição é a ampli
tude desta em 
relação aos su
j e 1 t o  s Indivi
duais aos quais, 
aplicando-o ao 
S, ela comunica 
o Pr. 

Chamemos QUANTIDADE de uma proposição a 
propriedade que ela tem de comunicar, aplicando-o 
ao S, o Pr a um número· mais ou menos grande de 
sujeitos individuais. Esta quantidade ou exten
são da Proposição outra coisa não é senão a pró
pria extensão do Sujeito determinada em relação 
ao Predicado. 20 (Ver acima n.0s 18 e 25. )  

Dêste ponto d e  vista temos QUATRO espécies d e  proposições, 
segundo o próprio S é um têrmo 

1 )  Universal 21 ou distributivo : " Todo homem é mortal ... -
Proposição UNIVERSAL; em relação ao Pr Mortal o conceito Ho
mem é tomado como comunicável a todos os homens. 

20. "Sicut in naturalibus quantitas sequirur rei materiam, ita in propo
sitionibus quantitas sequitur subjectum, quod est quasi materia respectu prae
dicati et copuZae" (JOÃO DE s. TOMÁS, Lóg., pág. 18) . 

21 . Ver acima, n.O 18, as observações sôbre o sentido da palavra universal 
na Lógica. 
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2)  Particular: " Algum homem é injus
to". - Proposição PARTICULAR ; em relação ao Pr 
Injusto, o conceito Homem é tomado como comu
nicável a um indivíduo ·indeterminado (individu
um va.gum) . 
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Do 11onto de 
vista da quanti
dade a proposição é universal, 
particular, sin 
gular, indefini
da. 

3) Singular: " J!;ste homem é culpado". Proposição 
SINGULAR; em relação ao Pr Culpado o conceito Homem é tomado 
como comunicável a um só individuo determinado. 

4) Indefinido, isto é, sem nenhum sinal que manifeste ex
plicitamente sua quantidade (que na realidade é ou universal ou 
particular ou singular ) : "O homem é mortal ", "o homem é in
ju�to ". - Proposição INDEFINIDA. 

a )  Em cada caso uma proposição indefinida deve, evidentemente, 
ser considerada pelo Lógico no que ela é na realidade, embora de ma
neira oculta, - isto é, como uma proposição universal ou particular ou 
singular. 

Podemos observar que em certos casos, como ao dizermos, por 
exemplo : «Homem é uma espécie do g�nero �nimal», «0 homem é .ª 

mais nobre das criaturas», «A circunferencia e o lugar dos pontos s1-

tu�dos a igual distância do centro;�. uma proposição indefinida cujo 
sujeito é uma natureza universal não restringida, pode, entretanto, ser 
considerada como uma singular. Em tal caso, com efeito, o sujeito 
universal é tomado precisamente enquanto uno, sendo considerado, não 
segundo o ser que êle tem nas coisas, mas segundo a unidade que êle 
tem no espírito - se bem que o predicado que é atribuído a essa natu
reza universal possa, como nos dois últimos exemplos citados, convir
lhe segundo o ser que ela tem nas coisas singulares, pois qualquer ho
mem individual é mais nobre elo que tôdas as criaturas irracionais. e 
qualque!." circunferência individual é o lugar dos pontos situados num 
plano de igual distância do centro (Ver acima n.0 18, 2, texto menor) . 
É êsse. em geral, observemos de passagem, o caso do universal mate
mático, que certos Lógicos modernos, por estranho equívoco, confun
dem com o singular . 

. * b )  Na proposição singular «Pedro é culpado», ((êste homem é 
culpado», o S exclui, como em uma universal: «Todo homem é mortal:>. 
qualquer restrição para receber o Pr. Mas a razão é completamente 
diferente : num caso o S (êste homem, Pedro) não é restringido porque 
é tomado como incomunicavel; no outro caso, o S ( todo homem) não 
é restringido porque é tomado como comunicável a todos os indivíduos 
nêle contidos. Além disso, o conceito singular «Pedro», <;êste homem,, 
- conceito indireto ou reflexo - supõe um conceito direto universal 
<Homem) cuja extensão é restringida a um único sujeito individual de
terminado, fazendo face, assim restringido, ao Pr na proposição. <Ver 
ac.ima n.0 18) . Por isso é que as proposições singulares devem ter um 
lugar especial na divisão das proposições segundo a quantidade. 

Sem dúvida elas se assimilam às universais na teoria da conversão 
das proposições (ver adiante n.0 58 e) e na do Silogismo ( ver mais 
adiante págs. 194-195) .  Entretanto, constituem uma categoria dist inta dt> 
proposições e muito se enganaria quem pensasse q� se pode sempre 
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assimilá-las às universais. Assim, na oposição das proposições, as sin
gulares não se comportam como as universais ( entre duas singulares, 
urna afirmativa, outra negativa, há oposição de contradição, não de 
contrariedade ) .  ( Ver adiante pág. 136) . No próprio silogismo, a assi
milação das singulares às universais, admissível para a Menor, seria 
evidentemente absurda para a Maior. < Ver adiante pág. 192, nota 28) . 
Finalmente, o Silogismo de exposição ( ver adiante n.0 85 ) admite outros 
modos diferentes dos do Silogismo comum < por exemplo a segunda fi
gura admlte os modos A A :  «êste apóstolo é Judas, ora, êste traidor é 
Judas, logo êste traidor é apóstolo» ) ,  o que prova que as prem issas 
singulares são coisa diversa de um simples equivalente de proposições 
universais . 

• e )  Lacheller 22 distingue das proposições como «todo homem é 
mortal:. as proposições como «todos os membros desta família são 
instruídos,, ou « todos os apóstolos estavam presentes no cenáculo» Cha
ma às primeiras de universais, porque dizem !mediatamente respeito 
a uma natureza, de que exprimem uma lei, e só imediatamente é que 
dizem respeito aos indivíduos portadores dessa natureza ; denomina as 
segundas coletivas, porque se referem imediatamente a uma colecão de 
indivíduos e exprimem um slmple� fato. 

· 

Distingue também, das proposições como: «algum homem é sincero»,  
as proposições tais como: «alguns membros desta família são sábios». 
Chama às primeiras de particulares, porque se referem a uma nature
za, desta vez restringida, é verdade, em sua extensão e comportam um 
sentido de direito (a natureza humana não é exclusiva da sinceridade) 
como um sentido de fato; às segundas chama de coletivas parciais, 
porque se referem a uma simples coleção de indivíduos tomada parcial
mente, e nada mais exprimem do que um fato. 

Em realidade, proposições tais como: «todos os apóstolos estavam 
presentes no cenáculo» e «alguns membros desta familia são sábios, 
não são proposições coletivas; só uma proposição cujo sujeito é tomado 
coletivamente (em outras palavras, tem uma supositio copulata > 23 em 
relação ao predicado é uma proposição coletiva. Exemplo : os apósto
los eram doze, alguns membros desta família �ão um grupo de ambi
ciosos. A nomenclatura adotada por Lachelier deve, pois, ser rejeitada. 
Quanto à própria divisão que êle propõe, baseia-se não na forma, mas 
na matéria da proposição, e interessa por êsse motivo à Lógica Maior 
e não à Lógica Menor. Por isso não há necessidade de tratá-la aqui. 
Entret.anto, para clareza das idéias, diremos algumas palavras. 

Uma proposição universal como : «todo homem é mortal» tem uma 
dupla significação : refere-se em primeiro lugar e imediatamente à na
tureza universal homem tomada em sua universalidade, e refere-se 
mediatamente e secundàriamente aos indivíduos tomados isoladamen
te que possuem essa natureza .  Assim, também, uma proposição tal como: 
«algum homem é sincero:<> refere-se em primeiro lugar e imediatamen
te à natureza universal homem tomada em um certo indivíduo inde
terminado findividuum vagumJ, z4 e refere-se mediatamente e secun
dàriamente a êste ou aquêle indivíduo que tem essa natureza. Sejam 
agora proposições como : «todos os homens são mortais», «alguns ho
mens são sinceros>. Elas também têm aquela dupla significação, mas 

22 .  J. LACHELIER, Études sur le S11llogisme, Paris, 1907, págs. 46 sqq. 
23 .  Ver pág. 79. 
24. Ver págs. 57 e 79, nota 29. 
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na ordem ini>ersa :  é pelos indivíduos que ela� começam ª. passar daí à 
natureza. Correntemente empregadas na pra�ica e i;a 

_
lmguagem co

mum elas são para o Lógico, do ponto-de-vista propno da_ arte de 

racioéinar, proposições (universal no primeiro e?'emplo, partu:1;llar no 
segundo) incorretamente formuladas, pois o que importa essencialmen
te ao raciocínio é a natureza universal comunicável aos indivíduos, de
vendo ela ser destacada em uma formulação correta. Por isso convém, 
como jã observamos acima, 2G dizer em Lógica, para as universais : 
«todo . . .  é . . . » e não «todos . . .  são . . .  », e para as particulares : <ralgum . . .  
é . . . », e não «alguns . . . são . . . ». - Enfim, proposições como a� que 
Lacheller considera (todos os apóstolos estavam presentes no cenaculo, 
alguns membros desta familia são sâbios) são proposições do mesmo 
tipo que as precedentes (a primeira universal, a segunda particular> .  
mas que, e m  virtude da matéria, vêm a se referir somente a uma co
leção ou uma série de indivíduos < tomados aliás divisamente, o que 
não vê Lachelier) ,  e são por isso mesmo limitadas à simples expressão 
de um fato. Se acontecer que uma universal não significa mais do 
que a mera constatação de um fato, sem nada nos dizer da natureza, 
então, neste ponto Lachelier tem razão, e ela não poderia ser tomada 
como verdadeira Maior num. Silogismo da primeira figura. (Ver adian
te pãgs. 206-207.) 

d) EXERCÍCIOS - Qual é a quantidade das seguintes proposições : 
Todo pássaro tem asas ; alguns teólogos são Doutôres da Igreja ; ne
nhum homem deve desesperar da misericórdia divina ; a criança man
tém dificilmente sua atenção; todos êstes soldados são franceses ; alguns 
anjos são condenados ; as mulheres e as crianças foram massacradas 
pelo inimigo ; Judas traiu. 

e) Outras diVisões acidentais ela Proposição. - A Proposição divi
de-se ainda acidentalmente não só segundo a quantidade, mas ainda 
segundo a matéria ( Proposições necessárias, contingentes, impossíveis>,  
segundo a «qualidade» ( qualidade acidental: Proposições verdadeiras 
e falsas), segundo a origem (Proposições imediatas e mediatasJ .  Estas 
divisões interessam à Lógica Maior e à Crítica. 

52 . EXTENSÃO E COMPREENSÃO DOS EXTREMOS. - 1) Dizer : 
":tste homem é branco ", por exemplo, é identificar o S " êste 
homem" e o Pr " Branco " ou " que tem brancura". 
Mas conio se faz essa identificação ? Ou o espírito 
julga : " É  UM MESMO SUJEITO que eu denomino 
êste homem e que tem a brancura!'. Ou então julga 
(o que aliás é exatamente a mesma coisa) : " Há 
identidade entre o SUJEITO que denomino êste ho
mem e UM SUJEITO que tem a brancura ".  

No primeiro caso, o espírito diz que u m  
mesmo sujeito possui a nota humanidade e a nota 
brancura, e por conseguinte inclui a brancura 
na compreensão do S "êste homem " 

Em todo juíwo 
afirmativo o es
pírito inclui o 
Pr na. compre
ensão do S ou 
o S na extensão 
do Pr. 

Em todo juiso 
negativo êle ex
clui o Pr da 
compreensão do 
s ou o s da 
extensão do Pr. 

No segundo caso, o espírito diz que êsse sujeito que possui a 
nota humanidade é um ( dos) sujeito ( s) que possui (em) a nota 

25 . Ver n.0 18, nota 37, pâg. 57 e nota 39, ,lâg. 58. 
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brancura ,  e daí faz i nc l u i r  " êste homem " na extensão do Pr 
" branco " 

Oêsse modo o mesmo ato de j uízo pode ser feito quer d o  

pon to de vista _da comp reen são ( Pedro é santo, êlc tem a santi
dade ) ,  quer do pon to de vista da extensão ( Pedro é um santo, 
êle é um dos que possuem a Rantidad e ) . Em ambos 08 casos o 
espírito real iza o mesmo ato de i dentificação entre o S e o P r, 

e não faz expressamente mais do que isto ('in acht signato) .  l\la!'; 
por isRo mesmo e ao mesmo tempo, embora Rem n ü;so pensar ( in 
a.ctu c:i:ercito ) faz i n cl u i r  o Pr na com preensão do S o u  e ntão 
faz i n c l u i r  o S na extensão do Pr. 

O j u ízo " em extensão " e o j u ízo " em compreenRão ", qual ê 
por si o mais 1 1<1 t 1 1nil?  - O j u ízo em comp reensão. ARs i m  como, 
com e fe i to, para o conceito a compreensão é uma propriedade 
mai� fu ndamental que a extensão, assi m  também, para a afir
m a\iio, a fu nção de i nc l u i r  u m  Pr na com preensão de u m  S é 

uma fu nção lógica mais fundamental do que i nc l u i r  u m  S na ex

tensão de um Pr. Eis por que os Lógicos, na teoria da P roposi

ção, d izem que o Pr está no S ( Pra cdicatum in cst Subjecto ) ou 

que o Pr pe rtcucc ( inr ápx_u ) ao S. 
*a) Observemos que a palavra compreensão não designa aqui a 

compreensão do conceito que serve de sujeito à proposição considerado 
em si mesmo, �ti não designa a compreensão de «Homem» por ex.emplo. 
Refere-se a êsse conceito tal como êle é empregado como sujeito da 
proposição, �õ ao têrmo «êste homem..� por exemplo, e designa o conjun
to das notas que convêm a êsse S de direito ou de fato, necessàriamente 
ou contingentemente, em virtude de seu conceito mesmo ou por acidente. 
Dêsse modo, dizendo «Este homem é racional», «l°l:ste homem é san
guíneox-, eu incluo na compreensão do S «êste homem:� o Pr «racional» 
< que faz parte da compreensão do conceito Homem) e o Pr «sanguíneo» 
<que não faz parte da compreensão do conceito Homem ) . Dizendo tam

bém «César foi vencedor em Farsália:>, incluo na compreensão do s 
«César:> o Pr �:vencedor em Farsália», que não faz parte da compreen
são do conceito Homem, e que também não pertence de modo neces
sário ao sujeito César como tal, que não fazia parte de sua noção 
individual, antecipadamente. 

É muito importante esclarecer bem o sentido lato que toma a pa
lavra compreensão na expressão « a  compreensão do S». Foi por não 
haver compreendido isto que Leibniz j ulgava poder tirar do axioma 
dos Lógicos «Praedicatum inest Subjecto» urna metafisica inteira, aliás 
quimérica, segundo a qual todos os fatos e todos os acidentes que afe
tarem uma substância individual, César por exemplo, no decorrer de 
sua existência <e que supõem as relações dessa substância com uma 
infinidade de outras e finalmente com todo o universo) estão inscritos 
de antemão na noção ou na essência dessa substância individual ou 
«mónada�. sendo cada mónada um «espelho» ou uma «Visão» do uni-

26 . Ver acima, n.0 10. 
27 . V.er acima, n.os 18, 43 e 49. 
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verso inteiro. 2B Por conseguinte e por mais que queira Leibniz, não 
existe mais realmente nem contingência nem liberdade no mundo. 

* b) Lembremo-nos de que em tôda proposição afirmativa o Pré 
como a forma que vem determinar o S (ver acima n.0 43) , e o S é como 
a matéria que recebe o Pr. O S oomo tal é, pois, colocado sob o Pr (Sub
jectum subjicítur Praedicato) ; eis a relação lógica que caracteriza essen
cialmente um e outro. Pertence à essência do Sujeito 29 estar sob a 
dependência do Predicado como a matéria sob a forma, pertence à 
essência do Predicado aplicar-se ao Sujeito como a forma à matéria. 
Compreende-se, portanto, que o ato do espírito, quando forma uma 
proposição e quando julga, consiste necessáriamente ou em aplicar o 
Pr na qualidade de forma ao S na qualidade de matéria, ou, o que é 
exatamente a mesma coisa, em aplicar o S na qualidade de matéria 
ao Pr na qualidade de forma. No primeiro caso, inclui o Pr na com
preensão do S, dizendo que a brancura é uma da(s) nota(s) de «êste 
homem» ; no segundo caso, inclui o S na extensão do Pr, dizendo que 
«êste homem» é uma (das) coisa (s) que possui(em) brancura. 

Por aí vemos que o juízo (afirmativo) não é pura e simplesmente 
a identificação de dois conceitos, mas sim a identüicação de um con
ceito desempenhando função de S e de um conceito desempenhando 
função de Pr, de sorte que o espírito, quando realiza essa identificação, 
deve necessàriamente colocar-se de fato, quer do ponto-de-vista da ex
tensão, quer do ponto-de-vista da compreensão. 

*e) Sendo êstes dois modos de estabelecer um mesmo juízo abso
lutamente equivalentes, o Lógico, quando do ponto de vista de sua arte, 
reflete sôbre um juízo (não é o mesmo que julgar naturalmente) ,  pode 
considerar qualquer proposição como bem quiser, quer do ponto-de
vista da extensão, quer do ponto-de-vista da compreensão. Se entre
tanto alguém, como Leibniz e sua escola, se colocasse, para simplificar 
as coisas, exclusivamente do ponto-de-vista da extensão, correria o 
perigo de desconhecer os processos naturais da razão, que usa de fato, 
conforme os casos, do ponto-de-vista da compreensão como do ponto
de-vista da extensão (e mesmo mais comumente do ponto-de-vista da 
compreensão) ; correria o perigo sobretudo, o que é muito ma.is grave, 
de falsear tôda a teoria do j uízo. 

2) Quer o espírito se coloque, para j ulgar, do ponto-de-vis
ta da extensão ou do ponto-de-vista da compreensão, as proprie
dades lógicas réf erentes à extensão e à compreensão do S e do 
Pr na 'proposição permanecem evidentemente as mesmas. Con
sideramos primeiro as propriedades lógicas que se referem à EX� 
TENSÃO do PREDICADO. - A. Seja em primeiro lugar o caso de 
uma proposição afirmativa. 

Seja uma proposição afirtnatíva: :!ste hometn é branco». Cons
truindo esta proposição, eu incluo o Pr «branco» na compreensão do 
S «êste · homem», ou, o que · é  a mesma coisa, o S c:êste homem> na 
extensão d,o Pr «branco». 

28 . . Cf. LEmmz, �íscoor• de Mét:aph11�e; Lettni d Amauld. 
� .  Referimo-nos ao sujeito . lógico. Ver acima. n.0 ta, tezto menor. 



1 30 A PROPOSIÇÃO 

Mas uma vez que o Pr «branco» entra na compreensão do S 
• êste homem,, ,  é que a compreensão de «êste homem» é considerada 
na proposição como maior do que a de «branco». O s «êste homem» 
recebe do Pr «branco» uma das determinações que o caracterizam, 
uma determinação que se acrescenta às que já possui, sua compreensão 
é, pois, maior, porque, além das notas que possui como «êste homem» , 
apresenta também as que nêle designa o Pr «branco». 

Acontece em certos casos que a compreensão do S é igual à do 
Pr. �0 É o que se dã nas afirmativas universais denominadas conversí
veiB, isto é, aquelas em que se pode inverter entre si o S e o Pr sem 
alterar a quantidade da ·proposição, e sem que a nova proposição assim 
formada deixe de ser verdadeira a 1 : «Todo homem é animal racionah. 
Animal racional tem a mesma compreensão que Homem e eu posso 
certamente dizer :  «Todo animal racional é homem». Mas isto se dá 
devido à matéria e não devido à forma da proposição ou às relações 
lógicas que ela implica ; em todo caso a compreensão do S nunca é 
menor do que a do Pr, de maneira que podemos escrever: 

Compr. S > Compr. Pr. 
= 

Estando a compreensão e a extensão de um têrmo, como o sabemos, 
em razão Inversa uma da outra, dizer que o S tem conipreensão maior 
do que a compreensão do Pr, é dizer que êle tem extensão menor que 
a extensão do Pr, - o que aliás se verifica diretamente, partindo-se 
da proposição pensada em extensão : desde que de fato o S «êste ho
mem•> entra na extensão do Pr «branco», é porque a extensão do Pr 
<,branco» é tomada na proposição como maior do que a do S «êste ho
mem » ;  o S «êste homem» é aplicado ao Pr «branco» como uma das 
coisas às quais êste Pr se aplica para determiná-las ; logo, tem extensão 
menor do que a do Pr. 

Acontece, com efeito, em certos casos (proposições conversíveis : 
<O homem é animal racional» ) ,  que a extensão do Pr se apresenta 
igual à do S. s2 Mas isto se dá devido à matéria e não devido à cons
tituição lógica ou à forma da proposição, vi propositionis; consideran
do-se apenas a função lógica do Pr em relação ao S, ou a estrutura 
lógica da proposição, esta coloca o Pr diante do S como um têrmo 
de extensão maior diante de um têrmo de extensão menor. 33 Em 

30 . Nas proposições chamadas forçadas, porque a ordem natural do S e 
do Pr está invertida (propositiones mnaturales, indirectae, violentae) por e:irem
plo: "algum homem é Pedro", a compreensão do S parece menor do que a 
do Pr. Entretanto, na realidade, o S algum homem supre por um únko indi
víduo, tendo pois uma compreensão igual à do Pr. 

31 . Esta nova proposição é verdadeira como a primeira, mas afirma uma 
outra verdade. � diferente dizer "Todo homem é animal racional" e dizer 
"Todo animal racional é homem", como é diferente dizer A pertence a todo B 
e dizer B pertence a todo A. - Cf. pág. 148-e. 

32 .  _.o\ssim também numa proposição forçada "algum homem é Pedro ", por 
exemplo: Nessa proposição o S algum homem, suprindo por um único indi
víduo, tem extensão não maior, mas igual, na realidade, à do Pr. 

33 .  Por isso é que esta proposição "o homem é um animal racional" não 
diz por si que a extensão de "animal racional" é igual à de "homem". Para 
dizê-lo, é preciso recorrer a uma outra proposição, por exemplo, à propos�o 
e:relu.rlva: .. Só o homem é um animal racional." 



AS VÁRIAS ESPÉCIES DE PROPOSIÇÕES 131 

todo 0 caso a extensão do Pr nunca é menor do que a do S, de maneira 
que podemos escrever : 

Ext. Pr. > Ext. S. 

Tendo o Pr. por função lógica, em tôda afirmativa, de apli
car-se ao S como a forma universal à matéria, 34 enquanto que 
o S substitui na Proposição sujeitos singulares nos quais êle se 
realiza a título de conceito universal, evidente-

d � d  Em tôda afir-
men te não é segun o to a sua extensão ou segun- mativa 0 Pr é 
elo sua universalidade, isto é, como realizado em tomado PART1cu

todos os singulares nêle contidos, que o Pr é to-
LARMENTE, 

mado quando atribuído ao S ou a êle identificado pelo espírito. 
"Todo homem é mortal", por ai eu identifico tôda a matéria con
tida no universal Homem (todos os sujeitos singulares nos quais 
êsse universal se realiza) a alguma coisa determinada pela forma 
ou qualidade Mortal, mas certamente não a tôda a matéria con
tida nessa mesma forma universal, a todos os sujeitos singula
res, nos quais mortal se realiza. 

Em tôda Afirmativa 
o Predicado é tomado 

PARTICULARMENTE. 

•aJ Em têrmos mais precisos, diremos que em tôda Proposição 
Afirmativa, o Pr como tal tem «suplência» particular (supponit par
ticulariter, confuse tantum seu disjuncteJ . 35 No exemplo citado, mortaJ 
«supre» por algum mortal. Se esquecêssemos, dizendo por exemplo : 
Homem = Mortal, logo Mortal = Homem, erraríamos grosseiramente. 

*bJ Acontece, de fato, em certos casos, - proposições conversí
veis, �a por exemplo : «Todo homem é animal raclonah, - que o Pr 
tem a mesma extensão que o S (não há outros animais raclonais além 
do homem) . Entretanto, mesmo neste caso, não é segundo sua exten
são (de fato igual à do S) que êle é tomado para ser atribuido ao S. 
Nunca é tomado em sua universalidade para ser afirmado do S, por. 
que então seria preciso que fôsse atribuído segundo todos os singulares 
aos quais substitui a título de universal, a todos os singulares aos quais 
o S substitui na proposição. Posso muito bem dizer: ctodo homem é 
racional», mas não posso dizer: «todo homem é todo racionab, - o que 
implicaria «todo homem é todos os racionais» e ceada homem é todos 
os racionais». s1 l!l importante compreender bem que, numa propo
sição conversivel, o Pr não tem sem dúvida extensão maior do que o 
S fnon est in plusJ, - de modo que sua extensão não é restringida se 

34 .  Ver acima, n.0 43. 
35 .  Ver acima, n.0 27. 
36 . Tôda proposição que atribui ao sujeito a definição dêste é uma propo

sição conversível. 
37 . Cf. S. ToMÃs, in Peri.hermeneias, lib. I, eap. VII, lect. 10, n. 0 2a.. 
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a fizermos coincidir com a do S - mas êle continua, como em tõda 
a firmat,lva, na sua função de Pr, a ser tomado particularmente para 
ser atribuído ao S. 

- B. Consideremos agora uma proposição negativa. Nela 
o Pr e o S são separados um do outro, e essa separação implica 
que o Pr não constitui nenhuma das notas da compreensão do 

S, e pelo mesmo fato o S não é nenhuma das 
e em toda Ne- coisas às quais se aplica o PL Portanto, é de tôda gativa é tomado 

a extensão rlo Pr que o S é exclu ído. " O  homem UNIVl:RSALMEN1E. 
não é um puro espírito " ;  eu separo de tôda a ma-

téria contida no universal Homem a forma universal Espírito 
puro, por conseguinte tôda a matéria contida nessa forma uni
versal. 

Em tôda Negativa., 
o Predicado é tomado 
UNIVERSALMENTE. 

Em termm mais precisos, diremos que em tõda Proposição Negativa 
o Pr tem , .. suplência» (suppositioJ universal ; espírito puro «supre» aqui 
por nenhum espírito puro». 

1 
- C. A exposição precedente demonstra de maneira sufi-

cientemente clara que a quantificação do Predicado proposta pelo 
Lógico inglês Hamilton é uma pura banalidade. É um contra
senso querer " quantificar" o Pr, isto é, manifestar explicitamen:
te sua quantidade ( ver adiante n.0 83) ,  porquanto é da própria 
essência. do Pr, devido à sua relação lógica com o S, ser tomado 
particularmente em tôda afirmativa, e universalmente em tôda 
negath·a 38• 

Em tôda. Afir
mativa o Pr é 
toma.do em tôda 

3 . Consideremos, pois, a COMPREENSÃO do 
PREDICADO. 

a sua compreen-
são, " O  homem é mortal " :  tôdas as notas que cons-
tituem a mortalidade se encontram no homem. 

É dizer que 

em tôda afirmativa 

38 .  Por idêntica razão é um contra-senso censurar a Lógica tradicional de, 
ao insistir sôbre as propriedades que se referem à extensão, hav.er preparado a 
teoria de Hamilton: como se a função lógica do Pr na proposição, · e o que 
ela comporta quanto à extensão dêle, fôsse o efei.to · de · tal �oria mais ou 
menos arbitrária, e não dependesse da estrutura mesma e da .essência da pro
posição. 
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em tôda Proposição 
AFIRMATIVA 

em tôda Proposição 
NEGATIVA 

133 

ar icu armen e Universalmente � _ 
o Predicado 

' EXTENSAO 
{ P t. l t · r Segundo a 

é tomado 

Totalmente Parcialmente 
f Segundo a 

1. COMPREl:NSÃO 

(Considerado 
divlsamente.) 

Extensão e Compreensão do Predicado 

o Predicado é tomado 

em tôda a sua COMPREENSÃO. 

Pelo contrário, se eu disser : " O  homem não é um puro 
espírito", tôdas as notas constitutivas do espírito puro não são 
por isso excluídas do homem (assim, o homem é uma substância 
como o espírito puro ) .  É dizer que 

em tôda negativa 

o Predicado é tomado 
apenas em urna parte de sua COMPREENSÃO, 
se todavia considerarmos divisamente 
as notas desta. ( Pois o Predicado é tomado em 
tôda a .<Jua cornpreensüo, considerando-se coletfra
mente as notas desta ) . 

mas em t ô d a 
Negativa, ape
nas numa parte 
de sua compre
ensão (conside
rada divisamen
te). 

aJ Extensão do Sujeito. - Quanto ao SUJEITO, vimos acima (n.0 
5 1 )  que, por definição, é tomado universalmente em tôda PROPOSIÇÃO 
UNIVERSAL, particularmente em tôda PROPOSIÇÃO PARTICULAR. 

. 

Em tôda PROPOSIÇÃO SINGULAR, «êste homem é mortab, por exem
plo, o têrmo-sujeito significa um conceito singular <reflexo) que por 
si pressupõe um conceito universal (direto) ; o conceito direto (uni
versal) é tomado apenas numa parte de sua extensão, sendo esta res
tringida a um único indivíduo determinado, mas o conceito reflexo 
ou indireto por si (conceito singular) é evidentemente tomado em tõda 
sua extensão; por isso é que as proposições singulares equivalem prà
ticamente, na teoria do Silogismo e na teoria da Conversão das pro
posições, as proposições universais. 

Por outro lado, tôda PROPOSIÇÃO INDEFINIDA equivale quer a uma 
universal (em matéria necessária, isto é, se o Pr deve necessà.ria mente 
convir ou não convir ao S) , quer a uma particular (em matéria con
tingente, isto é, se o Pr pode ou ncio convir ou não convir ao S l .  quer 
mesmo a uma singular <quando o sujeito supre por um único indivi-
duo determinado : «O homem chegou:>) .  

· 

bJ Compreensão do Sujeito. - Em tôda proposição (exceto nas 
proposições reduplicatívas que implicam restrição) o S é tomado em 
tôda a sua COMPREENSÃO, isto é, com tôdas as notas que a constituem. 
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e 1 Emprêgo dessas noções. - Encontramos em diversas teorias 
I mportantes as noções que se referem à compreensão e sobretudo à 
extensão dos têrmos na proposição. Como já tivemos ocasião de obser
var. :1:1 pelo fato de manejarmo.� com concelto.1 abstratos, portanto unl
\"l'rsais, não podemos pensar corretamente sem levar em conta a exten
são dêles. li: por isso que a consideração da extensão dos termos 
( extensão do Sujeito na teoria da oposição das proposições, extensão 
dos dois extremos na teoria da conversão e acima de tudo na do ra
ciocíriioJ desempenha um papel capital na Lógica : não que o Ló
gico exija dessa consideração levar em conta a própria essência do 
pensamento discursivo, o que seria um absurdo, mas porque deve exi
gir que sejam fixadas certas condições Indispensáveis ao exercício le
gitimo dêste pensamento. 

di EXERCÍCIOS. - Cerno o Sujeito e o Predicado são tomados do 
ponto-de-vista da compreensão e da extensão, nas seguintes Propo
sições ? :  Tôda potência é fraca, a menos que seja unida. A paz, em 
si mesma, é muito boa. Eu não sou um grande profeta. Os lõbo3 comem 
vorazmente. Nenhum avarento está em paz com Deus. Alguns fruto.> 
são venenosos. O triângulo é uma figura de três lados. Meu amigo 
partiu. Alguns ambiciosos não são valentes. J!:ste ministro é célebre 
como dançarino. 

C - Oposição das proposições 

A o p o s i ç ão 53 . NOÇÃO DE OPOSIÇÃO. - Duas proposi-
lóglca 00 oposl- ções tais como " O  homem é falível ", " O  homem ção das propo-
sl�ões é a aflr- não é falível ", são construídas com os mesmos mação e ª  nega- têrmos, mas não podem subsistir conj untamente ção do mesmo Pr em rela.;ãP no espírito : repugnam-se entre si. Diz-se que duas 
ao mesmo s. proposições se excluem ou se repelem entre si, 
quando uma afirma e a outra nega um mesmo Pr de um mesmo 
S. Temos aí. 

A OPOSIÇÃO LÓGICA 

ou oposu;ao daB proposições, assim definida : a afirmação e a 
negação do mesmo Pr em relação ao mesmo S ( afirmatio et ne
gatio ejusde1n de eodem) . Evidentemente, haverá grande inte
rêsse para o Lógico em investigar as leis dessa oposição. Assim, 
poderá saber em que casos, diante de duas proposições construí
das com os mesmos têrmos, pode-se passar da afirmação de uma 
à negação da outra, e inversamente ; dizer que, se uma é verda
deira, a outra é falsa, ou que se uma é falsa, a outra é verdadeira. 

Já vimos que as Proposições são, quanto à sua forma (ou à 
sua .. qualidade essencial ")  AFIRMATIVAS ou NEGATIVAS ; quanto à 

39 . Ver acima, n.0 18. 
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sua quantidade, UNIVERSAIS ou PARTICULARES (ver acima n.º 48 
e 51 ) .  Para abreviar a linguagem e para construir fórmulas mne
mônicas, os Lógicos convieram em designar as Proposições 

AFIRMATIVAS UNIVERSAIS A maiúsculo 
pela letra A (primeira vogal da palavra Afflrmo) �1:���i!e:!!:.' 
e as Proposições I maiúsculo diz 

sim, O não, par-

AFIRMATIV AS PARTICULARES & icularment e. 

pela letra 1 ( segunda vogal da mesma palavra) : as Proposições 

NEGATIVAS UNIVERSAIS 

pela l�tra E ( primeira vogal da palavra nEgO) , as Proposições 

NEGATIVAS PARTICULARES 

pela letra O (segunda vogal da mesma palavra) . É destas letras 
com significação convencional, que daqui por diante nos servi� 
mos. Para reter a significação convencional de A, E, I, O, po
dem ser usadas as duas fórmulas mnemônicas seguintes : 

Asserit A, negat E, verum generaliter ambo, 
Asserit 1, negat O, sed particiilwriter ambo. 
54 . As TRÊS ESPÉCIES DE OPOSIÇÃO. - 1.0)  Seja a propo

sição ( A )  : " TODO HOMEM É LOURO", Esta proposição afinna o 
Pr Louro do conceito (objetivo) Homem tomado em sua uni
versalidade. 

Como negar êste Pr deste S de maneira a destruir pura e 
simplesmente esta proposição ? Dizendo pura e simplesmente : não 
é verdade que todo homem seja louro, isto é, negando que o Pr 
Louro pertença ao conceito Homem tomado em sua universali.
dade, ou seja, construindo a proposição (0) : " Certos homens 
não são louros", ou, como é preferível dizer em Lógica : " ALGUM 
HOMEM NÃO É LOURO". Temos assim a oposição de 

CONTRADIÇÃO, 

na qual uma proposição nega pu,ra e simplesmente o que a outra 
afirma, e na qual não existe absolutamente nada em que possam 
convir as duas proposições. 

2.0) De outra maneira ainda podemos negar um do outro 
o Pr e o S da mesma Proposição " TODO HOMEM t LOURO" :  ne
gando não só que o Pr Louro pertença ao conceito Homem tomado 
em 8U(J, universalidade, mas além disso, que pertença ao conceito 
Homem tomado de qitolquer maneira, tanto particularmente como 
universalmente ; dizendo portanto : "J!: falso não só que todo ho-
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mern seja louro, mas ainda que certos homens sejam louros", isto 
é, construindo a proposição ( E ) : " NENHUM HOMEM É LOURO" . 
.t a oposição de 

CONTRARIEDADE, 

na qual urna propos1çao nega não só o que afirma a outra, mas 
também o que afirmaria uma proposição menos extensa; oposi
ção na qual há por conseqüência alguma coisa, isto é, a falsida
de, na qual as duas proposições opostas podem convir : pois am
bas as proposições "todo homem é louro", "nenhum homem é 
louro", são igualmente falsas, sendo a verdade que certos homens 
são louros e que outros não o são. 

3.º) Seja agora a proposição ( I ) : ''ALGUM HOMEM É LOU
RO''. Pode-se opor a ela de maneira CONTRADITÓRIA, negando-a e 
destruindo-a de maneira pura e simples, isto é, construindo a pro
posição (E ) : " NENHUM HOMEM É LOURO ". Mas pode-se opor 
a ela ainda de outra maneira, construindo a proposição (0) : 
"ALGUM HOMEM NÃO É LOURO " (que não mais nega a proposição : 
"Algum homem é louro", mas sim a proposição mais extensa : 
"Todo homem é louro") . É a oposição de 

SUBCONTRARIEDADE, 

na qual uma proposição nega não exatamente o que afirma a 
outra, mas o que afirmaria uma terceira proposição mais extensa, 
oposição em que há portanto alguma coisa, - a saber, a verdade, 
na qual as duas proposições opostas podem convir : pois ambas 
as proposições "algum homem é louro ", "algum homem não é 
louro " são igualmente verdadeiras. 

aJ Entre as duas proposições singulares : «Pedro é sensato:., «Pedro 
não é sensato», há oposição de contradição; a segunda proposição des
trói pura e simplesmente a primeira. 

•aJ O mesmo sucede entre as duas proposições seguintes : «0 
homem é a mais nobre das criaturas», «0 homem não é a mais nobre 
das criaturas». Nessas proposições o sujeito universal, embora o que 
se lhe atribua tenha relação com o ser que êle tem na coisas, é por si 
tomado de acôrdo com o ser que êle tem no espírito, sendo tomado 
preci3amente enquanto uno <sob a condição de unidade que só lhe con
vém no espírito) ;  40 por isso é que tais proposições, cujo sujeito univer-

40. Ver acima, n.0 18, 2, texto menor e n.º 51, a. "Quandoque attribuitur 
aliquid ""iveTsali 8'c consíderoto, quod scilicet appTehenditur ab mtellectu · 11t 



OPOSIÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 137 

sal é tomado enquanto uno, comportam-se do ponto-de-vista da opo&l
ção como singular ( só admitem uma espécie de oposição a oposição de 
contradição, que não supõe uma diferença na quantidade das proposi
ções) . Postos de parte êsses dois casos. 

Pelo que acima foi dito, vemos que duas proposições são 

CONTRADITÓRIAS, 

quando têm o mesmo S e o mesmo Pr 4 1 e são opos
tas não só pela qualidade ( uma afirmativa e a 
outra negativa ) ,  mas também p�la quantidade 
(uma universal, a outra particular) ; 

CONTRÁRIAS, 

quando, tendo o mesmo S e  o mesmo Pr, são opos
tas somente pela qualidade, não pela quantidade, 
sendo ambas universais ; 

SUBCONTRÁRIAS 

Há três espé
cies de oposição 
lógica: Contra
dição, Contra
riedade, Subcon
trariedade. Po
demos acrescen
tar a.inda. a Su
balternação. 

A contra O, 
I contra E, são 
contraditórias; A 

é contrária a E, 
1 subcontrária a 

O; A subaUer
na.ndo I, E s11-
balterna.ndo O. 

quando têm o mesmo S e o mesmo Pr e são opos- A o p o s i ç ã o 

tas somente pela qualidade não pela quantidade, perfeita é a con-

sendo ambas particulares. traditória. 

Há, portanto, oposição de Contradição entre A e O, entre E 
e I ;  oposição de Contrariedade entre A e E, oposição de Subcon
trariedade entre I e O. É o que se representa no esquema seguin
te, denominado " quadrado lógico". 

I diz-se SUBALTERNA de A, o SUBALTERNA de E. A subalter
nação não constitui uma oposição lógica, mas somente uma rela
ção entre superior ( proposição mais universal) e inferior ( pro-

unum, tamen id quod attribuitur ei non pertinet ad actum intellectus, sed ad 
esse, quod habet natura apprehensa in rebu.s qu.ae sunt extra animam, puta si 
dicatur quod homo sit digníssima creaturarum. Hoc enim convenit naturae hu
manae etiam secundum quod est in singularibus. Nam quilibet homo singularis 
digníor est omnibus creaturis irrationalibus; sed tamen omnes homines singu
lares non sunt unus homo extra animam, sed solum in acceptione intellectus; 
et per hu.nc modum attribuitur ei praedicatum, scilicet ut uni rei." (S. TOMÁS, 
in Perihermeneias, lib. I, c. vn, lect. 10, n.0 9.) 

41 . Em duas proposições opostas é preciso não só que o S e o Pr sejam 

os mesmos, mas ainda que o S tenha o mesmo gblero de "suplência" ou nip
positio (material, lógica ou real) . O S pode, todavia, passar da suplência 
real particular à suplência real universal ou inversamente. 
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posição menos uníversal ) .  Uma proposíção universal e sua su
balterna niío são opostas no sentido pl'óprio da palavra ; a suba!-

ternada, muito pelo contrário, não faz mais do que exprimir de 
modo parcial ou diminuído a mesma coisa que a subalternante. É 
preciso dizer que há TRÊS espécies de oposição lógica : Contradi
ção, Contrariedade e Subcontrariedade, se bem que, para agru
par em uma mesma classificação tôdas as espécies de relações 
que podem ter entre si duas proposições que têm o mesmo S e o 
mesmo Pr, é comum dizer-se que há QUATRO espécies de oposição 
lógica : Contradição, Contrariedade, Subcontrariedade, Subalter
nação. Mas então a palavra oposição é tomada, no que se refere 
à subalternação, num sentido impróprio. 

Qual é a maior ou a mais forte das diversas espécies de opo
sição, aquela em que a negação desempenha melhor sua função 
destruidora ? Não é, como se julgaria à primeira vista, a opo
sição de contrariedade. É a oposição de 

CONTRADIÇÃO 

na qual a proposição negativa é a pura negação da proposição 
afirmativa. A opt>sição de contrariedade, na qual uma proposi-
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ção nega não só o que afirma a outra, mas também o que afir
maria uma proposição menos extensa, é na realidade menos ne
ga,tiva que a oposição d e  contradição, pois, ao passar de uma pro
posição à sua contrária o suj eito continua a ser tomado unfrer
Halrnente ;  po r  isso é que essas duas proposições podem ter al
guma coisa de comum, a saber, a falsidade. 

* a )  Notemos que � definição da oposição «afirmação e negação 
do mesmo Pr em relaçao ao mesmo S», só convém perfeitamente às 
três primeiras espécies de oposição admitidas pelos Lógicos, se se en
tender precisamente por S a palavra sujeito da proposição. Na oposição 
subcontrária «algum homem é sensato» , «algum homem não é sensato,, ,  
o Pr sensato é afirmado ou negado da mesma palavra sujeito .:algum 
homem:e. Se, porém, se entender por S as coisas pelas quais um:i 
palavra supre, então a definição de que se trata é uma definição pelo 
caso tipo ou eminente : só se verifica plenamente para a oposição per
feita, isto é, a oposição de Contradição. Para aplicar-lhe a oposição 
Contrária será preciso ampliá-la e imprimir-lhe uma certa modificação 
< pois nessa oposição o S da proposição negativa não supre apenas pelos 
objetos para os quais a proposição afirmativa é falsa, mas tarr.bém 
pode suprir por outros objetos, para os quais a afirmação seria verdadci · 
ra, - e inversamente ) ; é preciso entendê-la num sentido ainda mai> 
Jato para aplicá-la à oposição Subcontrária ( pois em tal caso o S da 
proposição negativa pode não suprir !)€los mesmos sujeitos que o S d'.1. 
proposição afirmativa ) .  

Quanto à Subalternação, é exclusivamente para satisfazer a nece >
sidade de simetria que os Lógicos lhe deram colocação no quadro d'.ls 
oposições. Esta falsa saída, aliás, não figura na teoria das opos!ç.)e<; 
formulada pelo próprio Aristóteles. 

* b !  Considerando-se as proposições condicionais, podemos dizer por 
analogia que há 1 .0, Contradição entre «se eu fôr rico serei feliz» e 
.. não é verdade que se eu fôr rico serei feliz» ( isto é :  «se eu fôr rico 
pode ser que eu não seja feliz» ) ,  e contr.'Jdição entre «se eu fôr rico 
não serei feliz» e «não é verdade que se eu fôr rico não serei feliz�. 
( isto é: «se eu fôr rico pode ser que eu seja feliz» ) ,  2.0, Contrariedade . 
entre «Se eu fôr rico serei feliz» e <'.Se eu fôr rico não serei fell� ; 
3.0, Subcontrariedade entre «se eu fôr rico pode ser que eu não sej a  
feliz» e «se e u  fôr rico pode ser que e u  seja feliz» ; 4.0, Subalternação 
entre •.:se eu fôr rico serei feliz" e «se eu fôr rico pode ser que eu seja 
feliz», como «se eu fôr rico não serei feliz:.' e «se eu fôr rico pode ser que 
eu não seja feliz». 

55 . LEIS DAS OPOSIÇ ÕES. - 1) CONT&ADIÇ ÃO. Duas pro
posições contraditórias 

não podern ser verdadeiras ao mesmo tem-
Se um é ver-

po nem falsas ao mesmo tempo. dadetro o outro 

Se uma é verdadeira, a outra é necessàriamen- é falso; se \UD é 
falso, o outro é 

te falsa ; se uma é falsa, a outra é necessàriamente verdadeiro. Lei 
verdadeira. "Algum homem é louro " é verdade : das Conll'Mlitó

logo é falso que " nenhum homem é louro''. "Todo 
rtaa. 

homem é justo" é falso : logo é verdadeiro que "algum homem 
não é justo ". 
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CONTRARIEDADE. Duas conti'árias 
nrio pod1m1 sei·  verdadeiros ao mesmo 
tempo, mas podem ser fal.'las ao mesmo 
tem po. 

Se um é ver
dadeiro o outro 
é falso mas se 
um é falso, tal 
vez o outro seja 
Igualmente fal
so, els o caso 
das contrárias. Se uma é verdadeira, a ou tra é nccessàr ianien

te fa lsa ; mas se u ma é falsa, a outra tamb.:!m pei
de ser falsa 4� " Todo homem é justo " é falso, isto porém não pro
va que "nenhum homem é j usto " seja verdade. 

Se um é falso, 3 )  SuBCONTf:ARIEDADE -- D u a s  sul>conti <Í
rias 
nüo podem ser .falsas ao mesmo tempo, 
mas podem ser 1'erdadeiras ao mesmo 
tempo. 4:1 

Se uma é falsa, a outra é nece:;sàriamente ver
dade i ra : mas se uma é verdadeira a outra tam
bém pode ser verdadeira. " Algum homem é j usto" 

é verdade, e isto não prova que " algum homem não é j usto, sej a 
falso. 

o outro é verda
deiro; mas, se 
um é verdadei
ro, talvez o ou
tro �eja igual
mente verda
deiro, assim são 
a s subcontrá-rias. 

4 )  SUBALTERNAÇÃO - As subalternas obedecem à seguinte 

lei : Se A é verdade, I é verdade ; se A é falso, I pode ser verda

de. Se I é verdade, A pode ser falso, se I é falso, A é falso. O 
mesmo sucede entre E e O. 

A importância prática dessas leis é evidentemente muito 
grande. Evitemos sobretudo confundir a oposição de Contradi
ção e a oposição de Contrariedade. Da falsidade de uma pro
posição não se segue necessàriamente que a proposição contrária 
seja verdadeira. Por exemplo, do fato desta proposição ser fal
sa : " Tóda religião é boa", não se segue que esta seja verdadeira : 
"Nenhuma religião é boa, é falsa, pelo contrário ". Por ser falsa 
a proposição seguinte : " Pode-se, sem a graça, evitar todo peca-

42 . Em matéria necessária, isto é, quando o Pr pertence à essênciá do · s, 
duas proposições contrárias não podem ser :talsas ao mesmo tempo. Exemplo: 
"Todo homem é mortal", "nenhum homem é mortal". Em tal caso (mas em 
tal caso tão sómente) podemos, como na oposição de contradição, concluir 
da falsidade de uma contrária à veracidade da outra. 

43. Em matéria necessária, isto é, quando o Pr 'pertence à essência do S, 
duas proposições subcontrârias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. 
Exemplo: "Algum homem é IllQrtal", "algum homem não é mortal". Em : tál 
caso (mas em tal caso tão somente) podemos, como na oposição de contradição, 
concluir da veracidade de uma subcontrária à falsidade da outra. 
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do", não se segue que seja verdadeira esta : " Não se pode, sem 
a graça, evitar nenhum pecado ". ( Ver n.0 seguinte, Oposição das 
Proposições modais. )  

* a J  Podemos observar que a contraditória de urna pro�ição co
PULATIVA é uma DISJUNTIVA. Exemplo : <'.Todo rico é triste e honrado>. 
Contraditória : «Algum rico não é triste ou não é honrado». De fato, 
se esta disjuntiva é falsa, a copulativa é verdadeira, e se qualquer um 
de seus membros é verdadeiro, a copulativa é falsa. 

* bJ A oposição de contradição e os futuros contigentes. - Se uma 
proposição é verdadeira, sua contraditória é falsa ; se uma proposição é 
falsa, sua contraditória é verdadeira. Mas uma proposição que se re
fere a um futuro contingente não é determinadamente verdadeira ou 
determinadamente falsa < ver acima, n.0 4 1 - b J ,  de modo que sua contra
ditória também não é determinadamente falsa ou determinadamente 
verdadeira. Seja um fato, por exemplo, uma batalha naval. De duas 
proposições como estas : «haverá amanhã - não haverá amanhã uma 
batalha naval», não �e pode dizer: sendo ambas as proposições contra
ditórias, uma é atualmente falsa e a outra é atualmente verdadeira. 
«Tudo quanto se pode afirmar é que elas se excluem indeterminada
mente. Supondo-se verdadeira qualquer das duas, a outra é falsa, e 
inversamente. Não se pode, porém, dizer desde já que uma das duas 
determinadamente essa de preferência àquela, seja verdadeira e se 
recuse a outra como falsa. Pois, considerando-as bem, nem uma nem 
outra é verdadeira ou falsa. E com efeito os ctíscursos são veraaaeiros, 
diz Aristóteles, lembrando sua definição da verdade, enquanto são con
formes às coisas. Portanto, desde que um fato ainda não existe, e 
não existe nem mesmo como prestabelecido em sua causa, pois que 
é contingente, é claro que nenhum discurso sôbre êsse fato pode ser 
verdadeiro ou falso, e não se pode dizer que, sendo verdadeiro tal dis
curso oposto, e outro seja falso ou inversamente.» 44 

cJ A oposição das proposições dá motivo a inferências imediatas? 
Ver adiante n.O 68. 

* dJ Críticas modernas dirigidas à teoria da subalternação. Ver 
adiante n.0 84. 

e) EXERCÍCIOS. 1) Indicar que espécie de oposição reside entre 
as proposições seguintes : 

Todo rico é orgulhoso, nenhum orgulhoso é rico. 
Todo mamífero tem um tegumento piloso, algum mamífero não 

tem tegumento piloso. 
Nenhum filósofo se enganou, algum filósofo não se enganou. 

44 . HAMELIN, Le Syst. d'Aristote, pág. Ul'l. "A questão de saber 119 b.6 
futuros contingentes ",  acrescenta HAMELIN, "é absolutamente outra. Mas, se 

há, a doutrina de Aristóteles sôbre a aplicação do principio de contradição 
a ês�es futuros é a única correta e racional." cr. ARisTóTELES, PerihemMmeiaa, 
cap. 1x, e o magistral comentário de S. Toll4ÃS, lect. IS e 14. 
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A lguns soldados fugiram, algum soldado não fugiu. 
Algum mamífero tem asas, alg-um mamífero nf.o tem asas. 
Algum homem é mentiroso, todo homem é mentiroso, etc., etc. 

2l Sejam as seguintes proposições : 
Tôda verdade não é boa de se dizer. Alguma severidade é ne

cessária . Nenhum pássaro é vivíparo. Alguns filósofos não foram vir
tuosos. - Indicar quais são as contraditórias, contrárias, subcontrárlas 
e subalternas. 

*56 . OPOSIÇÃO DAS PROfO:IÇ ÕES MODAIS. - Numa propo
sição modal há duas qualidadr!s a considerar : a do rnodo e a do 
"dictum", isto é, da própria en unciação que une ou separa o Pr e 
o S. Assim, na proposição : " É  possível que Pedro não venha ", 
o modo é afirmativo, o dictum é negativo. 

Também há duas quantidades a considerar nas modais ; a do 
dictum e a do mo<lo;  os modos necessár·io e impossível dizem com 
efeito universalidade (a coisa em questão deve acontecer sempre 
ou nunca pode acontecer) ; os modos possível e contingente dizem 
particularidade (a coisa em questão pode acontecer ou não acon
tecer algumas vêzes) .  

1 . )  Façamos primeiro abstração da quantidade do dictum, 
e suponhamos o S singular : "Que Pedro esteja curado ", por exem
plo. Só temos então que considerar a quantidade do modo, a qua
lidade do modo, a qualidade do dictum. 

aJ Visto que dmpossíveb equivale a «não possível», e por con
seguinte a um modo negativo, podemos estabelecer que se o modo e o 
àictum são ambos afirmativos, a proposição é pura e simplesmente 
afirmativa, se ambos são negativos, é a mesma coisa ; se o modo é 
afirmativo e o dictum negativo, ou inversamente, a proposição é pura 
e simplesmente negativa. 

(Af.) (Af.) 
Necessário que seja = Af. 

<Af.) <Neg.) 
Necessário que não seja = Neg. 

(Af.) 
Possivel que 

(Af.) 
Possível que 

(Af.) 
seja = Af. 

<Neg.) 
não seja = Neg. 

(Neg.) 
Impossível que 

(A!.) 
seja = Neg. 

(Neg.) 
Impossível que 

<Neg.) 
não seja = Af. 
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bJ Por outro lado é evidente que as combinações 45 
rmpossivel que não seja , equivalem a Necessário 

Não possível que não seja ) que seja (Afirm. univ. )  

Assim também a s  combinações 

Necessário que não seja 
Não possível que seja 

1 equivalem a Impossível 

f que seja (Neg. univ.) 

As combinações 

Não impossível que sej a 1 equivalem a Possível 

Não necessário que não seja f que seja CAfir. part.) 

E as combinações 

Não necessário que seja 
Não impossível que não seja 

l equivalem a Possível que 

J não seja CNeg. part.) 

143 

Por conseqüência podemos representar pelo esquema seguin
te a oposição das Modais em que o S é singular. 

1 
Ê possi'vel qu� S ubcohtrár i a s  P e dro s a r e  ,-.���--���--\ 

: 

45 . Omitimos aqui o modo cmatingente, pois, a fim de aimplifiear as colsaa, 
os Lógicos consideram aqui contingente como sinônimo de ponf1>el. 
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2 . )  Se leva.rmos agora em consideração a quantüiade do 
"dictum", teremos o esquema seguinte 

� 
;; " 

I �  ' d)  

�C'
�

� 

No exemplo escolhido ( 1 )  e (2)  são falsos ; suas contraditó
rias (3) e (4)  são verdadeiras. (5)  é verdadeiro, por exemplo, 
um homem que estuda os primeiros princípios das matemáticas 
deve necessàriamente ser metafísico ; (6) igualmente, por exem
plo é impossível a um idiota ser metafísico ; suas contraditórias 
(7) e (8) são falsas. 

aJ A proposição (5) sendo subalternada a ( 1 ) , tem-se : 
Se ( 1 )  é verdade, (5) deve ser verdade. Se (5) é verdade ( 1 )  pode ser falso. 
Se (1)  é falso, (5) pode ser verdade. Se (5) é falso, (1)  deve se� falso. 

Assim também: 
Se (2) é verdade, (6) deve ser verdade. 
Se (2) é. falso, (6) pode ser verdade. 

Assim também: 

Se (6) é verdade, (2) pode ser fal&o. 
Se (6) é falso, (2) deve ser falso. 

Se (7) é verdade, (3) deve ser verdade.· Se (3) é verdade (7) pode ser lalso. 
Se (7) é falao, (3) pode ser verdade. • · .Se (8) é falso, (7) deve ser talso. · 
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Assim também: 
Se (8) é verdade, (4) deve ser verdade. Se (4) é verdade, (8) pode ser falao. 
Se (8) é falso, (4) pode ser verdade. Se (4) é falso, (8) deve ser falso. 

Assim também ainda: 
Se ( 1 )  é verdade, (4) deve ser verdade. Se (4) é verdade, (1) pode ser falso. 
Se ( 1 )  é falso, (4) pode ser verdade. Se (4) é falso, (1) deve ser fa1so. 

Finalmente assim também: 

Se (2) é verdade, (3) deve ser verdade. Se (3) é verdade, (2) pode ser falso. 
Se (2) é falso, (3) pode ser verdade. Se (3) é falso (2) deve ser falso. 

i bJ Por aí vemos, pois, que se uma proposição tal como (7) é falsa, � por exemplo : «é possível a todo homem (mesmo iletrado) não se enga
nar se filosofar», por isso mesmo a proposição (5) é verdadeira : cé 
inevitável que certos homens se enganem se filosofarem» ; mas a pro
posição ( 1 ) : «é inevitável que todo homem se engane se filosofar> 
não é verdadeira por isso. 

Assim também, se uma proposição como (8) é falsa, por exemplo: 
«sem o auxílio da revelação qualquer êrro pode ser evitado:., por isso 
mesmo a proposição (6) é verdadeira: «sem o auxilio da revelação 
algum êrro não pode ser evitado». Mas a proposição ( 2 )  «sem o auxi
lio da revelação nenhum êrro pode ser evitado», nem por isso é ver
dadeira. 

cJ Note-se que, para evitar qualquer equivoco, a expressão «é im
possív.el que todo homem corra» significa «não é possível que todo 
homem corra»,  - negação pura e simples ou contradição de (8); esta 
expressão é portanto equivalente não a (2) , mas a (6) : «Que certos 
homens corram, isto é impossível» ; para exprimir (2) é preciso dizer: 
«é impossível que nenhum homem corra:., ou, mais simple6mente, <ne
nhum homem pode correr». 

d) Como símbolos mnemônicos a empregar no caso da oposição 
das Modais, os Lógicos escolheram as 4 vogais A, E, I, U com os se
guintes significados : 

A significa uma proposição afirmativa quanto ao dictum e quan
to ao modo. 

E significa uma proposição negativa quanto ao dictum e afir
mativa quanto ao modo. 

I significa uma proposição afirmativa quanto ao dictum e ne
ga tiva quanto ao modo. 

U significa uma proposição negativa quanto ao dictum e quan-
to ao modo. 

Isso é lembrado no seguinte verso: 

E dictum negat, !que modum, nihtl A sed U totum. 
Inventaram então as palavras mnemônicas Purpurea, Illiace, Ama

bimus, Edentuli, em cada uma das quais 
a primeira vogal designa o modo de Possibllidade, a segunda o modo 
de Contingência, a terceira o modo de Impossibllldade, a quarta o 
modo de Necessidade. 

Há equivalência (equipolência:.) entre as quatro proposições signi
ficadas por cada palavra mnemônica, contradição entre Purpw'8a e 
Edentuli, Amabimus e Illiace (como, nas proposições de tn6&8e, entre 
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A e O, I e E'. ' . contrariedade entre Purpurea e llliace, Subcontrarledade 
entre A mabimus e Edentuli. Temos assim o esquema : 

Pur. não é posslyeJ que ] 
Pedro não sare. 

pu. niio é contingente ! 
que Pedro não sare. ( 

rr. é i mposslve l  que Pe- 1 
dro não sure. j 

a. é necessário que Pe- : 

<iro sare. 1 

A. é po�sfvel que Pedro ) 
sare. 

ma. é contingente que 
Pedro sarl'. 

bi. não é impossível que 1· 
Pedro sare. 

m us. não é necessário que · 
Pedro não sare. ) 

t A >  Contrárias < E >  

< O  Subcontrárias ( 0 )  

( n � o  t- possível que 

J 

P<!dro sare. 

não é contingente 
que Pedro sare. 

l r, impossível qu"' 
Pedro sare . l é necessário que 
Pedro sare. 

li 

l i .  

a .  

cc. 

r· i- possível que Pe- E. 1 dro não sare. 

J é contingente que den. 
Pedro não sare. [não é impossível tu. q�e Pe?ro não sa

.
r�. 

nao e necessar10 li. 
que Pedro sare. 

D - Conversão das proposições 

57 . NOÇÃO DA CONVERSÃO DAS PROPOSIÇÕES. - Seja uma 

e 0 n v e r ,  e r 
proposição que exprime uma certa verdade, por 

uma proposiçio exemplo : "Nenhum homem é puro espírito ". Po
é Inverter o s  demos exprimir a mesma verdade invertendo a or
extremos entre 
si c1e maneira a dem dos extremos, isto é, fazendo do S o Pr � do 
es:primír a mes- Pr o S, dizendo : "N en.hum espírito puro é ho
ma verdade. mem " . A primeira proposição foi convertid<t. A 
conversão de uma proposição é pois 

a in11ersão dos extremos, efetuada de maneira a exprimir A 
MESMA VERDADE 

Distinguem-se três espécies de conversão : 

T r i p l a  é a 
conversio: Sim

ples, acidental, 
por contra.posi-

conversão SIMPLES (simplex) ,  quando rufo se mu-
da a quantidade da proposição ; 

conversão ACIDENTAL ( per accidens) quando se 
muda a quantidade da proposição ; 

�. conversão POR CONTRAPOSIÇÃO ( per contra;positio
nem) quando se acrescenta a partícula negativa aos extremos in
vertidos entre si ( sem mudar a quantidade da proposição) . 

58 .  REGRAS DA CONVERSÃO. - o Pr da proposição primi
tiva tornando-se o S da nova, deve evidentemente conservar como 
S a extensão que êk tinha como Pr; do contrârio a verdade da 
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proposição . seria alterada. Daí se seguem tôdas as regras da con
versão. 

Essas regras baseiam-se assim na suplência suppositio do Pr da 
proposição primitiva e do S da nova. 

1 . )  Seja uma proposição negativa universal (E )', por exem
plo : " Nenhum homem é puro espírito ". Como é tomado o Pr 
nas proposições negativas ? - Unfoersal?nente ( ver acima n.0 52 ) .  
Convertemos, pois, esta proposição dizendo : "Nenhum puro e.�
pírito é homem" (conversão SIMPLES) . 

A verdade desta última proposição implica a de sua subal
terna : "Algum puro espírito não é homem ". Isto é dizer que E 
se converteu também ACIDENTALMENTE. ( Nesse caso a proposi
ção convertida exprime de 'Um modo pa rcial ou diminuído a. mes
ma 11e1·dade que a proposição primitiva.)  

2 . )  Seja uma proposição particular afirmativa ( l ) , por 
exemplo : " Algum homem é sensato ". 

Como é tomado o Pr n as afirmativas ? - P<irt·icularniente.. 
Converteremos, pois, I, dizendo : "Algum. sensato é homem " ( con
versão SIMPLES ) .  

3 . )  Sej a  uma proposição universal afirmativa (A) . Por 
exemplo :  " Todo homem é mortal ". Pela mesma razão, conver
ter-se-á em : " A lgum mortal é homem " ( conversão ACIDENTAL) . 

Mas pode também converter-se por contraposição : "Todo nã6 
mortal é n<ío homem ". 

4 . )  Sej a finalmente uma proposição particular negativa 
(0) ,  por exemplo : " Algum homem não é justo". Podemos con
vertê-la dizendo : " Algum justo não é homem" ?  Não, pois na 
proposição primitiva o Pr " j usto", que era negado, estava por 
homem j usto [êle " supria " por homem. j usto algum homem não 
é (homem) justo . ]  

Pelo contrário na proposi<;ão nova "algum jus
to não é homem", o S " algum j usto " aí está, não 
por algum hcniem j usto, mas por qualquer outro 
ser, por Deus por exemplo ou por algum anjo [êle 
não "supre" por homem justo.] A nova proposi
ção não exprime absolutamente a mcsm(I rerd<rd<� 
que a primeira, não é a primeira convertida . Dai 
se segue que O só se converte POR CONTRAPOSIGÃO : 
" Algum não j usto não é n.ão homem ", isto é, " Al
gum não justo é homem". 

Para E duas 
eon\•ersies: sim
ples e acldenial. 

Para A aelden
t.l e por conka
poslção. Mas 1 
�ó admite uma: 
a c o n v e r s ã o  
simples. O tam
bém um• só: a 
eontraposl�io. 
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Os Lógicos resu m iram essas regras em dois versos mnemô
nicos : 

Simpliciter fEcl convertitur, Eva per accid, AstO 
per contrap : sic fit coriversio tota. 

( As palavras fEcI, E vA, AstO são sílabas desprovidas de 
sentido que não têm outro objetivo senão agrupar as vogais fi
gurativas A ,  E, I, 0. ) 

a '  Utilidade prática do estudo da conversão das proposições. Co
mo observava o filósofo inglês Baln, um grande número de sofismas 
provêm de que os espíritos descuidados têm tendência a converter sim
plesmente as Afirmativas Universais ; a passar por exemplo da propo
sição : «Todo artista genial assombra o vulgo» a esta proposição : «Todo 
artista que assombra o vulgo é um artista genial» ; ou desta (suposta 
verdadeira l : . Todo espírito poderoso tem cérebro grande» a esta outra: 
«Todo homem de cérebro grande tem espírito poderoso.» (Ver p.0 59.) 

bi Notemos que para efetuar convenientemente a conversão de 
uma proposição, é preciso primeiro reduzi-la à sua estrutura lógica 
(que só admite como verbo a cópula éJ . de maneira a converter todo 

o Pr em todo S. Não converter ,,Pedro vê um urso» em «Um urso vê 
Pedro"', mas sim em : ·rnlgum ( homem ) vendo um urso é Pedro». 

•c1  Quando uma proposição é singular, s e  ela é afirmativa conver
te-se em I ;  se é negativa, em E. «Pedro é santo; algum santo é Pedro». 
«Pedro não é ímpio ; nenhum ímpio é Pedro». Vemos que, na teoria 
da conversão, uma singular afirmativa é assimilável a A, e uma sin
gular negativa assimilável a E. 

*dl Na conversão d a s  Modais, o modo não muda. «Todo homem 
é necessàriamente an imal (A) ; algum animal (isto é, o animal ra
ciona ) )  é necessàriamente homem'>.  - <:-Homem algum pode pensar sem 
imagens (E) ; ser algum pensando sem imagens pode ser um homem.» 

•eJ  Quando acontece, como nas proposições afirmativas em que 
o Pr é uma definição, que o Pr de uma afirmativa tem extensão igual 
à do S < proposições «conversíveis» ) , tal afirmativa pode converter-se 
simplesmente. <(Todo homem é animal racional ; Todo animal racional 
é homem,,. Mas nessa proposição não há, propriamente falando, con
versão, pois a segunda proposição exprime uma outra verdade diferente 
da primeira. Com efeito em tôda afirmativa, o Pr, mesmo se tem 
extensão igual à do S supre particularmente, por conseguinte a pri
meira proposição, por si, só diz uma coisa : «Cada homem é um animal 
racional», ( pouco importa saber se há ou não animais racionais além 
do homem ) ; e a segunda proposição, dizendo : «Cada animal racional 
é homem,,, acrescenta algo à primeira e diz alguma coisa diferente. 

Dizer que uma proposição conversivel converte-se simplesmente, 
é dizer que, supondo-se verdadeira a proposição em jôgo, sua conversão 
simples exprime a mesma verdade. 

• f) A conversão das proposiçõe'i é uma inferência tmediatq,? 
Ver adiante n.0 68) . 
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• gJ Críticas modernas dirigidas à teoria da conversão - Ver adian
te n.0 84 . 

• h) EQUIPOLtNCIA DAS PROPOSIÇÕES. - Além da oposição e da con
versão, há ainda uma propriedade a considerar nas proposições ; é o 
que se chama a equipolência. Quando duas proposições são opostas, e 
quando por meio de partícula negativa, se torna uma delas equivalente 
à outrá, essas duas proposições passam a ser equivalentes. Exemplo: 
Seja a proposição primitiva Nullus homo est justus. Ela tem por con
traditória : aliquis homo est justus, e por contrária omnis homo est 
justus. Acrescentando-se a ambas a partícula non, temos a proposição: 
NON aliquis homo est justus, e a proposição: omnis homo NON est 
justus que são equivalentes à proposição primitiva. Não estudaremos 
aqui � regras da equipolência, que a bem dizer se referem mais à lin
guagem do que ao pensamento. 

*59 . PROPOSIÇ ÕES RECÍPROCAS. - Seja uma 
proposição afirmativa universal (A) : " Todo qua
drado é um losango que tem um ângulo reto". 
Chama-se 

RECÍPROCA 

r A recíproca de 
� uma afirmativa 
f universal é esta 
: mesma proposi
� c;ão convertida 

simplesmente. 

desta proposição uma propos1çao igualmente afirmativa univer
sal (A)  na qual os dois extremos são invertidos entre si : "Todo 
losango que tem um ângulo reto é um quadrado" •6 

Assim, a recíproca de A é esta mesma proposição convertida 
simplesmente. E, se nos lembrarmos que na proposição primi
tiva o Pr, como em tôda afirmativa, era tomado particularmente, 
vemos que, enquanto a conversa parcial " algum losango que tem 
um ângulo reto é um quadrado " exprime a mesma verdade que a 
proposição primitiva, a reciproca exprime uma verdade dif ereme 
desta, e é independente dela : sendo verdadeira a proposição pri
mitiva, pode ser que a recíproca seja falsa. "Todo homem é ani
mal ", "todo quadrado é um paralelogramo ", não temos o direito 
de concluir : "todo animal é homem", " todo paralelogramo é um 
quadrado". 

Quando (caso das proposições chamadas conversíveis) a re
cíproca é verdadeira, é preciso pois demonstrá-la por si mesma ; 
pode ser que ela exija para ser verdadeira o acréscimo de algu
ma condição. Seja por exemplo o teorema : " Tôda paralela a 
um lado de um triângulo determina sôbre os dois outros lados seg
m�ntos proporcionais. Sua recíproca é verdadeira, mas mediante 

46 . O mesmo sucede com as proposições condicionais, às quais a geome
tria recorre muitas vêzes para comodidade da linguagem: •se duas circunfe
rências são tangentes interiormente, a distância dos centros é igual à diferença 
dos raios. "  

Recíproca: Se duas circunferências t êm  a distância dos centros liual à 
diferença dos raios, elas são tangentes interiormente. 
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a adj unção de uma condição : " Tôda reta que determi na sôbre 
dois lados de um triângulo segmentos proporcionais é paralela 
ao terceiro lado do triângulo, contanto que os pontos de encontro 
da reta com os dois lados do triângulo estejam ambos sôbre esses 
lados não prolongados ou ambos sôbre os prolongamentos ''. 

Concluir da verdade da afirmativa universal à verdade reci
proca, é um sofisma grosseiro cometido bastante com umente. 

a ) INVERSA DE UMA PROPOSIÇÃO. - A inversa de uma proposição 
<Al  é uma proposição que tem os mesmos têrmos e a mesma quanti
dade que a primeira mas em que o sujeito e a cópula são afetados pela 
negação. Ela é independente da proposição primitiva (ela pode ser fal
sa, sendo esta verdadeira) : «Todo homem é animal», «Todo não-homem 
(um cão por exemplo) não é animal». 

Mas ela exprime sob forma negativa a mesma coisa que a recí
proca da proposição primitiva. <"Todo não-homem não é animal» = 
= <todo animal é homem». 

E a inversa da recíproca, isto é :  «Todo não-animal não é homem» 
exprime a mesma coisa que a proposição primitiva («Todo homem é 
animal») . 

Daí se segue que se uma proposição é verdadeira e se a inversa de 
sua recíproca fõr verdadeira, sua inversa e sua recíproca não são por 
isso verdadeiras. Mas se uma proposição é verdadeira e se sua recí
proca fôr verdadeira, sua inversa e a inversa de sua recíproca são ver
dadeiras ; e se uma proposição é verdadeira e se sua inversa fôr ver
dadeira, sua recíproca e a inversa de sua recíproca são verdadeiras. 

'-v-' Todo quadrado é um losango que 
tem um ângulo reto. 1 

/ Recíproca: Todo losango que tem J 
um ângulo reto é um quadrado � 

(Pro . _ Inversa: Todo não quadrado (todo l (Pr . -posiçoes losango não quadrado) não i �posiçoes 

equivalentes) � um losango que tem um ân- r � CqUtvalentes) 
gulo reto. , 1 Jnve-rsa da recíproca: Todo não-lo

sango que tem um ângulo reto 
(todo losango que não tem um 
ângulo reto) não é quadrado. 

i Se num triedro dois Angulos die
dros são iguais, as !aces opostas / são iguais. 

Recíproca: Se num triedro duas fa- } 
ces são iguais, os diedros opos- ""'-....._ 

. õe tos a essas faces são iguais. -........._ . õe (Proposiç s 
Inversa: Se num triedro dois die- } 

CPropos:u; s 

equivalentes> "-.... dros não
_ 

são
_ 

i�ai�, as faces � equivalentes) 
� opostas nao sao 1gua1s. 1 Inversa da recíproca: Se num trie

dro duas faces não são iguais, 
os diedros opostos a essas fa
ces não são iguais. 
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bJ Referimo-nos neste parágrafo à recíproca no sentido estrito. 
Certos autores, Renouvier por exemplo, entendem esta palavra de ma
neira mais larga, e empregam-na como sinônima de conversa. 

e) ExERcícros. - 1) Sejam as seguintes proposições : Todo ho
mem é mentiroso. Nenhuma inteligência criada pode compreender 
a Deus. Tôda inteligência criada é capaz de conhecer a Deus. Algum 
rico é misericordioso. Alguns pintores não possuem talento. Conver
ter essas proposições. 

2) Sejam as seguintes proposições : Todo homem é uma criatura. 
Todo animal é sensitivo. Todo morcêgo é um mamífero. Todo re
tângulo é um paralelogramo. Todo círculo é uma seção cônica. Todo 
losango tem suas diagonais perpendiculares uma a outra. Achar a 
recíproca, a inversa e a inversa da recíproca, indicando cada vez se 
a proposição em iôgo é verda deira ou falsa. 
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CAPfTULO TERCEIRO 
O RACIOCÍNIO 

S E Ç Ã O I 

O RACIOCíNIO EM GERAL 

A - Noções gerais 

60 . Noc; Ão DO RACIOCÍNIO. - o Raciocínio, 
como já sabemos, 1 é a terceira operação do espí
rito. Podemos defini-lo : 

O ato pelo qual o espírito, por meio do que já 
conhece, adquire um conhecimento novo. 

O raeiocinio é 
o ato pelo qual 
o espírito pro
gride no conhe
c l m e  n t o  por 
melo do que êle 
já conhece. 

Raciocinar é passar de uma coisa intelectualmente apreen
dida a urna outra coisa intelectualmente apreendida graças à pri
meira, e progredir dêste modo de proposição em proposição a fim 
de conhecer a verdade inteligível : procedere de uno intelecto a.d 
aliud, ad ve1'itatem intelligibilem cognoscendam. 2 

Tal ato implica um movimen to progressivo de pensamento, 
ou um discursus ( discurso) , e por conseguinte urna sucessão dt: 
momentos, uma sucessão de " antes" e de "depois". 

Pelo raciocínio o espírito vai do conhecido ao desconhecido. 
adquire algo de novo, quer descobrindo uma verdade de que até então 
não suspeitava <ordem do descobrimento ou da invenção; quer estabe
lecendo ou estabilizando como certa uma verdade já descoberta, mas 
que êle só possuía imperfeitamente (ordem do juízo ou da demonstração). 

61 . RACIOCÍNIO E ARGUMENTAÇÃO. - Suponhamos que ra
ciocinássemos assim, por exemplo : 

1 .  Ver acima, n.0 2. 
2 .  S. TOMÁS, Sum. theol., I, q. 79, a. 8. Ct. q. 58, a. 3. 
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(l) Tôda perfeição na criatura tem Deu11 por causa 
primeira ; ora, a operação do livre arbítrio é uma 
perfeição na criatura ; 

( II )  Logo, a operação do livre arbítrio tem a Deus por 
causa primeira. 

Por um primeiro ato, percebemos como verdadeira a propo
sição "tôda perfeição na criatura tem Deus por causa primeira " ;  
em seguida, por um segundo ato, percebemos como verdadeira 
a proposição : "a operação do livre arbítrio é uma perfeição na 
criatura " ;  e não só percebemos que esta proposição é verdadeira 
em si, mas ainda percebemo-la como estando em certa relação ins
trutiva e fecunda com a primeira, como colocando alguma coisa 
(a saber o conceito objetivo " operação do livre arbítrio " )  sob a 
dependência da primeira proposição ; é por isso que dizemos : 
" ora " . . .  

:tstes dois atos l igados vêm em primeiro lugar ou precedem 
no raciocínio, e as proposições a que se referem são chamadas, 
por êste motivo, o antecedente. Mas o segundo dêsses atos pede 

um terceiro ; conhecer, sob a dependência desta 
No raeloclnlo 

• upirlto é mo- verdade, que tôda perfeição na criatura tem Deus 
vtdo por duas por causa primeira, esta outra verdade, que a ope-
pro9oslções per- . , • 
eebidas e 0 m 0 ração do livre arbítrio e uma perfeição na cr iatu-
verdadelras <an- ra, já é conhecer em ato 3 sem tê-la ainda formu
tecedente> para lado para si mesma, é certo, mas vendo-a instantii
produzlr · uma 
terceira propo- nea mente na segunda proposição iluminada pela 
stção < c o n s e- primeira, esta terceira verdade que a operação do 
qüente> .  livre arbítrio tem Deus por causa primeira ; de 
sorte que ao mesmo tempo - &uci 4 - que conhece a verdade da 
Menor tomada como tal ( i sto é, percebida sob a depenriência da 
MaioP) , o espírito conhece in actu signato,  numa visão que en
cerra todo o formal significado pela palavra conhecer, a verdade 

3. Pelo contrário, quando eu só conheço a Maior, "Tôda perfeição na 
criatura tem Deus por causa primeira", sem aproximã-la da Menor pelo ato 
do raciocínio, pode-se muito bem dizer que eu jã conheço a Conclusão. .; A 
operação do livre arbítrio tem Deus por causa primeira", mas por um corihe
cimento Unicamente potenciai (minha inteligência estã em potência para eSsa. 
verdade) ou virtual (essa verdade estã contida virtualmente na verdade da 
Maior) ,  conhecimento potencial ou virtual que só pode ser atualizado pelo mo
vimento mesmo do raciocínio. 

4 .  Al!IsTÓTELEs, Anal. Post. lib. 1, cap. 1. De S. TOMÁS, liç. 2: " Ut si sic 
demonstraret aliquis, omnis triangulus habet tres angulos aequales duobus rectis, 
ista cognita, nondum habetuT concltuionis cognitio: sed cum postea assumitur, 
haec figura descripta in semicirculo, est triangulus, statim scitur, quod ha.bet 
tres a-ngulos aequales duobus rectis . . .  Inducens hanc asaumptionem, scfücet, 
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da conclusão, e só tem que realizar in actu exercito êste conheci
mento, formulando a própria proposição que o exprime. 

Por isso, por um terceiro ato, construímos imediatamente 
est� proposição, como ligada às precedentes : " logo, a operação do 
livr'e arbítrio ", etc, percebendo-a ao mesmo tempo como necessà
riamente verdadeira pela verdade das duas outras. Quando nosso 
espfrito efetuou os dois atos precedentes, êle não pode deixar de 
colocar o terceiro, assim como o nadador que deu o impulso no 
trampolim não pode deixar de efetuar o salto. 

Nesse terceiro ato o espírito pára ; por êle chegou M têrmo 
de seu discurso ; é o ato de concluir. E a proposição à qual êle 
se aplica é denominada o conseqüente. Ela provém das duas ou
tras, graças ao movimento do espírito acionado pelo anteced.:!.nte 
cuja verdade êle percebe. Nosso espírito não vê o conseqüente 
nas proposições que constituem o antecedente tomadas cada uma 
à parte ( nesse caso não raciocinaria, e conheceria intuitivamente, 
como os espíritos puros ) , mas vê o conseqüente por meio dessas 
proposições ; nem a luz que lhe é suficiente para perceber a ver
dade da primeira proposição do antecedente, nem a que lhe é 
sufici ente para perceber a verdade da segunda proposição do an
tecedente, lhe são suficientes para perceber a verdade do conse
qüente, mas a aproximação dessas duas luzes, uma sob a outra, é 
que faz nascer no espírito, nêle acende, se assim pudermos di
zer, uma outra luz ( percepção da verdade do antecedente como 
antecedente, percepção da verdade da Menor sob a Maior) na qual 
percebe a verdade do conseqüente. 5 

quod hoc, quod est in semicírculo, sit tTiangulus, simul, scilicet tempore, cogno
vit conclusionem." Cf. JoÃo DE S. TOMÁS, Fil. Nat., III, q. XI, a. 4, pág. 520. 

A não ser que o espírito raciocine sôbre uma argumentação já formulada, 
e que lhe é proposta por outrem, sendo que em tal caso tôdas as proposições 
sôbre as quais êle se aplica são construídas de antemão (é o caso que se 
apresenta no ensino, quando o professor propõe ao aluno um exemplo de ra
ciocínio) , a construção da conclusão como proposição é posterior no tempo à 
construção da menor: anima in componendo et dividendo necesse habet ad;t.lft

gere .tempus, ut dicitur in III de Anima, cap. vr. -(S. ToMÁS, in Perihenn., I, 
c. rx, lect. 14, n.0 19) . Mas a verdade da conclusão é vista na Menor, tomada 
corno tal, antes da própria conclusão ser construída. Por isso a percepção da 
verdade da menor causa precedendo somente por uma prioridade de natureza, 
não por urna prioridade de tempo, a percepção da verdade da conclusão; e por 
isso mesmo causa e precede por uma prioridade de tempo, a construção da 
conclusão. 

5 .  Cf. JoÃo DE S. ToMÁs , Logica, II. P., q. 24, a. 3, pág. 673: "ln eodem itu
tanti quo minor cognoscttur, utl minor, dectucitur assensu concluatoni.r, t&t 
asseTitur a D. Thoma (l Post., lect. 2) , quia posita rognitione minoris fonnaUm 
ut coordinata et subordinata ma;ori, atque adeo supponendo cogmt4m boftitcltem 
consequenticre, hoc ipso ponitur lumen sufficiens et necesaitam ad motrifestcm-
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Resu mindo temos o seguinte : o ato de raciocinar su põe que 
certas proposições já foram construídas pelo espírito. Conside
rando estas proposições numa certa ordem e percebendo-as como 
verdadeiras, o espírito, n um ato simples ( ato de " i nferência")  
que constitui a parte essencial do raciocínio, percebe que por isso 
mesmo, por causa dessa verdade pressuposta, uma outra propo
sição é verdadeira que êle construiu,  e à qual não pode recusar seu 
assentimento, uma vez que o deu às proposições precedentes. 

O antecedente é no raciocínio como que um meio ou in.�tru
rnento absolutamente indispensável pelo qual o espírito é rno1;ido 
a produzir o conseqüente. E o conseqüente assim causado é o tê1·
mo, a princípio desconhecido e agora conhecido, no qual o espírito 
descansa. 11 O que constitui o raciocín io, é que o conseqüente não 
só vem depois do antecedente ( un u m  post a l i u d, discurs-iu; se
cundum successionem, como acontece quando passamos por asso
ciação de idéias de uma noção a outra ) ,  mas pro1•ém dêle ( unum 
a alio, discursus secundurn causalita.tem ) .  

dum con<:·lusionem; nec enim alio lumine manifestatur conclusio, quam Lumen 
il!ativo quod in proemissis ccmtinetur; sed illuminatio fit in instanti, multo mag-ts 
in spirituali lumine quam in corpo-rali, quia illud est efficaciu.s et perjectius; 
ergo in codem instanti qu.o ponitur lumen praemissarum quo determinatu1• 
major u!timate per minorem, ponitur assensus conclusionis, tanquirm a causa 
non impedita et operante instantaneti. "  - Curs. theQ/.., t. IV, q. 58, disp. 22, 
a. 14: " Discu rsus secundum causalitatem addit supra successionem cogn.osceiidi, 
quod una cogn itio cau.setur ex alia, ita quod e:r: uno noto seu cognito movea
mur ad aliud ignotum ex vi prioris cogniti seu manifestati; et sic manifestatio 
unius debet esse causa manifestationis alteriu.s, non solum quia unum objectum 
illuminat aliud (hoc enim etiam in simplici intu.ítu plura objecta attingente 
obtinere potest) , sed quia ipse cognoscens prius illuminatur circa u.num, et 
in illo nondum illumínatur circa aliud, sed movetur ad educendum ex illo 
aliud lumen, seu manifesootionem alterius . . . Requiritur ergo ad discursum 
quod sit diversita.s et ardo etíam in ipso lumine ut tenet se ex parte cognos
centis, et unum lumen oriatur ex alio, sicut ex lumine principioru.m oritur 
!uMei1 scientiae, ita quod primum lumen non sufficit ostendere per se ea quae 
infenintur, sed habet se ut Lumen probativum, id est, quod manifestat alterum 
per deducticmem et mationem unius luminis e:r: alio, quia primum non est 
iruffieienter in se comprehensivum totiu.s. "  

6 .  Cf. JOÃO D E  s. ToMÁS, Log., 1. P. lllustr., q.  8, a. 3: "Svllogismus est 
qua!li organicum instrumentum, qu.od constat ex parte movente, et ex parte 
mota, ricu.t in vit1entibus una pars movet aliam. Constat enim quod. ipsae· prn.e
missae sunt motivum et ratio cognoscendi conclu.sionem, unde ad rationevn 
svtiogismi, quo tamquam in.8trumento fit ista cognitio conclusionis, neceuariOj 
et es:sentialiter requiruntur praemissae. Similiter ipsa e<mclusio estj objec1lum 
cognitum; crd hoc enim tendit $1111.ogismus, ut conclu.sionem cognoscat per füatio
ncm .  . . Syllogismus est instrumentum togicum, quo intellectu.s movetur de uno 
ad alíud cognosemdum, unde debet inclu.dere partem moventem, qu.ae su.-nt prae
mÍ$8ae, et partem motam, qu.ae est objectu.m illatum, seu. conclusio. "  
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Denomina...se ARGUMENTAÇÃO o organism o  lógko formado 
pelo antecedente ( parte motora) e pelo conseqüente ( parte " mo
vida" ou causada) . 

a) Se as proposições que constituem a argumentação são pro
posições mentais, temos a argumentação mental. Se forem propasiçõe3 
orais temos a argumentação oral, expressão material da argumentaçã� mental e, por conseguinte, do ato ele raciocinar. É na argu
mentação oral que a Lógica estuda a argumentação ;  todavia, é preciso 
não esquecer que ::eu principal objeto é a argumentação mental. 

Por outro lado, como ja tivemos ocasião de observar. a palavra 
raciocínio (que no sentido estrito significaria unicamente a opera�\o 
do espírito, não a obra produzida) é às vêzes empregada no sentido 
de argumentação. 

*b)  Vê·se pela análise precedente que o raciocínio considerado 
Pm seu conjunto ( atos prévios referentes ao antecedente, ato defini
tivo referente à conclusão) é uma operação complexa; porém. esta 
operacão complexa é na verdade una e indivisa. visto que o raciocínio 
é um· único movimento contínuo ( isto é, sem interrupção ) pelo qual 
o espírito vai de um ponto de partida a um ponto de chegada. 

A argumentação formada pelas proposições sôbre as quais se apli
ca o raciocínio é por si mesma una, mas esta unidade é somente cl." 
ordem ou de coordenação, e não de unidade de ser ou de qualidade_ 
como no caso da proposição categórica que é apresentada ao espírito 
por um único verbo mental < ve�· n.0 37-b l .  

Por outro lado, o ato de inferência, que constitui a parte es."encbl 
do raciocínio, e pelo qual o espírito percebe necessàriamente a ver
dade do conseqüente, e o produz, é em si mesmo um ato simple� 

*cJ  Como já assinalamos, há na atividade do espírito duas fun
ções distintas: r l.º, o espírito produz ou constrói alguma coisa : 2.º 
Ue age de modo puramente imanente, segundo um modo de ath·idade 
que, tomado formalmente ou naquilo que o constitui própriamente, não 
é uma produção. Esta última função consiste, quer em ver ou apreen- ,  
der, quer em assentir. De um modo geral, nosso espírito prod1i.z ou 
constrói para ver e assentir. É por isso que êle forma em primeiro 
lugar em si mesmo, pela operação da abstração, um conceito mental 
no qual êle vê ou apreende uma essência (obj eto de conceito ou con
ceito objetivo) ;  em seguida constrói uma enunciação ( composição e 
divisão ) ,  à qual , ao apreender a conveniência ou não-conveniência real 
do S e do Pr, aplica um ato de assentimento ( expresso em uma pro
!JOsição judicativa) .  

O raciocínio supõe também que duas enunciações j á  construida3 
foram agrupadas e coordenadas de maneira a formar um antecedc:,'11 te. 
A êsse antecedente aplicam-se dois atos sucessivos de apreensão ou 
percepção intelectual (e de assentimento) ,  em virtude dos quai� nos.··o 
espírito é levado a apreender ou perceber a necessária veracidade d(' 

7 - Que essas duas funções distintas correspondam a um único e mesmo 
i>tu formalmente imanente e virtualmente produtivo (como na primeira opertt· 
cão do esplrito ) ,  ou a dois atos por si mesmos distintos (como na segunda\ -
Ver ac.ima n.0 8 (nota 1) e 36. 



160 O RACIOCÍNIO 

uma terceira proposição (conseqüente) que êle Jogo constrói e à qual 
assenti: num Juizo em que deRcansa. Por ai vemos que, se a segunda 
o�raçao do i;spirtto, enquanto compõe e divide, tsto é, enquanto coru!
troi enunciaçoes, é ordenada ao raciocínio como à operação mais com
plexa, por outro lado, entretanto, o próprio raciocínio é ordenado à 
segunda operação do espírito - enquanto é acabada e coroada no fuizo 
ou assentimento - como ao objetivo que tem em vista o conhecimen
to. 8 1: para fazer um juízo (na conclusão) que raciocinamos ( utili
zando-nos de outros Juízos ) .  

d i  A necessidade d e  raciocinar é o indício d a  imperfeição natural 
do espírito humano. Um intelecto intuitivo, como o dos puros espí
ritos, que percebe logo de Início no objeto visto tudo aquilo que pode 
ser sabido a respeito dele, não tem necessidade de discorrer, pois co
nhece distintamente tôdas as conclusões uma vez que conhece o prin
cipio, não as tirando pouco a pouco do princípio. Um intelecto nessas 
condições vê que uma verdade se segue de outra, conhece a ação exer
cida pelo antecedente sôbre o conseqüente ( inferência) ,  mas não chega 
sob o impulso de uma coisa conhecida anteriormente a uma coisa co
nhecida em seguida; ao passo que nosso espírito, quando raciocina, só 
conhece a inferência vivendo-a, sentindo êle próprio o movimento que 
ela implica. 

62 . ARGUMENTAÇÃO, INFERÊNCIA, CONSEQÜÊNCIA. - Como 
dissemos, a argumentação é o organismo lógico formado pelo an
tecedente e pelo conseqüente. Agora é necessário precisar esta 
noção. 

Diz-se que o antecedente INFERE (infert) o conseqüente, ou 
que há reaJmente INFEMNCIA ( illatio) de um ao outro, quando o 
antecedente ( suposto verdadeiro) faz necessàriamente resultar 
de si mesmo o conseqüente, ou em outras palavras, quando êle 
tem essa propriedade de não poder ser verdadeiro sem que o con
aeqüente seja verdadeiro. É por isso que, nesse caso, nosso es
pírito ao apreender o antecedente como tal, isto é, como tornan
do verdadeiro o conseqüente, não pode deixar de perceber o con
seqüente como sendo verdadeiro. Porém, nosso espírito só pode 
apreender o antecedente como tal se as proposições 11 sôbre as 
quais raciocina estiverem dispostas em uma certa ordem que ma
nifesta a propriedade em questão. 

8. Cf. JOÃO DE S. TOMÁS, Phil. No.t. III, q. x1, a. 3, pág. 516: "Secunda 
operatio, quantum ad enuntiationem, praebet materio.m discursui, et ordinatur 
ad illum, sed secunda operatio quantum ad assenru.m et judicium est finis, et 
tenninus od quem ordinatur discursus, ut ad perfectiônem, quam intendit." 

9 .  Tratamos aqui não só das proposições orais, mas também, e principal
mente, das proposíções mentaia que coordenam os conceitos. Como diz ARISTÓ
TllLES (Anál. Polt., I, 10) o silogismo está na alma, não nas palavras. 
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Podemos, portanto, definir a argumenta<:.ão : 

um conjunto ordenado de proposições 
em que uma (conseqüente) 
é posta como inferida pelas outras (ante
cedente) ,  

tras. ou ainda, se considerarmos a argumentação em 
sua expressão oral : oratio in qua uno dato aliud sequitur, um 
rfüicurso no qual, dada uma coisa, a outra vem em conseqüência. 

O que se chama de CONSEQÜÊNCIA ( conse- A consequên-

t - " d  d ·1 eia ê a conexão lf!J,entia) é a argumen açao cons1 era a naqm o 
de duas I>roposi-

que poderíamos denominar de nexo vital , isto é, ções significaü

na relação que une o antecedente ao conseqüente e va de inferên-

vice-versa ; podemos defini-la : 
eia. 

Uma conexão de duas proposições 

necessàriarnnete ligadas entre si 
porque urna infere a outra, 

connexio illativa duar1tm proposition-um. 10 

Resumidamente, poderíamos dizer que a conseqüência é o enun
ciado de uma inf erênc'.a. É comum dizer-se «uma inferência� no mes
mo sentido que «uma conseqüência» ou «uma argumentação�. Todavia. 
para maior clareza de linguagem, convém reservar a palavra <infe
rência:> (illatioJ à propriedade que possui o antecedente de inferir o 
conseqüente, e as palavras «conseqüência» (consequentiaJ e «a�men
tação» à conexão de proposições que supõe essa propriedade. Em tal 
caso dado, a conseqüência é boa se a propriedade em questão de fato 
existe, isto é, se há de fato inferência ; é má, no caso contrário. 

63 . CONSEQlIBNCIA BOA OU MÁ, MATERIAL OU FORMAL. 
Quando há inferência, quando o antecedente infere realmente 
o conseqüente, diz-se que a argumentação ou a 
conseqüência é boa (neste caso o antecedente não 
pode ser verdadeiro sem que o conseqüente tam
bém o seja) . 

A consequên
cia é boa quando 
há Inferência, 

Quando não há inferência, quando o antecedente não infere 
realmente o conseqüente, a argumentação ou conseqüência é má 

10. Conexão de duas proposições, isto é, da menor como tal (e portanto 
pensa� sob a dependência da, maiOT) com a conclusão: " . . .  ora Pedro é homem. 
logo Pedro é mortal". Numa proposição condicional "se Pedro é homem, êle 
é mortal", a conseqüência não move o espírito a passar de uma afirmação à 
outra; é a inferência que constitui o objeto da afirmação. 
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::r::,� caso con- (neste caso o antecedente pode ser verdadeiro sem 
que o conseqüente o seja. Exemplo : " O  homem 

é mortal ; ora, o anjo não é um homem ; logo, o anjo é mortal ; t-Odo 
ser vivo move-se por si mesmo ; ora, o homem é um ser vivo ; 
logo o homem é um puro espírito ") . Em realidade, uma con

seqüência má é urna pseudoconseqüência ( l iga duas proposições 
como se elas estivessem necessàriamente ligadas porque uma 
infere a outra, quando na realidade esta inferência não exis
te) . Só merece o nome de conseqüência por analogia, como um 
cadáver, cujos membros estão dispostos corno os de um ser vivo, 
mas que não tem vida, só merece o nome de homem por analogia. 

Em tôda argumentação é preciso distinguir a matéria (os ob
jetos de conceito reunidos nas proposições) e a forma, isto é, a 

Matéria e for- disposição dêsses mesmos objetos de conceito gra

ma da a r  r u - ças à qual a reunião dêles exprime urna i nferência, 
mentaçio. ou de maneira mais precisa : a disposição que co
orden.a as proposições e os conceitos segitndo a quantidade e n 
qualidade e segundo as mttras propriedades lógicas, de  maneira 
a manifestar uma inferência. 1 1  

• uma conseqüência pode ser má em virtude d a  forma e boa, con
tudo, quanto à matéria, por exemplo: «Todo homem é racional; ora, 
Pedro é homem ; logo, Pedro é capaz de rir»; existe realmente inferên
cia aqui, mas é por acaso, ou «POr acidente», porque acontece que todo 
aquêle que é racional é capal de rir. Se dissésemos, com a mesma dis
posição lógica (isto é, tendo na conclusão um outro predicado diferente do 
da maior) : «Todo homem é racional ; ora, Pedro é homem ; logo, Pe
dro é músico),  a conseqüência seria má. Assim também, no caso de 
uma indução, se disséssemos, tendo-se verificado num exemplo singular 
o fato de que tal homem é mortal, (sem saber antes por outros meios 
que ser mortal ou imortal é um predicado que por sua própria natu
reza depende necessàriamente da constituição essencial da coisa) : «Um 
homem é mortal, logo todo homem é mortal», a conseqüência é má 
por parte da forma, e entretanto boa quanto à matéria (porquanto a 
mortalidade não pode existir num homem sem existir em todos) ; há 
inferência, mas é por acaso ou « por acidente», porque acontece de 
fato que o atributo cmortah é um atributo essencial. (Se disséssemos 
também : «um homem é trapaceiro, logo todo homem é trapaceiro:t, a 
conseqüência seria má) . Uma conseqüência tal como «todo homem 
é racional, logo Pedro é capaz de rir», ou ;mm homem é mortal, logo 
todo homem é mortal> chama-se materialmente boa, ou material. 

Um.a conseqüência é boa quanto à forma ou FORMALMENTE BOA, 
quando é boa em virtude da própria disposição ou da ordem mesma dos 
conceitos que significa a inferência; então o antecedente infere o con-

1 1 .  "Fonna est disporitio propositionum et terminorum secundum quan
titatem et qualitatem, et alias proprietates logicales, in ordíne ad inferendum 
unum ez alio". A!!. "outras propriedades lógicas" a que se retere aqui são a 
.suppositio, a ampliatio etc., de que já falamos anteriormente. 
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seqüente com uma universal necessidade de direito, qualquer que seja 
a matéria (isto é, que com tal dispo�ição, qualquer que s':!_ja a matéria, 
o antecedente não pode ser verdadeiro sem que o consequente o seja) , 
e a conseqüência é boa e?-quanto por si mesma .. S.i�ifica inferência. 
Jl: evidente que a Lógica so deve tratar de consequenc1as formalmente 
boas. 

CONSE
QiÍtNCIA 

formal {Todo homem é racional, l Segurança 
l na conclusão 

segundo o (única estu- logo, Pedro é racional 
dada na ló- Todo homem é anjo gica) ' 

boa logo, Pedro é anjo. 
(hã infe

rência) 

má 

material 

{Todo homem é racional, 
logo, Pedro é capaz de rir. 
Todo homem é anjo, 
logo, Pedro é imortal. f Todo homem é racional, 
logo, Pedro é músico. 

(não há inferência) Pedro é avarento, 
logo, todo homem é ava

- rento. 

Conseqüência. boa. ou má, material ou formal 

J

modo pelo 
qual ela 
resulta do 

antecedente. 

Não hã 
segurança 
na Conclusão 
segundo o 
modo pelo 
qual ela 
resulta do 
antecedente. 

Quando a conseqüência é boa em virtude da forma "formal
mente boa '', isto é, quando a maneira pela qual os conceitos e as 
proposições são coordenados segundo suas propriedades lõgicas 
é tal que o antecedente infere o conseqüente em virtude das pró,. 
prias relações lógicas que sustentam entre si os conceitos assi.m 
dispostos, diz-se que a conclusão é realizada vi formae, em virtu
de da forma. O Lógico, para estudar tais conseqüências (que 
constituem seu objeto próprio) do ponto-de-vista da forma do ra
ciocínio, pode desde então reduzi-las a tipos em que só as proprie
dades e as relações lógicas serão postas em relêvo, e em que a 
matéria ficará inteiramente indeterminada, por exemplo :  Todo 
B é C, ora todo A é B, logo todo A é C. 

A expressão vi formae (conclusão posta vi formae) refere-se à for
ma das proposições mentais, das quais a forma das proposições orais 
ou escritas é apenas o sinal material. Ela significa que a. conclusão 
é posta em virtude de uma disposição de conceitoo (por exemplo, o 
conceito q;homem» servindo de meio têrmo entre os conceitos «mortal> 
e «Pedro») de modo que, com êsses conceitos como com quaisquer 
outros que tenham as mesmas propriedades lógicas e mesma disposição, 
a evidência da verdade do conseqüente (se o antecedente é verdadeiro) 
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impõe-se de mnnelra absolutamente necessária ao espírito que realiza 
a obra de pensamento. Ela não significa que a conclusão é posta em 
virtude de uma disposição df> sinais orais ou escritos que impõem uma 
necessidade mecânica a um espírito que não realizaria uma obra de 
percepção intelectual. Se êste ponto fôsse convenientemente compreen
dido. poupar-se-iam muitos êrros e muitos mal-entedidos concernen
tes à Lógica. Descartes, por exemplo, enganou-se completamente sô
bre o sentido dessa expressão vi formae, e é curioso observar que as 
censuras por êle dirigidas à lógica dos antigos ( cf. Regulae ad direc
ti011.f'm ingen-ii, reg. X: «quasdam formas disserendi praescribunt. quae 
tam necessario concludunt u t  illis confisa ratio, etsi quodam modo fe
rietur ab ipsius illationis evidenti et attenta consideratione, possit tamen 
aliquid certum ex vi formre concludere, etc.») aplicam-se exatamente, 
não a essa lógica, mas à lógica que, inspirando-se em idéias cartesia
nas ( teoria das ,maturezas simples», ideia de uma língua filosófica uni
versal l ,  Leibniz tentara �onstituir, e que se tornou em nossos dias a 
Logística. 

':' 64 . " CONSEQÜÊNCIA " E " ARGUMENTO ". - É importante 
distinguir bem essas duas noções. A conseqüência diz respeito 
unicamente à maneira pela qual o conseqüente resulta do ante
cedente, abstração feita do valor, em relação àquilo que é, e da 
verdade da matéria ou do conteúdo das proposições. Refere-se 
ao ato de inferir ( illatio) .  

O argumento, pelo contrário, refere-se à ação de provar (pro
batio) .  E é o meio empregado para estabelecer uma conclusão 
de maneira pura e simples ( absolutamente falando) ,  levando em 
conta, pois, não só a forma mas também a matéria da argumen
tação. 

O argumento é ou demonstrativo ou provável. Mas a conse
qüência não poderia ser dividida assim : ela só pode ser boa ou 
má. E, se é boa, é sempre e em todo caso necessária, mesmo en
quanto conseqüência ou inferência. 12 

Por exemplo, o silogismo seguinte : 

(I )  
(II) 

Todo filho ama a sua mãe ; 
ora, Paulo é filho ; 

(III) logo, Paulo ama a sua mãe, 
é um ARGUMENTO somente provável. Por quê ? Porque o princí

A consequên
cia boa é sem
pre necessária 
como tal, mesmo 
se o argumento 
é apenas prová
vel 

pio I enunciado no antecedente não é por si mes
mo uma verdade necessária : só é verdadeiro num 
maior número de casos, e pode sofrer exceções. -
Mas a CONSEQÜÉ':NCIA é necessária como tal : des
de que propõe I e II, o espírito não pode deixar 
de propor III. 

12. Cf. JoÃo DE s. TOMÁS, Log., 1. P. Illustr. q. vm, a. 1. 
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Por conseguinte tôda conseqüência boa é necessaria como 
tal, mesmo quando o argumento é apenas provável e pode falhar 
por parte da matéria ; ou melhor, mesmo quando a conseqüência 
não é necessária no sentido de não tornar a conclusão necessária 
e infalivelmente verdadeira. 

65 . LEI ESSENCIAL DE TÔDA ARGUMENTAÇÃO. - 1.º - Como 
.1a vimos (n.0 62) , a lei essencial de tôda argumentação ( dedutiva 
ou indutiva) é que 

em tôda conseqüência boa 

é impossível 

que o antecedente seja verdadeiro e o conse

qüente f al1:Jo ; 

ou melhor, se o antecedente é verdadeiro, 

o conseqüente é verdadeiro, por êsse fato mesmo. 

Do verdadeiro 
resulta sempre o 
verdadeiro, nun-
ca o falso; 

Esta lei está baseada imediatamente n o  princípio absoluta
mente primeiro da razão (princípio de identidade : tôda coisa é 
o que é) que é expressa para o Lógico sob a forma negativa do 
princípio de não-contradição : ser não é não ser; é impossível que 
uma mesma coisa seja e não seja ao mesmo tempo e sob a m es-ma 
relação. 

Com efeito, que um antecedente verdadeiro infere um conseqüen
te falso, seria supor que êste antecedente verdadeiro é falso em alguma 
coisa < desde que faz considerar como verdadeiro o conseqüente, su
posto falso) ; e como é suficiente ser falso em alguma coisa para não 
ser verdadeiro, seria supor êste antecedente ao mesmo tempo verda
deiro e não verdadeiro. 

Daí se conclui que se a conseqüência é boa e se o conseqiiente 
é falso, o a.ntecedente é necessàriamente falso. 

2.0 - Mas se é impossível que de um antecedente verdadeiro 
resulte um conseqüente falso, entretanto pode acontecer que 

numai conseqüência boa, 
de um antecedente falso, 
resulte um conseqüente verdadeiro. 

Seria o caso por exemplo nos seguintes raciocínios : ''Meu· 
porta-níqueis está na lua ; ora, a lua está no meu 
bôlso ; logo, meu porta-níqueis está no meu bôlso" ; 
.. todo quadrado tem três lados ; ora, todo triângu
lo é quadrado ; logo, todo triângulo tem três la-

mas do f a l s o  
pode às vkes 
resultar o ver
dadeiro. 
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dos". 18 É claro que semelhantes raciocínios geram uma conclu
são verdadeira apenas por acaso. 14 

Daí se conclui que .�e a conseqüência é boa e o conseqüente 
i•et·dadeiro, não é necessário por isso que o antecedente seja ver
dadeiro. 

a) De fato, ser verdadeiro em alguma coisa não basta para não 
ser falso; nesse caso um antecedente falso pode figurar como verda
deiro em alguma coisa (isto é, desde que nos faz considerar como ver
dadeiro um conseqliente que por outro lado se apresenta como verda· 
deiro ) ,  sem ser, por isso, nao falso. 

O principio de contradição não impede, pois, que de um antece
dente falso possa resultar um conseqüente verdadeiro. 

Em tal caso, o falso (o antecedente falso) não prova, não causa, 
não manifesta a verdade (a verdade do conseqüente) ,  o que é lmpos
sivel : mas o verdadeiro resulta do falso acidentalmente, nesse senti
do que, supondo-se verdadeiro o que não é, sendo falsamente alegado 
no antecedente, alguma coisa daí re.5ultaria como verdadeiro, mas 
por outras razões. 1� 

b) Afora êsses casos fortuitos, o antecedente causa normalmente 
a verdade do conseqüente, e nesse caso o antecedente, contendo em 
si a verdade do conseqüente, deve ser «mais verdadeiro», como diz 
Aristóteles, isto é, mais certo do que o conseqüente. 

B - Divisão do raciocínio 

66 . DIVIVERSAS ESPÉCIES DE ARGUMENTAÇÃO. - A argu
mentação divide-se essencialmente em dois gêneros, conforme a 

Há dois gêne
ros de raciocínio oa de &rgumen
tação: o silogis
mo e a indução. 

maneira pela qual manifesta a verdade. Com 
efeito, é somente por duas vias que a verdade 
pode ser tornada por nós manifesta. Nosso es
pírito pode mover-se partindo dos primeiros prin
cípios universais conhecidos imediatamente pela 

inteligência, ligando a êsses princípios uma conclusão ou " resol
vendo-a " nêles : move-se então unicamente. 

1 
NO PLANO INTELIGÍVEL, 

e manifesta a verdade de uma proposição enquanto ela está con
tida numa verdade universal de onde deriva. 

13.  Ou ainda, com uma única premissa falsa: "Todo anjo é dotado de 
vontade; ora, todo homem é anjo; logo, todo homem é dotado de vontade. " 

14 .  Assim o acaso, agindo do lado da matéria da argumentação, pode tanto 
fazer o verdadeiro resultar de uma argumentação má em virtude da forma 
(con.seqüéncia material, ver acima n.0 63) como fazer resultar o verdadeiro 
de uma argumentação boa, mas cujo antecedente é falso. 

15 . "Ex falso dícitur sequi verum, non quia possit causa ri, vel m.anifestari 
pef" fal:Nm, scd quia stat bene cum auensu. falsae pTaemissae assen.ms vef"ae 
conclusionis" (JoÃo DE S. ToMÃS, Log. 1., P. Illustr., q. vnr, a. 1.) Cf. ARisTó
TELEs, Anal. PT. I, II, e. n (53, b 7) ; s. TOMÁS, in Metaph., I. II, lect. 2.) 
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Exemplo : Tudo o que subsiste imaterialmente é indestru
tível ; 

ora, a alma humana subsiste imaterialmente ; 
logo, a alma humana é indestrutível. 

É a argumentação dedutiva ou o 

SILOGISMO, 
no qual o S (a alma humana) e o Pr ( indestrutível) da Conclusão 
estão unidos entre si por causa da sua união a um terceiro têrmo 
chamado têrmo médio ("que subsiste imaterialmente") . 

Nosso espírito pode também mover-se partindo dos dados 
dos sentidos e dos fatos de experiência, que constituem a primei
ra fonte de todo o nosso conhecimento, e que pertencem à ordem 
do individual ou do singular. Move-se então 

DO PLANO SENSÍVEL AO PLANO INTELEGÍVEL, 

e manifesta a verdade de uma proposição quando ela é a enuncia
ção universal de que êsses dados singulares são partes. 

Exemplo : Esta porção de água ferve a 100°, esta outra tam
bém, aquela outra e mais aquela também : 
logo, a água ferve a 100° 

É a argumentação indittiva ou 

INDUÇÃO, 

na qual o S e o Pr da conclusão estão unidos entre si não por 
causa de sua união a um terceiro termo, mas por causa da própria 
enumeração das partes " subjetivas" 16 do sujeito. 

Só existem, portanto, dois gêneros de argumentaçãc : o SILO
GISMO e a INDUÇÃO (à  qual se reduz o exemplo ou o raciocínio por 
analogia; ver adiante n.0 100) 11 

Além disso, o silogismo divide-se em sil-Ogismo categ6rico 
(silogismo puro e simples) e silogismo condicio- o silogismo é 

nal, segundo se baseia na identidade de dois têr- categórico 0 • 
condicional. 

mos a um mesmo terceiro, ou na posição (ou des-
truição) de um dos membros da proposição condicional. (Ver 
mais adiante n.0• 69 e 87. ) 

As proposições condicionais já por si mesmas dizem respeito à 
argumentação, nesse sentido que são exatamente a afinnação de uma 

1 6  Ver acima n.0 13. As partes de um todo potencial ou lógico (animal, 
em relação às suas espécies, homem em relação a Pedro, João, etc.> são cha· 
madas partes subjetivas. 

1 7  Cf. ARISTÓTELES, Anal. Pr., lib. II, c. xxur, 68, b, 13: &rV'I'• .. ..,...._.,. • •  
4 a,c1. cr11>.M-ytcrJ.10ií 1' i� lraywyijf. - Anal. Post, lib. l, cap 18, 81  a 40 "ª"'úo11t• 4 
k•'l'""Yii 1' &ro&fl�·· <crn õ"il 1ti• &róau�ir b ri;>• 1C4'ó>.011, 4 &"ba,,...,,. k r.;• xan jll.tof. 

<Li<:ão 30, § 4. de S. Tomãs) - Foi em vão, como veremos mais tarde .. 
aue certos filósofos tentaram reduzir a indução ao siloiismo e neiar sua orili• 
nalidade essencial como tipo de racioclnio. 
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com;eqüência ou inferência. Toda vh, permanecem como proposições 
e . não const ituem, própriamente fa lando, arg1tmeníações, porque so 
afirmam que uma proposição ( verdadeira ou falsa pouco importa > de 
si mesma infere uma outra, e não produzem uma conclusão como ver
dadeim em virtude dessa inferência. 

C - As « inferências imediatas» 

G7 . HAVERÁ INFERÊNCIAS IMEDIATAS ? - É comum dizer-se 
que, quando se passa da afirmação de uma proposição, por exem
plo : '"nenhum homem é anjo ", à de sua conversa, " logo nenhum 
anjo é homem ·•, ou à negação da sua contraditória, logo, não ú 
verdade que algum homem é anjo", faz-se uma inferência, irne
dia.ta, isto é, uma inferência em que uma conclusão resulta da po
sição de uma ·única proposição. 

Será verdade se compreendermos a palavra inferência. de ma
neira imprópria, simplesmente como o ato de passar de uma 
proposição a uma outra proposição que resulta da primei ra ( a  
palawa o u tra referindo-se aqui apenas à disposição dos têrmos 
ou dos conceitos na proposição) .  Com efeito, a proposição " ne
nhum homem é anj o "  não é a proposição " nenhum anjo é ho
mem ··, e além disso o espírito percebe imediatamente, sem ter 
necessidade de recorrer a um intermediário qualquer, que se a 
primeira é Yerdadeira a outra também é verdadeira. Mas é que, 
em realidade. essas duas proposições só significam pura e sim
plesmente a mesma verdade; o espírito não progride passando de 
uma à outra, o que há é simplesmente duas maneiras diferentes 
de dizer a mesma coisa, de construir o mesmo objeto de assenti
mento. 

Por conseguinte de modo algum temos aí uma inferência prà
priamente dita. Em tôda inferência propriamente dita, o espí-

Tomando-se a rito passa de uma proposição à uma outra proposi
patavra in!erên- ção que resulta da primeira, referindo-se aqui a 
eia 00 sentido palavra outra ao próprio objeto inteligível aprepróprio (passa-
g-em de u m a sentado ao espírito. A proposição " A  alma hu-
verdade ª outra mana é indestrutível " diz outra coisa, exprime verdade) não há 
inferência ime- uma outra verdade diferente da proposição " Tudo 
diata. o que subsiste imaterialmente é indestrutível ". Vê
se logo que, tomando a palavra inferência no sentido próprio, nã.o 
pode haver inferência imediata. 

Com efeito, se o espírito considera uma única proposição, por 
exemplo : .. Tudo o que subsiste imaterialmente é indestrutível ", 
s6 vê esta verdade e não pode, portanto, passar a uma verdade 
diferente. Só se êle aproximar desta primeira verdade já conhe
cida urna segunda verdade já conhecida, se pensar, por exemplo : 
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" A  alma humana subsiste imaterialmente" na dependência e à. 
luz da primeira verdade " Tudo o que subsiste imaterialmente é 
indestrutível ", é que, por êste ato vital em que duas premissas 
são vistas juntas, êle poderá passar a uma terceira verdade, " A  
alma humana é indestrutível", que até então não conhecia como 
certa e que êle vê instantâneamente na segundei verdade f ecu.nda
da pela primeira. Tôda inferência propriamente dita, todo ato 
progressivo da razão, tôda argumentação supõe, portanto, pelo 
menos três proposições ( duas para o antecedente, uma para o 
conseqüente ) e por conseguinte três têrmos. 

*68 . DISCUSSÃO DOS CASOS DE PSEUDO-INFERÊNCIA IMEDIATA. 
- Os Lógicos dão geralmente como exemplo de inferência ime
diata : 1 .º, a conversão das proposições (conversão simples e con
versão acidental) ; 2.0, a subalternação ; 3.0, a contraposição ; 1.0, 
a passagem de uma proposição suposta verdadeira à negação de 
sua contraditória, ou de uma proposição suposta falsa à afirma
ção de sua contraditória. 

É fácil de ver que em todos êsses casos o espírito aplica o 
princípio de identidade ou de não-contradição - mas não para 
tirar uma verdade de uma outra verdade - para manter, pelo 
contrário, uma única e mesma verdade sob duas formulações ló
gicas diferentes. 

1 )  No caso da conversão simples, o espírito reflete sôbre 
a maneira pela qual o S e o Pr são tomados quanto à extensão na 
proposição primitiva, ( reflete sôbre a suppositio dos extremos) ,  e 
percebe que A M ESMA VERDADE ( por exemplo : há conveniência 
entre homC1n e mentiroso tomados cada um particularmente, ou 
ainda : não há conveniência entre homem e anjo tomados cada um 
universalmente ) , pode ser igualmente bem expressa, numa propo
sição de inesse, atribuindo ao primeiro têrmo a função lógica de 
S e ao segundo a de Pr ( algum homem é mentiroso, nenhum ho
mem é anjo)  ou atribuindo a função de S ao segundo têrmo e a 
de Pr ao primeiro (algum mentiroso é homem, nenhum anjo é 
homem ) . É a mesma verdade que êle apreende duas vezes, sendo 
o mesmo têrmo cada vez identificado como o mesmo têrrno ou se
parado do mesmo têrmo, e permanecendo as mesmas as condições 
de extensão. 

2) No caso da conversão acidental de A, o espírito vê de 
modo semelhante que A MESMA VERDADE (por exemplo : há conve
niência entre homem tomado universalmente e nwrtal tomado 
particularmente) pode ser igualmente muito bem expressa, numa 
preposição de inesse, tomando para S o primeiro têrmo (Todo 
homem é mortal ) ou tomando para S o segundo ( A lgum mortal 
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é homem) . É a mesma verdade que êle apreende duas vêzes, - é 
certo que, na segunda vez, de uma maneira impllcitamente parcial 
e diminuída pelo fato de que Homem, sendo Pr na segunda afir
mativa, nela supre particularmente. Tendo tornado em primeiro 
lugar o universal Homem segundo todos os singulares nêle con
tidos para identificá-lo com Mortal, é o mesmo universal que o 
espírito apreende ainda, sem o tomar desta vez segundo todos os 
seus singulares, para identificá-lo com Mortal. 

3) Quanto à conversão acidental de E, ela se inclui no 
caso da subalternação, sendo a conversa parcial de E, assim como 
vimos, a subalterna da sua conversa simples. 

4 ) No caso da subalternação, o espírito vê imediatamen
te que A MESMA VERDADE (por exemplo : Todo homem é mortal ) ,  
uma vez construída por êle e colocada diante dêle, pode ser repe
tida de uma maneira explicitamente parcial e diminuída, toman
do-se o S, não mais universalmente, mas particularmente : Al
gum homem é mortal. 

É a mesma verdade que êle apreende duas vêzes ; tendo apre
endido em primeiro lugar o universal Homem, segundo todos os 
sem-1 singulares, para identificá-lo com Mortal, é o mesmo uni
versal que ainda apreende, mas tomando-o desta vez segundo al
gum dos seus singulares somente (individuum vagum) , para 
identificá-lo com Mortal. E é próprio da essência mesma dêsse 
universal como tal que sua identificação com Mortal segundo to
dos os seus singulares seja também, e por um ato único, sua iden
tificação com Mortal segundo algum dos seus singulares. 

5) No caso da contraposição, o espírito reflete sôbre a ex
tensão dos extremos e percebe que A MESM A  VERDADE que se ex
prime quando se diz que o campo interno de A está compreendido 
no campo interno de B (todo A é B) exprime-se também quando 
se diz que o campo exterior a B está compreendido no campo 
exterior a A (todo não B é não A ) ,  como é a mesma coisa dizer 
que Paris está compreendida na França ou dizer que todo espaço 
que irradia fora da França está compreendido no espaço que ir
radia fora de Paris. is 

18.  Assim, dizer que uma parte de A não está compreendida no campo 
interno de B ( "algum A não é B") , é a mesma coisa que dizer que uma parte 
do campo exterior a B não compreendida no campo exterior a A ("algum não 
B não é não A", isto é, "algum não B é A") , como dizer que uma parte da 
Rússia (a saber, a Rússia da Asia) não está compreendida na Europa é a 
mesma coisa que dizer que urna parte do espaço que irradia fora da Europa 
(a saber, a Rússia da Ã.sia) não está compreendida no espaço que irradia 

fora da Rússia. Lachelier (.ttudes sur le S11HogiBme, págs. 10-12, 16-17) não 
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6) No caso da oposição de contradição, o espírito reflete 
que uma das proposições nega exatamente o que a outra afirma, e 
vê imediatamente que A MESMA VERDADE se exprime pela coloca
ção de uma ( " todo homem é mortal") e pela destruição da outra 
( " é  falso que algum homem não é mortal ") , ou pela destruição de 
uma ( " é  falso que todo homem é sincero ") e pela colocação da 

outra (" algum homem não é sincero") .  19 

Por conseguinte, em nenhum dêsses casos há inferência pro
priamente dita. 

a) Entretanto, isto não impede que em todos êsses casos se possa 
verificar que a mudança de construção lógica não muda a verdade da 
proposição primitiva; esta verüicação, porém, compete ao Lógico, que 
raciocina assim, por exemplo : 

Para caso da subalternação (Todo homem é mortal, logo algum 
homem é mortal)  : 

o que existe em todo homem existe algum homem : 
Ol'a, Mortal existe em todo homem ; 
logo, Mortal existe em algum homem. 
Para o caso da conversão simples (nenhum homem é anjo, logo 

algum mortal é homem) : 
o que é dito, segundo algum dos seus singulares, de todo homem, 
é, segundo algum de seus singulares, idêntico a homem; 
ora, Mortal é dito, segundo algum dos seus singulares, idêntico 

a homem ; 
logo, Mortal é, segundo algum de seus singulares, idêntico a 

homem. 
Para o caso da conversão simples ( nenhum homem é anjo, logo 

nenhum anjo é homem) : 
O que é, segundo todos os seus singulares, negado de todo homem, 

é, segundo todos os seus singulares, separado de homem; 
ora, Anjo é, segundo todos os seus singulares, negado de todo 

homem ; 

compreendeu a verdadeira natureza da contraposição, a qual consiste em aplicar 
a partícula negativa aos extremos, sem mudar a qualidade (afirmativa ou 
negativa) da cópula. 

19 . Como observava Hamelin justamente <S11st. d'Arist., pág. 166) uma pre
tensa demonstração - como a de Rondelet <Theorie des propositions modales, 
Paris, 1861, pág. 141) . - desta verdade imediata: se uma proposição é verdadeira 
sua contraditória é falsa e reciprocamente, só poderia ser uma petição de 
princípios. Por outro lado, no caso das duas outras oposições (contrária e 
sub-contrária) , se o espírito passa da afirmação de uma proposição \'erdadcira 
à negação de sua contrária (Todo homem tem alma, logo é falso que nenhum 
homem não tem uma ahna) , ou da negação de uma proposição suposta falsa 
à afirmação de sua subcontrária (é falso que algum homem não é mortal. 
logo algum homem é mortal) , é por intennédio da oposição de contradição. 
De fato, no primeiro caso a falsidade da contraditória (particular: algum ho
mem não tem alma) acarreta a falsidade da contrária (universal: nenhum 
homem tem alma) ; e no segundo caso, a verdade da contraditória (universal· 
todo homem é mortaD acarreta a verdade da subcontrária (particular: algum 
homem é mortal) . 
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Jogo, Anjo ê, segundo todos os seus singulares, separado de ho
mem. 

ll:sses silogismos são apenas verificações e explicações feitas com 
vagar, obras de reflexão lógica. e que não se pode confundir com a 
operação naturalmente e prim it ivamente efetuada pelo espírito: esta, 
como já vimos, não é uma inferência própriamente dita, mas a sim 
ples passagem, sem progresso da razão, de uma construção lógica a 
uma outra que exprime a mesma verdade. Se o Lógico pode, depois, 
desenvolver esta operação num silogismo mais explicativo do q ue ila
t ivo (destinado a uma verificação formal e não a uma demonstração 
verdadeira ) 20 é porque êle separa expllcitamente para assumi-la como 
maior uma verdade ( por exemplo:  <:O que existe em todo homem exis
te em algum homemi> )  à qual o espírito se conforma in actu exercito 
sem haver necessidade de torná-la explícita, porque êle apreende iine
diatamente a sua aplicação no caso particular ( «Mortal existe em todo 
homem. quer dizer que existe em algum homem» )  antes de apreendê-la 
em si mesma em geral. Em realidade, serve apenas para exprimir o 
que pertence à essência dos têrmos universais tais como os emprega 
o espírito. 

b) La chelier, !!I inspirando-se nas tentativas de Ramus, 22 e so
bretudo em Leibniz, 23 assegura que a subalternação, a contraposição 
e a conversão ( parcial ) são na realidade silogismos da 1 .ª, da 2.ª e da 
3.ª. Figura, nos quais uma das premissas fica subentendida no espíri
to. 

Por mais engenhosa que seja, esta teoria deve ser rejeitada. Con
funde com efeito o raciocínio de verificação construído pelo Lógico 
com a operação primitiva do espírito assim verificada, operaç,ão que 
não é nem inferência media ta ou silogismo ( pelo contrário, a passa
gem é imediata) , nem inferência imediata <há passagem imediata, po
rém do mesmo para o mesmo) . 

Além disso, ela recorre a silogismos em que uma das p remissas 
1 a que seria subentendida pelo espírito) é uma proposição idêntica. 

Dêsse modo, segundo Lachelier, a conversão pa rcia l da u niversal, 
afirmativa, «Todo A é B ,  logo algum B é A» seria, em realidade, o 
seguinte silogismo da 3.ª Figura <em Darapti) : 

Todo A é A. 
ora todo A é B, 
logo algum B é A. 

Assim também, a subalternação seria o seguinte silogismo (em 
Daríi> : 

20 . As kdemonstrações" das conversões, propostas por Aristóteles (4nal. 
Pr., I. 2, 25 a 14-26) , e mais tarde Teofrastes e Eudêmio, depois por Alexandre 
<e que, então, procedem por redução ao absurdo) ,  também não são demons

trações própriamente ditas, mas simples verificações formais. É o que não 
perceberam nem Ramus (que censura a Aristóteles de cometer um circulo 
vicicsc, porque êle "demonst:'a " os silogismos da 3." Figura pelas conversões 

e as conversões pelos silogismos da 3." Figura) , nem Rondelet em sua Théorie 
des PrfYP(}siticms modales. 

2 1 .  J. LACHELIER, Étude11 sur le Syllogisme, Premiêre Partie. 
22 .  RAMus, Animadvers, ariatotelicae, lib. XVII, ed. 1548, pãgs. 373 e segs. 
23 . LEu!N1z, Nouveaux essaü sur l'entendement humaín, liv. IV, cap n, § 1 .  
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Todo A é B ,  

ora algum A é A, 
logo algum A é B. 
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Ora. por mais que diga Lachelier, as propos1çoes «todo A é A».  
· algum A é A» < como a s  proposições análogas que êle emprega em 
sua teoria ) não são só aparentemente, mas também em realidade pro
posições idênticas, e tôda Lógica sã, isto é, tôda Lógica que trabalha 
como os conceitos e com os obj etos de pensamento, e não apenas com 
palavras e com sinais, tôda Lógica que é realmente urna arte de pen
sar, e não uma álgebra que dispensa de pensar, deve recusar absoluta
mente o emprêgo dessas proposições puramente tautológicas, de que 
tanto abusou Leibniz. 

e) Uma vez bem estabelecida esta verdade que, tomando-se a 
palavra inferência no sentido próprio, não há inferência imediata. e 
que tôdas as passagens imediatas de uma proposição a uma outra. 
dadas geralmente como exemplos de inferência imediata, referem-se, 
em realidade, a duas formulações diferentes de uma única e mesma 
verdade, não há inconveniência alguma em empregar, na prática, a 
palavra inferência no sentido largo, como designando qualquer passa
gem de uma proposição a uma outra proposição necessàriamente ver
dadeira se a primeira é verdadeira (mesmo se essas duas proposições 
enunciassem unicamente a mesma verdade ) , e em chamar, por isso. 
1:inferência»,  num sentido mais material do que formal, a conversão, 
a contraposição, etc. É o que faziam os antigos em seus tratados de 
consequentiis. 



S E Ç Ã O I I  

O SILOGISMO 

A O Silogismo categórico 

§ 1. Noções Gerais. 

, 69 . DEFINIÇÃO. - Qual é a finalidade do Silogismo ? Não 
e ordenar o pensamento subindo ao universal a partir dos dados 

No silogismo, singulares da observação sensível (é ofício da 
dC-uni antece- indução) , mas sim ordenar o pensamento segundo 

Ciente que une a conexão dos têrmos (universais) entre si. 1 O dois - tênnos (T 
-e t} a um ter- processo silogístico consiste, pois, essencialmente, 
ceiro (M), lnff' - em inferir ou deduzir uma proposição de um an-

::��en:1:1 ��n; tecedente que manifesta (num terceiro têrmo) o 
- " ane êsses dois meio ou a razão pela qual os dois têrmos dessa 

Unnos entre si. proposição devem ser unidos entre si. Podemos 
definir o Silogismo. 2 

; uma argumentação na qiw,l, 
de um antecedente que une dois têrmos a um terceiro, inf e
re-se um conseqüente que une êsses dois têrmos entre si. 

Denominam-se extremos os dois têrmos que são unidos na 
qualidade de S e de Pr na Conclusão. E como normalmente o Pr 
tem extensão maior do que o S, convencionou-se chamar o Pr 
da Conclusão Extremo Maior ou 

L .  A palavra têrmo refere-se aqui não ao tênno oral, mas sim ao próprio 
conceito significado pelo têrmo oral, e sobretudo ao conceito objetivo ou objeto 
de conceito. 

2 .  A definição dada por Aristoteles nos Anal. Pr., 1, 1, 24 b 18:  "Oratio, 
m qna quibusdam .positis, aliud quiddam diversum ab his, quae posita sunt, ne
cessario accidit, eo quocl haec posita sunt" �or 11' "· Tcflnw ,., •• .., btpH ,., T4b. 
_,.,,_ � bA'Y-.s n,lla� T� TaiTa 1i1JC11, . é sem duvida verdadeira por e;i:celên
cia do silogismo no sentido estrito da palavra, o qual é o tipo perfeito do ra
cioclnío, mas de si ela se aplica ao raciocínio em geral, isto é,  ao silogismo 
entendido no sentido largo, como sinônimo de argumentação (indução e silogismo 

stricto sensu ) .  
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TftRMO MAIOR (T) , 
e chamar o S-da Conclusão Extremo Menor ou 

TftRMO MENOR (t) . 
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T, t e M são 
a matéria remo
ta do silopsmo. 

O têrmo ao qual cada um dêsses dois têrmos T e t está unido 
no Antecedente, e que é meio ou razão da união de ambos na 
Conclusão é chamadoª 

TftRMO MÉDIO (M) . 

�sses três têrmos, T, t e  M, são a matéria remota do Silogismo. 

Como já vimos acima pãg. 67, em relação ao silogismo o verbo, na 
proposição, não é um têrmo e só possui essa função de unir o S e o Pr ;  
quando s e  resolve o Silogismo e m  seus elementos, o verbo não é id '" 
quod resolvitur, mas id qucd dissolvitur. 

As duas Proposições que compõem o Antecedente, e cada 
uma das quais une um dos extremos ao Têrmo Médio, são deno
minadas 

PREMISSAS 

do Silogismo. A que contém o Têrmo Maior ( is
to é, o têrmo que será o Pr da Conclusão) é cha
mada 

MAIOR. 
A que contém o Têrmo Menor (isto é, o têrmo que 
será o S da Conclusão) é chamada 

MENOR. 

A M a i o r  
(prop. que Uca 
M e T) , a Me
nor (prop. que 
liga M e t) e a 
Conclusã.o (prop. 
que liga t e T) 
são a matéria 
próxima do Si
logismo. 

Maior, Menor e Conclusão constituem a matéria próxima do 
Silogismo. 

Podemos convencionar em designar daqui por diante, pela 
letra t o  Têrmo Menor, pela letra T o Têrmo Maior, pela letra M 
o Têrmo Médio. Teremos, assim, tomando o exemplo clássico do 
Silogismo que os Lógicos escolheram devido à sua extrema sim
plicidade : 

N. B. - Ter cuidado quando se constrói um silogismo de 
começar pela MAIOR, isto é, pela premissa que contém o têrmo 
(T)  o qual será o Pr da conclusão. 

Agora está claro que a identificação de Pedro e de Mortal 
entre si, graças ao M Homem, só é possível porque Homem, que 
comunica Mortal a Pedro, contém Pedro em sua extensão. Dai 
essa propriedade que caracteriza o Silogismo : o Silogismo é uma 

3 .  Não entender a palavra Meio do ponto de vista da extensão, neae 
sentido que a extensão do M seria n�essàriamente intermediária entre a do 
T e do t. Isto só acontece nos modos perfeitos do Silogismo. <Ver maia 
adiante n.o• 77 e 78) .  
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r Toc'o hor::.em é m�rta l 

t ora Pect!·o é ho�Pm 
(Maior> 

ANTEC'EDF.NTE 

( Menor) 
CoNsl:QÜENTE T 

Jogo f'L•dro ,; mortal ( Conclu.ção > 

E�trutura do Silogismo 

argumentação na qual ,  do ponto de vista das relações lógicas, se 
conclui  de uma verdade mais universal a uma verdade menos uni
versal nela contida. 1 

70 . PONTO DE VISTA DA EXTENSÃO E PONTO DE VISTA DA 
COM PREENSÃO. - Como vemos, pelos próprios nomes de Têrmo 
Maior e Têrmo Menor, de Maior e Menor, colocamo-nos do ponto 
de vista da extcnsá.o dos têrmos para designar os elementos do 
Silogismo. Nada mais legítimo e mais correto, uma vez que aqui 
se trata apenas de dar nomes e que as definições de nome são 
livres. 

Por outro lado, os Lógicos acham certas vantagens de como
didade e de uniformidade em considerar o Silogismo só do ponto 
de vista da. extensão. tles podem, assim, dar sobretudo maü1 fà
cilmente uma representação geométrica do Silogismo. (Foram so
bretudo Leibniz e Euler que lançaram a Lógica na investigação 
de esquemas visuais, desconhecida pelos antigos. ) E isto também 
é legítimo, porquanto tôda proposição, qualquer que seja, p ode 
ser considerada pela reflexão lógica do ponto de vista da exten
são. - Representaremos então a extensão de cada um dos têrmos 
do Silogismo por três círculos ( círculos de Euler) ; e interpreta
remos assim o Silogismo : 

M T 
(Mai. ) Todo home·m é mortal, isto é, Homem inteiro 

faz parte da extensão de Mortal. 

t M 
(Men. )  ora, Pedro é homem, isto é, Pedro faz parte 
da extensão de Homem. 

t T 
(Concl. )  logo Pedro é mortal, isto é, Pedro faz parte 
da extensão de Mortal. 

4 .  Ver mais adiante, n.0 81. 

© 
(i" > 1 

·; �·· ·· · - -
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Estando o círculo médio contido na grande e estando o pe
queno contido no médio, o pequeno está contido no grande. 

Esta representação geométrica é cômoda. Entretanto, tem 
:;ieus inconvenientes, porque se arrisca a substituir pela evidência 
visual ou sensível das relações de continente a conteúdo a evi
dência inteligível das relações de identificação dos dois extremos 
ao têrmo médio e por conseguinte um pelo outro. Não nos esque
çamos que de fato o j uízo não consiste em verificar que um têr
mo está contido na extensão de um outro, mas declarar que dois 
têrmos distintos, enquanto conceitos, são idênticos na existência 
e daí então incluir um na extensão do outro. E não pensemos 
que o raciocínio está inteiramente de antemão nas proposições 
apresentadas ao espírito, de sorte que o espírito, ao raciocinar, 
apenas verifica que uma gaveta está dentro de uma outra que 
por sua vez está dentro de uma terceira. Cabe ao lógico fazer 
esta verificação, e refletir mais tarde sôbre a extensão dos têr
mos do silogismo. O raciocínio é um ato vital do espírito, sendo 
que as proposições agrupadas no silogismo fornecem somente a 
matéria, e é vendo na menor a identidade do t e do M em depen
dência da maior que identifica o M e o T, que o espírito vê instan
tâneamente que o t e o T são por si mesmos idênticos in re : ato 
de percepção intelectual que de modo algum está de antemão nos 
materiais do silogismo, que apresenta algo de novo, e sem o que 
só existiriam palavras ( ou conceitos) aliados, a matéria do ra
ciocínio, mas não o próprio raciocínio. 

Acrescentemos que no caso de proposições serem conversíveis 
(todo racional é capaz de rir, ora o homem é racional, logo o ho

mem é capaz de rir ) , os círculos de Euler de fato coincidem todos 
três, do ponto de vista do conteúdo das proposições, e são incluí
dos uns nos outros unicamente do puro ponto de vista ( aliás, o 
único essencial na teoria do silogismo, ver adiante n.0 81) das 
relações lógicas entre os têrrnos. 

De resto, seria também perfeitamente legítimo nos colocar
mos do ponto de vista da compreensão para j ustificação do silo
gismo - querendo com isso dizer que a reflexão lógica poderia 
muito bem não banir tôda e qualquer consideração da extensão 
dos têrmos, o que seria impossível, 6 mas considerar em cada 
proposição do silogismo a afirmação como fazendo incluir o Pr 
na compreensão do S, e a negação como excluindo o Pr da compre
ensão do S ( tendo aliás o Pr e o S estas ou aquelas propriedades 
lógicas do ponto de vista da extensão) . O lógico diria então por 
exemplo : Todo aquêle que tem a Natureza humana tem a Morta
lidade, ora Pedro tem a Natureza humana, logo Pedro tem a Mor-

5 .  Ver mais acima, n.0 18. 
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talidade. Sob êste aspecto o debate dos exten.�ivistas ( Leibniz, 
Segner, Hamilton, logicistas contemporâneos ) e dos compreensi
t'ÍStas ( Lambert, Hamelin, Rodier) pareceria quase inútil. 

Mas qual seria então a marcha do espírito neste caso ? Esta 
questão interessa à Psicologia, não à Lógica, e a confusão dos 
dois pontos de vista entre modernos obscurece consideràvelmen
te o debate. O que o espírito faz expressamente ou " em ato sig
nificado " (in actu signato) quando julga, é unicamente, como 
dissemos antes, identificar um Pr e um S ; ao mesmo tempo e 
por isso, não dá dúvida, inclui o S na extensão do Pr ou o Pr na 
compreensão do S ;  - mas sõmente "em ato vivido" ( in actu exer
eito) e sem o dizer a si mesmo : é por isso que alguém que não re
i letiu depois em seu ato de raciocinar não sabe se êle raciocinou 
em extensão ou em compreensão. Fazendo esta reflexão, percebe
se que de fato tudo depende aqui dos casos particulares, mas que 
o processo mais natural e mais freqüente da razão é de pensar 
que, quando faz um juízo, tal nota pertence a tal sujeito, de sorte 

R u l o c l n a r  que s e  o lógico tem perfeitamente o direito de se 
" em compreen- colocar unicamente do ponto de vista da extensão são" é para o 
espírito um pro- para fazer a teoria do silogismo, em compensação 
cesso ma.is na- a razão aparece para o psicólogo como funcionan
&ural e m a i s  
flmdamental. do geralmente em compreensão. 

Acrescentemos todavia que em muitos casos a razão faz al
ternar o ponto de vista da compreensão e o da extensão. Além 
disso o Lógico poderia encontrar vantagem em adotar na teoria 
do silogismo um esquema como o seguinte (em que se convencio
naria representar, em compreensão, o Pr por uma sombra apli
cada sôbre o círculo que figura o S )  : 

t T 
(Mai.) Todo homem é mortal, isto é, Todo homem 
tem o atributo mortalidade (ponto de vista da 
compreensão) .  

M T 
(Men. )  ora Pedro é homem, isto é, Pedro faz par
te da espécie humana (ponto de vista da exten
são) . 

t M 
(Concl.) Logo Pedro é mortal, isto é, Pedro tem 
o atributo mortalidade (ponto de vista da com
preensão) .  
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Sendo o círculo M inteiramente de tal côr (T) , o círculo t 
que está contido nêle é também da mesma côr. 

• Não nos esqueçamos entretanto de que uma coisa é racioci
nar e outra fazer a teoria do raciocínio, e que êsses esquemas, 
como os círculos de Euler, só interessam à refle2:á-O que a arte ló
gica faz sôbre nossos raciocínios para verificar as condições de 
legitimidade, não pretendendo absolutamente dar ao movimento 
natural da razão uma aparência de tipo uniforme . .. o êrro daque
les que censuram à " Lógica clássica "._ de ser uma " lógica da ex-
tensão" 11 é não verem que, qualquer que seja essa . 1  ,... . , �· te _ ,. mas, que e e ra-
aparenc1a, - que nos pensemos em ex nsao , ou e 1 o e � n  e " em 
"em Compreensão" OU alternativamente " em COm• e O m P r e e D •  

" 1 l ' · são " ou " em ex-preensão e em extensão , as re ações og1cas dos tensão" as oro-
têrmos entre si permanecem sempre as mesmas, priedades lórf· 
introduzindo inevitàvelmente condições de legiti- cas dos têr-

mos permane-
midade que dependem d a  extensão, condições que cem !lempra as 

a reflexão lógica não pode deixar de levar em con- mesmas. 

sideração (sem por isso fazer consistir o raciocínio em encerrar 
caixas umas dentro das outras ) . Os antigos não eram nem ex
clusivamente " extensivistas,. nem excl usivamente " compreensi
vistas". De um lado punham em realce o papel essencial desem
penhado pelas relações de extensão, para assegurar e garantir 
a identificação dos dois extremos ao têrmo médio, e na teoria do 
silogismo, faziam acima de tudo reflexão, como Aristóteles, sôbre 
a extensão dos têrmos. Por outro lado diziam : Praedicatum 
in est subjecto, entendendo com isso que o juízo tem acima de tudo 
por função lógica afirmar a inerência ele um Pr na compreensão 
de um S ;  denominavam também de inesse as proposições, enquan
to atribúem um Pr a um S ;  e o costume de Aristóteles é dizer, 
para marcar a atribuição, não que � A  é B", mas " a  A, B perten
ce '', T<i> A inrá.pxtL B, o que prova que para êle, como para seus 
discípulos escolásticos, o j uízo e a proposição são entendidos em 
primeiro lugar e acima de tudo do ponto de vista da compreensão.1 

·\ / 1 · \ 71 . PRINCÍPIOS SUPREMOS DO SILOGISMO. - Tôda a virtude 
do Silogismo e da arte de deduzir depende dêste principio supre
mo evidente por si mesmo : 

6. Cf. RoDIER, Les fonctions du S11!logism.e, Année Philosophique, 1908 -
Realmente, se a lógica aristotélica guardou a justa medida, a "lógica clássica• 
entre os modernos, sobretudo após Leibniz, parece muito bem se haver alterado 
sob preocupações exclusivamente extensivistas. 

7 .  Ver acima, n.0 52. 
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D1w.s coi..'Jas idênticas a uma mesma terceira 
,çã.o idênticas entre si: 
e d.1ia.'J coisaH daH qua.i.'J uma é idêntica 
e a outra. não idêntica a. uma mesma terceira 
são dif ercntes entre si. 8 

�ste princípios que poderíamos denominar de " princípio da 
tríplice identidade" em sua forma positiva e " princípio do ter
ceiro exclusivo "  em sua forma negativa, não é mais do que uma 
expressão particular do princípio de identidade (tôda coisa é o 
que é, todo ser é de uma natureza determinada que o constitui 
como propriedade sua ) ou de contradição (ser não é não ser, não 
se pode afirmar uma coisa e negá-la ao mesmo tempo e sob o mes
mo ponto de vista) .  

Notemos que para que o princípio da tríplice identidade : «duas 
coisas idênticas a uma mesma terceira são idênticas entre sb, se rea
lize legitimamente é necessário que a terceira coisa em questão seja 
A lllESMA re et ratione: não apenas na realidade, mas também segundo 
a razão, de maneira que ela não seja tomada sob dois aspectos formais 
diferentes. Assim, um raciocínio como êste: «A nacionalidade é uma 
noção abstrata e a minha nacionalidade é brasileira, logo uma noção 
abstrata é brasileira» seria um raciocínio vicioso, porque é em sentido 
diferente que o têrmo «nacionalidade� é identificado à <<noção abstra
ta� e identificado à «brasileira». No primeiro caso «nacionalidade» 
tem uma suppositio (suplência) «lógica», no segundo uma supposítío 
"'real�. 

� � 
Assim também a reta orientada AB e a reta orientada BA são 

� 
ambas idênticas a uma mesma reta AB, mas como esta reta contém 

� +-
virtualmente dois aspectos diferentes AB e BA não poderiam ser iden
tificadas entre si. Finalmente, como veremos em filosofia natural, 
quando dois corpos agem um sôbre o outro, a ação exercida por um e 
a paixão sofrida pelo outro são ambas idênticas a uma única e mesma 
mutação, mas mutação procedente do agente num caso, mutacão recebida 
no paciente no outro caso, de maneira que esta ação e esta paixão não 
são por isso absolutamente idênticas entre si. 

Mas o princípio primeiro do Silogismo só pode aplicar-se aos 
nossos raciocínios que têm por matéria conceitos abstratos e uni
versais - por intermédio de dois outros princípios igualmente 
supremos, que dizem respeito à relação do conceito universal com 

8. Principium identitati.s et discrepantiae: "Quae sunt eadem unt tertio, 
"""' quoque eadem inter re: quorum unum cum tertio ecmvenit alterum ab 
ro discrepat, ea mter se diversa runt".  

' 

.. 
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suas partes subjetivas, e que não poderíamos deixar de lado sem 
destruir o Silogismo : 

l.º - Tudo o que é afirmado u1iiversalmente de 
uni sujeito, 
é afirmado de tudo o que está contido nes
se sujeito. 

Dictum de omní ----··--- - -- - �  •' 

É o que se chama após Aristóteles o dictum de omni (quidquid 
iuiiversaliter dicitur de aliquo subjecto, dicitur de omni quod sub 
tali subjecto continetur) . Se afirmarmos universalmente do ho
mem que êle é mortal, isto é, afirmado por êsse fato mesmo de tido 
indivíduo humano. 

2. 0 - Tudo o que é universalmente negado de um 
sujeito, é negado também de tudo o que es- Dictum de nullo 
tá contido nesse sujeito. 

É o que chamamos dictum de nullo ( quidquid universaliter negatur 
de aliquo subjecto, dicitur de nullo quod sub tali subjecto conti
netur) . Se negarmos universalmente que o homem seja vegetal, 
por êsse fato mesmo isto é negado de todo indivíduo humano. 

1l:stes dois princípios são conhecidos por si sós ou evidentes 
por si mesmos, porquanto a natureza do universal consiste exata
mente em se encontrar um e o mesmo em tôdas as coisas em rela
ção às quais êle é universal, ou melhor, que "contém em si". 
" Mortal " declarado idêntico a "Homem" só pode ser declarado 
idêntico a "Pedro " por meio dêsse terceiro têrmo "Homem" por
que o universal "Homem ", um no espírito, é no real identificado 
a cada um dos indivíduos humanos e por conseguinte a Pedro, de 
maneira que o que é afirmado dêle deve ser afirmado também de 
cada um dêles. 9 

Observemos que é da essência do Silogismo 10 que o terceiro 
têrmo ou Médio seja um objeto de conceito universal; pois como 
causa ou razão da atribuição do T ao t, como co-

-

municando a um sujeito o predicado que é dito o prlnciplo cto 
dêsse sujeito na conclusão, é bem necessário que a silo&1smo. 

êste título seja por si mesmo comunicável 11 a êsse sujeito, e quem 

9 .  Cf. ARISTÓTELES, Anal. Pr., I, 1, 24 b, 26. 

10 . Não falamos aqui do Silogismo expositório (ver adiante, n.0 85) que 
• não é um verdadeiro silogismo. 

1 1 .  Digo comunicável. Num silogismo da terceira Figura, "Todo homem 
é falivel, ora todo homem é um ser inteligente, logo algum ser inteliiente é 
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diz comunicável a mu itos diz universal. Eis  por que é na natureza 
·unúicrsal que reside o princípio do Silogismo. 1 2  

• vários Lógicos modernos preferem, a o  principio dictum d e  omni, 
ao qual censuram considerar apenas a extensão dos têrmos, �m prin
cipio baseado, pelo contrário, exclusivamente na compreensao e que 
formulam assim : 

nota notae est nota rei ipsius, 
repugnans notae repugnat rei ipst. ta 

O que entra na compreensão de uma nota (M) entra também na 
compreensão do sujeito que possui esta nota ; o que é excl�ído da com
preensão de uma nota é também excluído da compreensao do sujeito 
que possui essa nota. Assim, no silogismo «Todo homem é mortal, 
ora Pedro é homem, logo Pedro é mortal», «Mortal» que en tr� na com
preensão da nota «Homem» entra também, �a compreensao do su
jeito <<Pedro» que possui essa nota. O princ1p10 nota notae é eviden
temente verdadeiro, mas não é suficiente. Com efeito : 1 .0, não põe em 
relêvo o que constitui a fôrça essencial e a razão de ser do silogismo, a 
saber o universal. Por que a nota Mortal, que pertence à nota Homem, 
deve também pertencer ao sujeito Pedro? Porque a nota Mortal assim 
como a nota Homem é um objeto de conceito comunicável a muitos 
(um universal) , e que, por causa da nature.za mesma do universal, o 

que é afirmado sem restrição de Homem deve passar a todos os suj eitos 
nos quais êste universal se realiza. Portanto o princípio nota notae 
supõe por si o princípio dictum de omni. 14 2.0, pelo fato mesmo de des
curar a importância essencial do universal no Silogismo, o princípio 
nota notae descura também de pôr em relêvo as condições indispensáveis 
à validade do raciocínio, que dependem da extensão dos têrmos. «0 
que entra (por um juízo feito) na compreensão de uma nota entra 
também na compreensão do sujeito que possui essa nota» : por si mesmo 
êste princípio não nos diz que essa nota (M) deve ser, pelo menos uma 
vez, universalmente tomada, para que o silogismo seja aceitável. To
memos por exemplo um silogismo vicioso : «Algum homem é mentiroso, 
ora Pedro é homem, logo Pedro é mentiroso» ; poder-se-ia, deixando-se 
de considerar a extensão dos têrmos (por conseguinte recorrer impli
citamente ao d.ictum de omni) crer que êle satisfaz ao princípio nota no-

fallvel n ,  o M é sujeito nas duas premissas e por conseguinte não é comunicado 
na Menor ao t. Mas é comunicável ao t (qasta converter a Menor para co
municá-lo ao t, permanecendo a mesma verdade expressa pelir proposição) .  
e é em virtude da comunicabilidade do M ao t que o próprio T é comunicado 
ao t. Num silogismo expositório (ver adiante, n.0 85) não acontece isso, e a 
Menor convertida < " algum apóstolo era Judas" por exemplo) não comunica 
realmente ao t o M ( incomunicãvel como singular) . 

12 .  Cf. ARISTÓTELES, Eth. Nic., VI, :l, 1139 b 28: !) 6� o-vA).oyur>&6f � ,.W. 11Cllfló"A1l11, 
- Anal. Post., 1, 18, 81, a 40: .lff' I'� ,,i,, 4�,r úc "rõ" cafMAou. Metaph., M, 4, 

1078 b 24: ip:ri � .,.;;,. •uA>.o-y,.,,...,. TÔ Tl ln.,; z. - 9, 1034, a 31 : 1-rep b roir 
-�'""°'' friln"'" ipxit il okla.· 'Fir 'YCllP roií ,., ""'" oi o-vUo-yurPol .i.,,,, Cf. Anal., 

Post. II, 3, comêço. Voltaremos a essa tese capital na Lógica Maior. 

1 3 .  Cf. KANT, über díe falsche Spitzfindigkeit der 4 1111!l. Fig., t 2.  
J. LACHELIER, ttudes BU T  les Syllogísme. 

14. Cf. T. RICHAJU>. Philo1. du Raisonnement dan.s la scíe-nce, cap. n. 
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tae; pois a nota Mentiroso está realmente colocada pela Maior na com
preensão rn da nota Homem que pertence por sua vez ao sujeito Pedro. 

o princípio nota notae não é pois a verdadeira fórmula do prin
cípio supremo do Silogismo. O princípio dictum de omni, pelo contrário, 
está baseado na própria natureza do universal (não que êle considere 
exclusivamente a extensão, pois a extensão do universal é uma proprie
dade que pressupõe a compreensão, mas o que êle considera diretamente, 
é a comunicabilidade do universal com os sujeitos nos quais se realiza) ; 
e por isso mesmo êle põe em relêvo as condições de validade que de
pendem da extensão. Além disso, pelo fato de chegar até o nervo es
sencial do Silogismo, pode êle presidir universalmente a todo silogis
mo , ao passo que o princípio nota notae só tem valor para a primeira 
figura, e conseqüentemente se o adotamos, devemos atribuir às duas 
outras figuras um outro principio supremo qualquer, e dizer com La
chelier 1 11 que as três figuras do silogismo têm cada uma um princípio 
supremo próprio: ora, isso destrói a unidade genérica do Silogismo cate
górico. Em realidade, os silogismos da 2.ª e da 3.ª Figuras valem per
feitamente por si mesmos e não têm necessidade de ser demonstrados 
! nisto Lachelier tem razão) , se bem que possam ser reduzidos aos da 
primeira figura como o imperfeito ao perfeito; não têm, porém, um prin
cípio supremo próprio e exigem somente que se particularize para cada 
um dêles o duplo princípio comum (dictmn de omni, dictum de nullo) 
por uma determinação especial. (Ver adiante n.0 79, texto menor) . 

72 . REGRAS DO SILOGISMO. - Mas então, como se dev'3rá 
proceder para aplicar convenientemente êsses princípios supre
mos ?  É o que indicam as regras ou leis do Silogismo. 

Podemos reduzir a três regras principais as leis a que todo 
bom silogismo deve obedecer. 

1. 0 - Que o silogismo não tenha mais de três 
têrmos. 

Evite racioci
nar com quatro 
têrmos, 

É contra esta regra que pecam em última análise todos os 
silogismos viciosos quanto aos têrmos. 

É claro que se em lugar de ser T idêntico a M e t idêntico a 
M (três têrmos : têrmo médio M )  temos T idêntico a M e t idên
tico a M' (quatro têrmos, têrmo médio M e  M') não teremos por
tanto T idêntico a t. 

15 . No sentido em que todo juízo inclui o Pr na " compreensão" do S, 
ver acima, n.0 52. - Sem dúvida Mentiroso não entra na compreensão do con
ceito Homem tomado em si mesmo: É um êrro, porém, quando se fa:r. a teoria 
do raciocínio, considerar exclusivamente a compreensão dos conceitos tomado$ 
em si mesmos. A proposição e o juízo podem perfeitamente incluir na "com
preensão" do sujeito (cujo conceito é então restringido ou individualizado) 
predicados que não lhes são essenciais; e sendo a proposição a matéria próxima 
do raciocfnio, é portanto absolutamente necessário, na teoria do raciocínio, levar 
em consideração êsse fato, e por conseguinte, pôr em relêvo as condições de 
validade que dependem da extensão dos têrmos, e que exigem que na primeira 
figura a Maior seja universal. 

16.  J. LACHELIER, Études sur le S11Uogisme. 

l 
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e nio empre
rue duas premissas neratl-
vas. 
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2.º - De duru� premissas negativas nada resul
ta. 

Para que T possa ser identificado com t, é preciso que T e t 
sejam identificados com M ( premissas positivas ) .  Para que T 
possa ser declarado não idêntico a t, é preciso que T se diga idên
tico a M e t não idêntico a M ( uma premissa positiva, e outra 
negativa ) ou que T se diga não i dêntico a M e t idêntico a M 
( uma premissa negativa, a outra positiva ) .  

nem rmpre
rue duas parti
culares. 

3.º - De duas premi..'lsas particulares nada re

sulta. 

Neste caso, com efeito não há têrmo ( M )  que seja tornado 
( pelo menos uma vez) universalmente, de tal modo que identifi

cado êle próprio com um T ou dêle separado, possa constranger 
o espírito a afirmar ou negar êsse T de u m  t nêle contido. 

Os Lógicos dão oito leis ou regras do Silogismo, referindo-se 
as quatro primeiras aos têrm.os e as q uatro outras às proposições. 

A regra 1 é a primeira enunciada acima ; e as três· seguintes 
reduzem-se a ela. 

As regras 5 e 8 são as duas últimas regras enunciadas aci
ma, que vêm completar as regras 6 e 7, aplicação imediata dos 
princípios supremos do silogismo. 

Os Lógicos, para facilitar o trabalho da memória, recorre
ram à Poesia, e formulam as regras em oito versos latinos : 

1 .  Terminus esto triplex: major mediusque minorque. 
2 .  Latius hos quam praemissae conclusio non vult. 
3 .  Nequaquam medium capiat conclusio oportet. 
4 .  Aut semel aut iterum medius generaliter esto. 
5 .  Utraque si praemissa neget, nihil inde sequetur. 
6. Ambae a/firmantes nequeunt generare negantem. 
7 .  Pejorem semper sequttur conclusio partem. 
8. Nil sequttur geminis ex particularzõus unquam. 

1 .  Três tênnos sómente: Maior, Médio e Menor. 
2 .  Nunca na Conclusão maiores que nas Premissas. 
3 .  Que j amais o Médio entre n a  Conclusão. 
4 .  Mas que uma vez ao menos seja universal. 
5 .  D e  duas premissas negativas na da  resulta. 
6. Premissas afirmando, Conclusão não pode negar. 
7 .  Conclusão segue sempre a pior Premissa. 11 
&. E /tnalmente nada resulta de duas Particulares. 

•a) RBou 1. - Não dizer: <0 touro muge ; 
ora, o touro é uma constelação ; 

17. O que se chama aqui a parte ou a premissa pioT é a premissa seja 
negativa seja paf'ticulcrr. 

' 
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logo, uma constelação muge». 
Nem: <i:A animalidade 18  é uma noção genérica ; 
ora, o homem cede muitas vêzes à animalidade ; 1 �  
logo, o homem cede muitas vêzes a uma noção ge-

nérica». 

REGRA 2. - Não dizer:  <i:Os pássaros voam ; 
ora, os pássaros são animais ; 
logo, todo animal voa». 

(Na Menor Animais é tomado particularmente, sendo Pr de uma 
Afirmativa, - na Conclusão é tomado universalmente. o Silogismo 
tem pois em realidade quatro têrmos, e peca contra a regra 1 . )  

Nem: «0 espírito é dotado de atividade · 
ora, a matéria não é espírito; 

' 

logo, a matéria não é dotada de atividade. 

(Na Maior o T é tomado particularmente, sendo Pr de uma Afir
mativa ; na Conclusão é tomada universalmente, sendo Pr de uma Ne
gati't:la) . 

REGRA 

Nem: «Tudo o que pensa existe ; 
ora, nenhum corpo pensa ; 
logo, nenhum corpo existe».  

3. - Não dizer: «Tôda planta é viva; 
ora, todo animal é vivo; 
logo, todo ser vivo é planta ou animal.» 

(li::ste silogismo peca contra a regra 2.) 

REGRA 4. - Não dizer : «Alguns homens são santos ; 
ora, os criminosos são homens; 
logo, os criminosos são santos». 

Homens é tomado particularmente na Maior, sendo que supre por 
certos homens (bons ) ; particularmente tàmbém na Menor, na qual 
supre por certos homens (maus) . O t é pois identificado com uma 
parte do M, e o T com uma outra parte do M, e o raciocínio tem em · 
realidade quatro têrmos. 

Não dizer também: «Os animais são sem razão; 
ora, o homem é animal ; 
logo, o homem é sem razão». 

(Na Maior o têrmo indefinido os animais supre por certos animais 
(os brutos.) 

Nem : «Tôda planta é viva ; 
ora, todo animal é vivo ; 
logo, todo animal é planta». 

REGRA 5. - Não dizer: 
diosos ; 

18. Suppositio lógica. 

«Os poderosos não são misericor-

19. Suppositio real. - Um silogismo pode ter em realidade 4 têrmos, 
embora não comporte mais do que três aparentemente ou nas palavras. se a 
palavra é tomada em dois sentidos diterentes, ou se embora tendo a mesma 
significação propriamente dita, êle "supre" por coisas diterentea. 
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ora, os pobres não são poderosos ; 
logo, os pobres são misericordiosos». 

<Se realmente nenhum dos extremos convém com o terceiro têr
mo, é claro que não se pode Inferir dai que os extremos estão ou não 
estão unidos entre si.) 

REGRA 6. - Não dizer : «Tudo o que ofende a Deus deve 
ser odiado ; 
ora tôda mentira ofende a Deus ; 
logÓ, alguma mentira não deve ser odiada.» 

REGRA 7. - Não dizer: «Tudo o que fere a caridade deve ser 
evitado ; 

ora, alguma severidade fere a caridade ; 
logo, tôda severidade deve ser evitada. Peca con

tra a regra 2.) 
Nem: «Nenhuma coisa humana pode ser inteiramen

te perfeita; 
ora o regime social é coisa humana ; 
logÓ, o regime social pode ser inteiramente perfeito ; 

REGRA 8. - Não dizer : «Alguns homens são virtuosos ; 
ora, alguns maus são homens ; 
logo, alguns maus são virtuosos.» 20 
(Peca contra a regra 4.)  

Nem : «Alguma criatura inteligente é mortal;  
ora, alguns vivos corpóreos não são criaturas inte

ligentes ; 
logo alguns vivos corpóreos não são mortais.» 
(Peca contra a regra 2. O Pr é tomado particular

mente na Maior, universalmente na Conclusão.)  

Estas oito regras, como é fácil verificar, derivam da própria na
tureza do silogismo, como determinações mais particulares do prin
cípio supremo : Duas coisas idênticas a uma mesma terceira são idên
ticas entr� si; duas coisas das quais uma é idêntica e a outra não idên
tica a uma mesma terceira são diferentes entre si, e dos dois princí
pios (dictum de omni, dictum de nullo) que a êle se juntam_ Elas 

20 . Um silogismo como: 

alguns cogumelos são venenosos; 
ora, alguns vegetais são cogumelos; 
logo, alguns vegetais são venenosos, 

é mau em realidade (peca contra a regra 4) , a conclusão não sendo verda
deira senão acidentalmente e em virtude da matéria, porque acontece que o 
M é uma parte do t. Para raciocinar corretamente seria preciso raciocinar 
assim em tal caso: 

alguns cogumelos são venenosos; 
ora, todo cogumelo é vegetal; 
logo, algum vegetal é venenoso. 

(Silogismo da 3.• figura, em Dísamis.) 
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não acrescentam a êsses principios nenhum princípio novo, mas são 
pràticamente úteis, porque regulam mais profundamente o trabalho 
silogístico. 

*b) ExERcíc1os. - 1) Dizer se os silogismos seguintes viciosos, 
e, neste caso, contra que regras pecam : 

I .  Tôda verdade elevada é düícil de compreender · ora o sis
tema de Schelling é difícil de compreender ; logo, o sistema' de séhelling 
é uma verdade elevada. 

II . Os enciclopedistas são maus filósofos; ora, os enciclopedistas 
são filósofos franceses ; logo os filósofos franceses são maus filósofos. 

III . Alguns filósofos franceses são bons filósofos · ora os enciclo
pedistas são filósofos franceses ; logo os enciclopedi;ta.s �ão bons fi
lósofos. 

IV. Os delicados são infelizes ; ora, os poetas são delicados · logo 
os poetas são infelizes. ' 

V .  Tudo o que serve ao homem é bom ; ora, a astronomia sideral 
não serve ao homem ; logo a astronomia sideral não é boa. 

VI .  Alguma audácia é virtude ; ora, o atrevimento é audácia; lo
go o atrevimento é virtude. 

VII . . Tudo o que afasta de Deus é mau; ora, alguma alegria afasta 
de Deus; logo tôda alegria é má. 

2 ) Achar exemplos de silogismo que pecam contra as diversas re
gras do Silogismo. 

. § 2 .  � '!_iqura_s __ � Mg�. �º- �i.l_og:ismo 
73 . ·.FORMA DO sÍLÕaisM:o. _:._ Como tôda obra de arte, o Si

logismo é constituído de matéria. e forma. A matéria do Silogis
mo, como já vimos ( n.0 69) é dupla : matéria re- A figura do 
mota (têrmos) e matéria próxima ( proposições) .  Silogismo é a 

A forma do Silogismo corresponde a esta du- disposição dos 
têrmos nas pre-

pla matéria, e ela é dupla também : missas. 
� ÊRMOS O m o d o  do J?l�!'9�1ÇOES DOS T 

Silogismo é a 

nas premissas, conforme um é S e o outro Pr 21 é 
o que se chama a Figura do Silogismo. 22 

disposição cl a s 
premissas na ar
gumentação. 

21 . "Dicitur figura ordo trium terminorum secun.dum subjecti<>n.em et 
p-raedicationem." (Sum. Logicae, X, 4.) Notar que esta definição não depende 
da simples posição gramatical dos têrmos na proposição oral, mas de alguma 
ooisa ·muito mais profunda: das relações lógicas implicadas no pensamento pela 
função do Pr e pela do S. . 22. Esta palavra figura é tomada por analogia com a "figura" triangular. 

No triângulo três pontos unem três linhas, no Silogismo três têrmos unem trfs 
proposições. E como há três espécies de triAngulos (equilétero, isósceles e 
escaleno) haverá semelhantemente três figuras de Siloiismo. 
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DISPOSI<;Ão DAS PROPOSIÇ ÕES 

�egundo a quantidade e a qualidade : é o que se chama o Modo 
do Silogismo. 

Há três flgu- 74. DISPOSIÇÃO DO SILOGISMO SEGUNDO A Fi-
ras de silogismo: 

GURA. - De quantas maneiras diferentes pode-
mos dispor os têrmos nos premissas de um Silogismo ? 
O M pode ser 

sub-prae ( I) S na Maior 
e Pr na Menor, 

ou então 

prae-pruc ( II)  Pr na Maior, 
e Pr na Menor, 

ou então 
( III) S na Maior 

e S na Menor. 
sub-sub 

Temos assim as três Figuras do Silogismo : em abreviação : 
sub-prae 2:1 ( l.ª Figura ) prae-prae (2.ª Figura) ,  sub-sub (3.ª 
Figura ) , 

Sub-prae prima, bis prae secunda, tertia, sub bis. 
Finalmente o M pode ser 

Pr na Maior 
e S na Menor. 

É a primeira figura indireta, prae-sub. 
Não há outras combinações possíveis. Temos portanto as 

quatro disposições seguintes : 

-,\ ,...-----------------------: 
1 .° Figura 

sub-pra.e 
2.ª Figura 

prae-pra:e 
3.ª Figura 
sub-S"Ub 

z .a Indireta 
prae-sub 

Mai = M . . .  T T . . . . . . . . . . .  M M . . . . . . . . . . .  T T . . . . . . . . . . . .  M 
Min = t . . . .  M t . . . . . . . . . . . .  M M . . . . . . . . . . . . t M . . . . . . . . . . . . .  t 
Cone!. = t . .  T t . . . . . . . . . . . .  T t . . . . . . . . . . . .  T t . . . . . . . . . . . . . T 

As Figuras do Silogismo \\ 

A. 1. ª Figura indireta é _çhfüfil\® também. figura gaJ�iça -
devido ao nome do médico Galeno ( 131-200) que, segundo dizem, 
a considerava como uma figura à parte ( 4. ª Figura) . Aristót.eles 
e todos os Lógicos antigos recusam-se a considerá-la como figura 

23. Isto é, que o têrmo Médio é subjectum (na Maior) e praedicatum 
<na Menor) . 
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distinta, porque ela conclui sempre indiretamente 2• e P · 
deve por sua pró · t 

. · , or isso 
d • . . 

pr1� n8: ureza, ser reduzida à primeira Figura, e manen a a conclmr diretamente Em l 'd d 1 • · · 
F' 

· rea i a e e a e apenas a primei�a igura concluindo indiretamente pela transposiçãa das premissas : ' 

M T 

l 
Todo homem é mortal 

t M 
ora Pedro é homem 1.ª Figura 

t T 
logo Pedro é mortal 

lnverta�os as premissas, isto é, façamos do T o t e do t o T. 
Teremos então : 

T M 
Pedro é homem 

M t 
ora todo homem é mortal 

t T 
logo algum mortal é Pedro. 

1 .  ª Figura indireta 

A conclusão é urna proposição indireta. 

�·4 .  _Uma proposição é indiret.a ou forçada (por exemplo) : " Algum mortal 
é Pedro"(cf. nota 30, pág. 130) quando o têrmo ao qual em rrolidade o espitito 
aplicn uma determinação se acha na proposição, não como sujeito, como de
veria ser, mas como predicado. :E:le é então mais Pr gramatical do que Pr 16-
giéo, e o S da proposição parece ter uma extensão maior do que a sua (de 
fato tem uma extensão igual porque êle " supre" exatamente pelas mesmas 
coisas que êsse Pr) . Assim, diz-se que um Silogismo da quarta figura conclui 
indiretamente porque a Conclusão dêsse Silogismo tem por S o têrmo que 
na crdem nat4ral seria Pr; em outras palavras, o t (da figura direta) é 
Pr, .e o T (da figura direta) é S. 

Por aí vemos que se a 4.ª Figura é uma figura gramatical, ela não é uma 
figura lógica distinta: para a idéia o predicado gramatical da conclusão é 
em n::alidade sujeito. É a razão pela qual todo verdadeiro lógico deve re
jeitar a quarta figura, e considerá-la somente como a Primeira indireta. -
Podemos considenlr a teoria atribuída a Galeno pelos Arnbes ("embora. como 
observa Leibniz, não enco1'trássemos nada nas obras que dêlc nos rest&!�\ •) 
como a primeira fraqueza da Lógica que começa a ceder à tentaç:fo ele traba
lhar mais com palavras do que com Idéia, tentação de morte que não n deix!wa 
desde há mu.ito tempo (o! óf, P•wrtpo• rac4f >.f�'" tiraxo�i.loúnft, ol•'r• & 
.,.,.r. trl/1'<%'"º;.<f1101f, , já dizia Alexandre. de Afrodisia, ad À'nal, pr., f. l54À) e à 
qual se entregará plenamente entre muitos modernos. Lachelier (nota escrita 
para a Lógica de RABIER, pág. 66) nota com razão que a idéia de Galeno, • ra
dicalmente falsa, foi combatida por todos os Lógicos da Idade Média e qu<e 
só ccmeçou a obter um pouco de consideração na época da Renascença." 
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Tenhamos o cuidado de não tomar um Silogismo como: «Pedro 
é homem, orn todo homem é mortal, logo Pedro é mortal», por um 
silogismo da primeira Figura indireta. Temos aí slmplesment.e . um 
silogismo da primeira Fig·ura mal construído; «Pedro» sendo S da Con
clusão e por conseguinte t, a premissa «Pedro é homem» é a Menor 
( isto é, a premissa que contém o t e o M> e deve portanto vir em se
gundo lugar < ver acima, pág. 177 ) .  

•.w 1 
75 . DIVISÃO DO SILOGISMO QUANTO AO MODO. - Considere

mos o modo, isto é, a disposição das premissas segundo a quanti
dade e a qualidade. Dêsse ponto-de-vista, quantas combinações 
possíveis poderá haver ? Cada uma das duas premissas pode ser 
universal e afirmativa (A) , universal e negativa ( E )  particular 
e afirmativa ( I )  particular e negativa (0)  : temos pois quatro 
casos a considerar para a Maior, e em cada um dêles quatro casos 
a considerar para a Menor, - ou sejam dezesseis combinações 
possíveis a priori. 

} 

Maior : A E I O  

1 1 1 1  
Menor : A A A A  

A E I O  

1 1 1 1  
E E E E  

A E I O  A E  I O 

1 1 1 1  
I I I I 

1 1 1  1 o o o c  

Há 16 modos 
possíveis para 
cada flg-ura. 

Como êsses dezesseis modos podem repetir
se em cada uma das quatro figuras, vemos que o 
número de tôdas as combinações possíveis é de 
16 X 4  = 64. 

Mas tôdas essas combinações serão legítimas ? Não, um gran
de número delas pecam contra alguma das regras do Silogismo, 
como é fácil de se verificar pela análise. 

Tomemos como exemplo a combinação A E na primeira Fig\33. 
< em que o M é S da Maior e Pr da Menor) . 

(A) Todo homem é animal ; 
(E) ora, nenhum cavalo é homem ; 

logo . . .  t claro que nenhuma conclusão pode resultar; a Con
clusão, que deve ser negativa ( regra 7) «Nenhum cavalo é animal» 
pecaria contra a regra 2. 

Podemos, assim, verificar fàcilmente a não validade dos quarenta 
e cinco modos ilegítimos do Silogismo. 

Em suma, há só _d��pi,ave co'"!:Q_�p,a.Qões que são legítimas : 

Jllas sôbre os 4 . para a Primeira . Fi&YIA. 
H modos pos- 5 · · · d" t sivets, 18 sõmen-

- para a pr1me1ra m ire a, 
&e aio conela- . 4 para a segund�. 

tlen&ea. § _ para a 
·
terceira Figu:rn�- . 

Os Lógicos agruparam os dezenove modos legítimos do Si
logismo em quatro versos célebres compostos de palavras conven-
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cionais e que constituem uma verdadeira obra-prima mnemotécni
ca : as três primeiras vogais 25 dessas palavras convencionais re
presentam na ordem 26 a Maior, a Menor e a Conclusão, que po
dEm ser, como sabemos, A, E, I ou O. Certas c.-msoantes também 
têm sua significação, como veremos mais adiante. Quanto à Fi
gura do Silogismo ela não é i ndicada nesses versos, sendo que 
as quatro primeiras palavras se referem à primeira Figura, as 
cinco seguintes à primeira indireta, etc. 

Eis aqui a fórmula mnemônica : 27 

25 . Quando uma dessas palavras convencionais têm mais de três silabas, 
por exemplo Frisesomorum, as silabas acrescentadas são inúteis e não têm ne

nhuma significação simbólica. 

26. Exceção feita para as palavras que se referem aos modos da primeira 
Figura indireta, cuja primeira vogal representa a MENOR e a segunda vogal 
a MAIOR porque se começa pela proposição que sendo Maior na primeira Fi
gura é Menor na primeira indireta) . Assim, um Silogismo em Celantes será 

por exemplo: 

cE 

lAn 

tEs 

M t 
Nenhum filósofo é anjo; 

T M 
ora, Descartes é filósofo; 

t T 
logo, nenhum anjo é Descartes. 

(Men.) 

(Mai.) 

Pa�a-se à primeira figura direita (Celerant) restituindo pura e simplesmente 
à primeira proposição sua função de Maior (isto é, fazendo de Anjo o T e de 
Descartes o t) . 

cE 

IA 

rEnt 

M T 
Nenhum Filósofo é anjo; 

t M 
ora, Descartes é filósofo; 

t T 
logo, Descartes não é anjo. 

(Mai.) 

(Men.) 

Um silogismo em Baraiipton (Todo artista é um imaginativo; ora, todo poeta 
é um artista; logo, algum imaginativo é poeta) reduz-se assim a um silog1smo 
em Barbara (Todo artista é um imaginativo ; ora, todo poeta é um artista; logo, 
todo poeta é um imaginativo) .  Observemos que a conclusão do silogismo em 
Baralipton (afirmativa, logo, em que o Pr supre particularmente) só pode 
converter-se legitimamente na conclusão universal do silogismo em Barbara 
porque ela ;á era esta mesma conclusão universal formulada numa proposição 
indireta (cf. JAVELLI, Logiccre compendium peripateticae, Venetiis, 1541, Tract. 
sextus, cap. II) . Por aí vemos que os Lógicos que sustentam ser a 4.• Figura 
uma figura distinta não deveriam considerar como legítima a redução de Ba
Il\ªHp em Barbara. 

1 27. Os Lógicos modernos que sustentam ser a 4.ª figura uma figura dis
tinta dispõem da seguinte maneira a fórmula mnemônica dos modos legftimos 
do Silogismo: 

Barbara, Celarent, primae Darii Ferioque. : 
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1 .ª Fig. Barbara, Celaren t, Darti, Ferio.// Baraltpton, 
Gelantes, Dabitts, Fapesmo, Frtsesomorum.// 

2.ª Flg. Cesare, Camestres, Festino, Baroco.// Darapti, 
Felapton, Disamis, Datisí, Bocardo, Ferison. 

1.ª Indir. 

3.ª Fig. 

Observemos que todo têrmo singu/,a.r equivale no Silogismo 
a um têrmo 1miversa.Z, neste sentido que, tendo a sua extensão re
duzida a um único indivíduo determinado, êle abrange evidente
mente, sem que a sua extensão assim reduzida possa ser restrin
gida ainda mais, tôda a extensão do sujeito que êle significa. 
"Pedro é homem '', " Descartes é filos6fo ", equivalem dêste ponto 
de vista a uma proposição afirmativa ( A ) ; e o silogismo : " Todo 
homem é mortal ; ora, Pedro é homem ; logo, Pedro é mortal " é um 
Silogismo em Barbara. E is por que, na teoria do silogismo, só 
levamos em conta as proposições universais ( às quais se assimi
lam as proposições singulares ) e as proposições particulares. 28 

a l Para cónstruir um dos silogismos dos quais cada uma das pa
lavras convencionais é a chave, começar por construir o esquema da 
Figura, que indicará a posição do M nas premissas ; em seguida, marcar 
no referido esquema, de acôrdo com as vogais características da pala
vra chave, a quantidade e a qualidade de cada proposição (Modo do 
silogismo ) .  Escolher finalmente para preencher o quadro assim cons
truído três conceitos convenientes. 

Seja construir um Silogismo em Baroco (silogismo que pela forma 
pouco natural nos mostrará por que dêste artificial baroco surgiu na 
linguagem o vocábulo baroco ) . O silogismo em questão pertence à 
segunda figura ( prae-prae ) .  Teremos portanto: 

Cesare, Camestres, Festino, Baroco secundae. 
Tertia grande sonans recitat: Darapti, Felapton, 
Disamis, Datisi, Bocardo , Ferison, Quartae 
Sunt Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison. 

Aqui as palavras que se referem à 4.ª Figura (Bamalip, etc.) representam, 
como tõdas as outras, pela sua primeira sílaba, a Maior; e pela segunda sílaba, 
a Menor. Dêsse modo, um Silogismo em Caiemes será, por exemplo: 

,1, T M 
cA Descartes é filósofo; CMaU 

M 
IEm ora. nenhum filósofo é anjo; CMinJ 

t T 
Es logo, nenhum anjo é Descartes. 

28 .  Todavia é claro que, empregada na Maior, uma proposiçao singular 
afirmativa não equivaleria de modo algum a uma proposição A. Um silogismo 
como: �ste homem é mentiroso; ora, Pedro é homem; logo, Pedro é mentiroso " ,  
não é u m  silogismo e m  barbara, ma s  u m  silogismo vicioso (peca contra a 
4.ª regra) .  
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(Mai.) 
<Men.) 

< Concl. )  

T 
t 

t 

As vogais caracteristicas dão agora : 

M 
M 

T 

(Mai.) T M 
bAr Todo . . . . . . . . . . é . . . . . . . . . . . . . . .  . 
< Men.) t M 
Oc ora, algum . . . . . . não é . . . . .  . 

(Cone!.) t T 
O logo, algum . . . .  não é . . . . . . .  . 
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Agora é fácil encontrar têrmos apropriados, 29 para encher o qua-
dro as11im construido ; por exemplo : 

Bar Todo pássaro é alado, 
oc ora, algum vertebrado não é alado, 
o logo algum vertebrado não é pássaro. 

N. B. - Trata-se aqui de exercicios puramente lógicos destinados 
a familiarizar o espírito com a forma do Silogismo, abstração feita do 
valor intrínseco do conteúdo que, para facilitar as coisas, foi escolhido 
entre o mais simples e o mais comum possível. Seria portanto um 
grande' êrro pretender julgar com tais exercícios e exemplos o valor do 
silogismo como instrumento de progresso científico. 

Acrescentemos que êsses exercícios constituem uma ginástica in
telectual das mais úteis, ginástica bastante interessante aliás para 
todo espírito curioso em descobrir o mecanismo do seu próprio pensa
mento. Brincar de fazer silogismo dêste ou daquele modo poderia ser 
um �jôgo de salão» de tão boa qualidade quanto fazer quadrinhas, e 
o recomendamos por êsse motivo ao leitor estudioso. 

*76 . MODOS LEGÍTIMOS DA PRI.MEIRA FIGURA (subprae) . -
O esquema desta fÍgura é : -�-··.,_.,.,.- ,..,�. - -- � .  · _ _  , __ _ 

M T 
t M 

t T 

Regra esp_e__c_�f!f <l_a, _ _fri_�§irq, __ }i'jg_'lfrJ!'",(��) : Na primeiro 
Figura ( direta) a Maior não pode ser· particular nem a Menor 
negativa. 30 (Se a Maior fôsse particular - e a Menor afirmati-

29 . Para isto é mais !ãcil começar pela conclusão. Seja por exemplo: 
"Algum homem não é mentiroso ".  Coloca-se então ó t (algum homem) e o 
T (mentiroso) em seus lugares nas premissas: "Todo mentiroso é . . . ora algum 
homem não é . . .  " Resta apenas encontrar um M conveniente, por exemplo: 
" covarde".  

30 . Sit menor affírmans, nec major particul«ris. 
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va - pecar-se-ia contra a 4.ª Regra. Se a Menor fôsse negativa, 
deveríamos ter - 7.ª regra - uma Conclusão negativa e peca

Modos legiti- ríamos então contra a 2.ª ou 5.ª regras ) .  Apli-mos da l.ª F.l-
t . l , f , ' l d 'f ' cura cando-se es a regra especia , e ac1 e se ver1 1car 

A - A como, das 16  combinações possíveis a priori para 
A < a primeira Figura, somente quatro são legítimas : 

I - I  
A _ E A A A, E A E, A I I, E I O. 

E < 1 - O 

Bar 

ba 

ra 

1.º Modo 

M T 
Todo ser vivo se alimenta ; 

t M 
ora, todo vegetal é um ser vivo ; 

t T 
logo, todo vegetal se alimenta. 31 

Se nos colocarmos do ponto de vista da extensão, represen
taremos êsse silogismo da seguinte maneira : 

Bar 

ba 

© 
;,...®····�- - .  
i ('.:) : ' ! 
\ i 

"· I'.· - . . . ... 

@ . 
' 

. 

M está em T 

t está em M 

t está em T 

3 1 .  Um silogismo como: "0 que não é composto é por si indivisível; 
ora, a alma não é composta; logo, a abna é por si indivis[vel" é, apesar das 
aparências, um silogismo legítimo em Barbara. Com efeito, a Menor é nega
tiva apenas na aparência, em realidade ela significa: a abna humana é uma 
coisa que não é composta. 
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Se colocarmos do ponto-de-vista da compreensão para a Maior 
e para a Conclusão, do ponto-de-vista da extensão para a Menor 
(ver acima n.0 70) , teremos o esquema seguinte (em que o Pr da 

Maior, - trata,...se do T - é figurado pela sombra espalhada sô
bre o S da Maior, isto é, sôbre o M ) . 

Bar 

ba 

ra 

Esquema em extensão 

cÜª• @()la 
2.º Modo 

M T 

M tem o atributo T 

t está em M 

t tem o atributo T 

Esquema em compreen
são e em extensão 

Nenhum homem odeia a vida.; 

t M 

ora, todo desesperado é homem,· 

@() rent logo, nenhum 

t T 
desesperado odeia a vida. 
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Esquema em extensão 

O BACiocfmO 

3.0 Modo 

M T 

Esquema em compree 
são e em extensão 

Da Tudo o que favorece o mal é pernicioso; 

Q) .. 
{ 
'.� . 

c() Fe 

��\ 1 ! 
' ,,/ .... ___ ... 

/'D t ·, 
i .. 
'-. _ _.. ... . 

ri 

o 

ora, alguma índul:êneia fav"!ece o mal; (_ � � 
t T 

logo, alguma indulgência é perniciosa . 
4.0 Modo 

M T 
Nenhuma coisa perniciosa é louvável; 

t M 
ora, alguma indulgência é perniciosa.; 

t T 

logo, alg1tma indulgência não é louvável. 

•77 . Mcmos LEGíTIMOO. D.A. SEGUNDA FIGU.RA. (prae-prae) . 
O esquema desta figura é o seguinte : 

( T 
t 

t 

M 
M 

T 

-.Bu.ra .especial . . da. segunda Figura. -1 _Na .  segynda Figur� . 
uma . .  q,as premissas deve ser negativa, e a Maior não pode se,,- par
��r. 82 (Se as duas premil:!sas fôssem afirmativas, sendo M Pr 

32. "Una negans praeeat, nec major sit specialis. " 
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nas duas premissas, pecar-se-ia contra a 4.ª re
gra. Se a Maior fôsse particular, pecar-se-ia con
tra a 2.ª regra. ) Aplicando-se esta regra especial 
e a 5.ª regra geral, é fácil de se verificar como das 
16 combinações possíveis a priori para a segunda 
Figura, somente quatro são legítimas : E A E, 
A E E, E 1 O, A O O. 

Esquema em extens!io I 
T M a.--r-........ .·3j)�· 

a

Ces N<mhum h�mem c;:el está em paz; 

ora, todo santo está em paz ; 
t T 
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Modos lep"'tt
mos da z.• Flp
ra E - E  
A < 0 - 0 

A - E  E < 1 - 0  
Esquema ein compreen
são e em extensão 11 

re 'logo, nenhum santo é homem cruel. · 
T M 

II 
T M 

Cam Todo invejoso é cruel;  
t M 

es ora, nenhum santo é cruel; 
t T 

tres logo, nenhum santo é invejoso. 
III 
T M 

F es Nenhum santo é orgulhoso; 
t M 

ti ora, algum reformador é orgulhoso; 
t T 

no logo, algum reformador não é santo. 
IV 

T M 
Bar Todo tow é enfadonho; 

t M 
oc ora, algum tagarela não é e11fadooho; 

t T 
o logo, algum tagarela não é tolo. 

*78 . MODOS LEGÍTIMOS DA TERCEIRA FIGURA (sub-sub) .  -
o esquema 'cíeSfafigura é o segufo1e:---

33 . Aqui a sombra figura o M (Pr da Maior) . 
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Modo legítimo 
da 3.ª Figura 

A - 1 

A >  1 - J  
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M 
M 

T 
t 

t T 
Regra especial da terceira Figura. - Na ter

ceira Figura a M cnor deve ser afirmatfoa, e a 
Conclusão particular. 34 ( Se a Menor fôsse negati
va, a Maior seria afirmativa - 5. ª regra - e a 
conclusão negativa - 7.ª regra ; por conseguinte, 
o T seria tomado particularmente na Maior, uni-

r - A _ 1 versalmente na Conclusão e pecar-2e-ia contra a 
o - A - o 2.ª regra. Se a Conclusão fôsse universal, o t seria 
mais amplo na Conclusão do que na Menor, e pecar-se-ia contra a 
2. ª regra. Com efeito, na Menor o t é tomado particularmente 
sendo Pr de uma Afirmativa. ) 

Aplicando-se esta regra especial e a regra geral 8, é fácil 
de se verificar que das 16 combinações possíveis a priori para a 
terceira Figura somente seis são legítimas : A A I, E A O, I A I, 

' 
i i 1 A I I, O A O, E I O. 

Esquema em extensão 
I Esquema em compre� 

são e em extensão • 
M T 

Da Todo centauro é homem-cavalo; 
M t 

rap ora, todo centauro é um ser fabuloso; 
t T 

ti logo, algum ser fabuloso é homem-cavalo. 

II @O Fe 
' 

l.ap 

M T 
Nenhum animal é incorruptível; 

M t 
ora, todo animal é vivo; 

t T 
ton logo, algum vivo não é incorruptível. 

III 

M T 
Algum rico é misericordioso; 

M t 
ora, todo rico é um homem temido; 

t T 
is logo, algum homem temido é misericordioso:. 

����- v 
34 .  "Sit minor affirmans, conclusio particularis." 

'· . 

, 
... .. .. .. .. •' 

,, - - - ... 
. · 

' 
.. ... ... _ _  .. ..  " 

35. Aqui a sombra figura o T (Pr da Maior) como nos esquemas da 
Primeira Figura. 
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IV 

M T 
Da Todo animal é corpóreo; 

M t 
tis ora, algum animal é um ser inteligente; 

t T 
i logo, algum ser inteligente é corpóreo. 

V 

M T 
Boc Algum, ministro não é honesto; 

M t 
ar ora, todo ministro é poderoso; 

t T 
do logo, algum poderoso não é honesto. 

VI 

M T 
Fe Nenhum ambicioso é desinteressado; 

M t 
ris ora, algum ambicioso é filantropo; 

t T 
on logo, algum filantropo não é desinteressado. 
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...... -�--

e• 
. � 

.. ___ ,,. 

*79. REDUÇÃ� DOS . MODOS,. - Os quatro Modos da pri
meira Figura são chamados perfeitos porque são imediatl}_-rn,cnt� 
regulados pelo duplo princípio supremo Q.o. Silogismo, dictum de 
ºmni . dictum de nullo (ver acima pág. 181), sendo então a exten
são do T maior que a do M e  a do M maior que a do t: T> M> t. 
O T não é senão o Pr, o t só S ; e o M sendo S na Maior e Pr na 
Menor, tem nas premissas uma posição por si mesma médm. se 

Todos os outros modos são chamados imperfeitos, porque o 
duplo princípio supremo não aparece nêles com tanta evidência; 
de fato, regula-os apenas mediatamente, por meio de alguma de
terminação particular. Se quisermos deixar de lado essa deter
minação particular e aplicar imediatamente o dictum de omni, 
ou de nullo, então é preciso reduzir os modos imperfeitos aos mo
dos perfeitos. 37 

36. Cf. ARISTÓTELES, Anal. Pr., 1, 4, 25, b 32. 
37. Acreditamos ser realmente êste o verdadeiro pensamento de Aristó

teles. Dizer que os silogismos imperfeitos "têm necessidade, para produili a 
evidência, de outra coisa que o que é manifestado nas premissas" (cf. A"41 
Pr., 1, I, 24 b 22) não é dizer que para produzir a evidência êles têm necea-
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Na segunda Figura a extensão do T é menor que a do M, e maior 
que a do t: M > T ) t. O duplo princípio supremo do silogismo só se 
aplica então sob uma determinação especial, que certos autores deno
minam de <rdlctum de diverso»: Se um certo atributo (M) pode ser 
afirmado ou negado de um sujeito universal <T> tôda coisa (t) de que 
êsse mesmo atributo não pode ser afirmado ou negado não é contida 
nesse sujeito. Si alf,quod attributum potest praedicari affirmative aut 
negative de quodam termino, non continetur sub illo termino omne de 
quo illud attributum praedicari nequit (affirmative aut negative>. 

Na terceira Figura a extensão do T é maior do que a do M, mas 
esta é menor que a extensão do t: T).. t > M. O duplo princípio su
premo do Silogismo só se aplica então sob uma determinação especial, 
que certos autores denominam de «dictum de parte», ou, com o filó
sofo A. Lambert (discípulo de Leibniz, contemporâneo de Kant) 
«dlctum de exemplo»: Dois têrmos que contêm uma parte comum M 
convêm parcialmente entre si; mas se um contém uma parte que o 
outro não contém, êles diferem parcialmente um do outro. Duo termini, 
qui continent aliquam partem communem, partim contleniunt; si autem 
unus continet partem. quam alter non continet, partim dif ferunt. as 

Tôda conclusão A inferindo-se da maneira mais perfeita em 
Barbara, tôda conclusão E em Celarent, tôda conclusão I em 
Darii, tôda conclusão O em Ferio, vê-se que não há nenhum modo 

A redu9ão é imperfeito que não tenha num dos modos da pri
direta ou pelo meirà Figura seu correspondente perfeito. Como 
absurdo. operar a redução dos modos imperfeitos aos mo
dos perfeitos? Vamos distinguir aqui duas espécies de redução : 
a redução ostensiva ou direta, em que se tira de um silogismo per
feito a mesma conclusão que de um silogismo imperfeito consi
derado; e a redução pelo absurdo em que se prova, por um silo
gismo perfeito, que, se alguém nega a conclusão do silogismo im
perfeito considerado, embora aceitando as premissas, então con
tradiz-se a si mesmo; logo o silogismo era bom. (Todos os mo-

sidade que seu M receba, por uma operação adequada, a pos1çao que êle 
ocupa na primeira Figura, ou, em outras palavras, que êles têm necessidade 
de serem reduzidos a essa figura, de maneira que só seriam verdadeiros silo
gismos com a condição de não serem mais êles mesmos. Isto significa também: 
para produzir a evidência é necessário, nos silogismos imperfeitos, tirar relações 
lógicas que não são somente as que, na primeira Figura, manifestam imedia
tamente o principio supremo do Silogismo, mas que supõem a aplicação de 
um principio especial particularizando êsse princípio supremo. 

A 2.ª e a 3.ª Figuras não têm cada uma, como quer Lachelier, um prin
cipio supremo próprio independente do princípio supremo da primeira Figura 
(ver acima n.0 71. texto menor), mas isto não quer dizer que os silogismos da 

segunda e da terceira Figuras não demonstram por si mesmos, não produzem 
a evidência por si mesmos e que só tornam a sua conclusão evidente por causa 
dos modos da l.ª Figura aos quais se reduzem. Pelo contrário, são admissíveis 
por si mesmos, e em certos casos seu emprego se impõe como sendo o melhor. 
(Ver adiante, n.º 80.) 

38. Cf. Gtmrr, Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae, Lógica for
malis, cap. m. 
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dos imperfeitos podem ser reduzidos pelo absurdo aos modos per
feitos, mas dois dentre êles, Baroco e Bocardo, só podem ser re
duzidos assim) . 

Na redução direta recorremos a duas operações: 1.º conver
são de uma das proposições do silogismo imperfeito considerado; 
2.0 mutação ou transposição da Maior em Menor. 

Na redução pelo absurdo supomos aceitas as premissas e 
negada a conclusão do Silogismo imperfeito considerado. Forma
mos, pois, a contraditória dessa conclusão, depois substituímos uma 
das premissas por ela; daí resulta então (num silogismo perfeito) 
uma conclusão contraditória a essa mesma premissa (que havia 
sido aceita por hipótese). 

A maneira de reduzir cada silogismo imperfeito é indicada 
por certas consoantes das palavras mnemônicas ( Cesare, Cames
tres, etc.). Essas consoantes indicam a que operações devemos 
submeter a proposição representada pela vogal que as precede. 

S indica que a proposição deve ser convertida simplesmente. 
P indica que a proposição deve ser converti.da acidentalmen-

te. 
M indica que é preciso transpor as premissas. 
e indica que a redução pelo absurdo é a única praticável. 
Essas indicações são lembradas nos dois versos seguini;es: 
S vult simpliciter verti, P vero per accid, M vult mutari, 

e per impossibile duci. 
Observar finalmente que a consoante inicial de um modo in

dica que êste deve ser reduzido ao modo perfeito que começa pela 
mesma consoante. Assim Festino deve ser reduzido a Ferio. 

Suponhamos por exemplo uma redução a um modo perfeito 
de um silogismo em Camestres; 

caM Todo in veJoso é c�u .; /.1 E eS ora, nenhum san é c�el; 
treS logo, nenhum santo e1nvejoso. E 

1l:ste silogismo reduz-se a um Silogismo em Celarent (como 
o indica a inicial C). Para isto será preciso: 1.0 (consoante M )  
transpor as premissas, 2.0 (consoantes S )  converter "simples
mente" a menor e a conclusão. 

ce Nenhum hoI,llilm cruel é santo; 
la ora,j;,wj.o invejoso é cruel; 
rent logo, nenhum invejoso é santo. / 

Suponhamos ainda uma redução a um modo perfeito de um 
Silogismo em F'elapton: 
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Í fe Nenhum animal é incorruptível; 
laP ora, todo animal é vivo; 
ton logo, algum vivo não é incorruptível. 

tste silogismo reduzir-se-á a um silogismo em f'erio (ini
cial F). Para isso só teremos (consoante P) que converter " por 

·
acidente" a Menor: 

fe Nenhum animal é incorruptível ; 
ri ora, algum viyo é animal ; 
o logo, algum vivo não é incorruptível. 

Suponhamos, finalmente, uma redução a um modo perfeito 
de um Silogismo em Baroco : 

bar Todo tolo é enfadonho ; 
oC ora, algum tagarela não é enfadonho ; 
o logo, algum tagarela não é tolo. 

tste silogismo reduzir-se-á a um silogismo em Barbara (ini
cial B).  Para isto será preciso (consoante C) proceder a uma 
i·edução pelo absurdo, 39 isto é, 1.0 sitpor que um adversário, de
clarado que o silogismo é mau, negue a Conclusão e aceite as pre-

39 . Baroco e Bocardo, que só podem reduzir-se pelo absurdo, reduzem-se 
ao modo perfeito que, nos versos mnemônicos, começa pela mesma consoante 
(Barbara). Mas não se dá o mesmo para a redução pelo absurdo dos outros 

modos (a primeira consoante da palavra representativa, tendo sido escolhida 
em relação ao modo perfeito ao qual êsses modos se reduzem diretamente). 

As vogais dos versos seguintes indicam a conclusão do modo perfeito a<> 
qual os modos imperfeitos devem ser reduzidos pelo absurdo: 

3.ª Fig. 1.8 Fig. ind. 
Febiferaxis 

2.ª Fig. 
obit terras Spheramque quotannis 

(Outros lógicos propõem as palavras seguintes: 

Nesciebatis Odiebam Laectare Romanis.) 

Tomemos o terceiro modo da segunda Figura (Festino) para reduzir pelo 
absurdo. Será preciso reduzi-lo ao modo perfeito cuja conclusão é E (terceira 
vogal do simbolo obit terras), isto é, a Celarent. 

Fes Nenhum santo é orgulhoso; 

ti ora, algum reformador é orgulhoso; 
no lego, algum reformador não é santo. 

Suponhamos que se aceitam as premissas e que se nega a Conclusão. Vamos 
substituir então a Menor pela contraditória da Conclusão. Teremos: 

Ce Nenhum santo é orgulhoso; 
la ora, todo reformador é santo; 
rent logo, nenhum reformador é orgulhoso. 

o que contradiz a Menor aceita por hipótese: "algum reformador é orgulhoso." 
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missas; 2.0 substituir uma das premissas (a menor, pois que é 
ela que é seguida do C) pela contraditória da conclusão; 3.0 ra

ciocinar então em Barbara: temos pois 

bar todo tolo é enfadonho ; 
ba ora, todo tagarela é tolo; 
ra logo, todo tagarela é enfadonho. 

Esta conclusão é a contraditória da menor do silogismo em 
Baroco, que o adversário havia aceito por hipótese. Assim pois 
o adversário é reduzido ao absurdo; aceitando as premissas do 
referido silogismo e negando a Conclusão êle se encerrava numa 
contradição. 

*80. VALOR COMPARADO DAS TRÊS FIGURAS. - A primeira 
Figura, contendo os modos perfeitos do Silogismo, só por isto 
já merece sua primazia. Os antigos atribuíram o segundo lugar 
à segunda Figura, e o último lugar à terceira, porque na se
gunda Figura o M é cada vez Pr, e na terceira vez S, e é "mais 
nobre" ser Pr do que ser S: uma vez que o S desempenha papel 
de matéria e o Pr o papel de forma na proposição. 40 

Embora a primeira Figura seja a mais perfeita, notemos con
tudo que a segunda e a terceira têm suas vantagens conforme as 
circunstâncias: a segunda, cuja conclusão é sempre negativa, 
quando se trata de refutar um adversário; a terceira, quando se 
trata de demonstrar que uma tese não poderia ser universalmen
te verdadeira, porque é possível o exemplo do contrário. 

a) A teoria das figuras e dos modos do silogismo é exposta em 
detalhe nos Primeiros Analíticos. Aristóteles declara por outro lado n 
que, antes dêle, ninguém havia estudado a questão. Temos ai o caso 
bastante raro de uma doutrina científica constituída logo de início em 
sua perfeição por aquêle que a descobriu. De fato, depois de Aristó
teles, não obstante alguns desenvolvimentos que a Lógica possa ter 
recebido sob outros pontos de vista, em particular dos Estóicos e dos 
Escolásticos, e não obstante alguma variedade de aspectos que certas 
filósofos modernos, sobretudo no século XIX, tenham podido intro
duzir nela, não se pôde dar à teoria do Silogismo categórico nenhum 
aperfeiçoamento importante, e tõda tentativa para reformá-la foi frus
trada. (Ver adiante n.0• 82, 83, 84.) 

b) EXERcícros. - 1) Enunciar a conclusão dos seguintes silo
gismos; e indicar-lhes a figura e o modo: 

Nenhum homem sábio fala muito; ora, alguns velhos falam muito; 
logo ... 

40. Cf. os opúsculos atribuídos a S. Tomás (apócrifos. mas de excelente 
doutrina) De Natura Syllogismorum e Summa totius Logicae <X, 4), [opósc. 
47 e 48 da ediç. rom.] 

41. De Soph. elench. 34; 184 b I. 
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Tu do o que é venenoso é no civo ao ho me m; or a, algu ns frutos s ão 
Ye nen osos : logo . . . 

Nen hu m  mamífero é p áss aro ; or a, algu m mamífero é an imal que 
v oa; logo .. . 

Tôd a co is a  bel a é r ar a; or a, a v ir tude é co isa bel a; logo . .  . 
Algu m pe ixe te m as as ; or a, todo peixe te m e sc amas; logo .. . 
Nen hu m  mamífero é o víp aro ; or a, o morc êgo é u m  mamífero ;  

logo ... 
Todo mamífero é v iv íp aro ; or a, todo mamífero é an imal de s angue 

que nte ;  logo . . .  
Ne nhu ma men tir a é louv ável ; or a, algu m  elo gio é men tir a; lo go .. . 
Todo amb ic io so é inqu ie to ;  or a,' nen hu m  s áb io é inqu ie to; lo go .. . 

2) Den tre os re fer idos s ilo gismos , reduzir os modos imperfe itos 
ao.s per fe itos. 

3l Ac har exe mp lo s  de c ad a  u m  dos modos do silo gis mo . 

§ 3. Elucidações e discussões sôbre o Silogismo. 0 

Num sllogls- *81. A VERDADEIRA NOÇÃO DO SILOGISMO. -
mo perfeito a A Ó h t d d d f. maior é sempre p s avermos es u a o os mo os e as 1guras 
do ponto-de-vis- do Silogismo e nos têrmos familiarizado com o 
ta das relações seu mecanismo lógico, podemos compreender me-1 ó g i c a s, e 
multas vê z e s lhor o que constitui a sua essência e o seu valor. 
do ponto-de-vis- O Silogismo consiste essenc'ialmente em identifi
ta do conteúdo car dois têrmos com um têrmo médio e daí inferir das p rop os i -
ções, mats unJ- a identidade dos dois termos entre si, 43 e não em 
ver 5 ª 1 que ª descer de um têrmo mais universal a um têrmo conclusão. 

menos universal nêle contido. Sem dúvida todos 
os tratados de Lógica ensinam que no Silogismo o espírito con
clui de uma verdade mais universal a uma verdade menos uni
versal contida na primeira, e isto é verdade, pelo menos quamto 
às relações lógicas, ou se considerarmos as funções lógicas do Pr 

M as  o q u e  
constitui essen
cialmente o si
IOC"ismo nio é a 
passare m do 
•nive rsal ao 
pa rticular, mas 
sim a identifi
cação de d o l s 
tênnos enwe si 
por meio de um 
mesmo terceiro. 

e do S na proposição. Mas não é a passagem do 
universal ao particular, mas sim a identificação 
dos dois extremos a um mesmo terceiro têrmo que 
constitui a fôrça essencial e todo o poder do Silo
gismo; e se dissemos acima 44 que o princípio do 
Silogismo reside no universal, é porque o terceiro 
têrmo deve necessàriamente ser universal a fim 
de que haja uma inferência por meio de tal iden
tificação. 

42. As criticas dirigidas contra o Silogismo do ponto de vista do seu valor 
demonstrativo (Sextus Empiricus, Descartes, Stuart Mill, Goblot ... ) serão estu
dadas na Lógica Maior. Aqui consideramos somente o que interessa a teoria 
do Silogismo tal como aparece no tratado da Lógica Menor ou Lógica formal. 

43. Ver acima, n.os 66, 69, 71. 
44. Ver acima, pãg. 181. 
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1) Que no silogismo o espírito vá de uma verdade mais 
universal a uma verdade menos universal, temos nisso, não a pró
pria essência do silogismo, mas somente uma propriedade que 
deriva dessa essência. Além disso, é preciso compreender conve
nientemente esta propriedade sôbre a qual os antigos insistiam 
menos que os modernos, e sobretudo que êles compreendiam f <Yr
malmente e como lógicos, ao passo que após a decadência da es
colástica nos séculos XV e XVI, passou-se a compreendê-la antes 
materialmente, o que deturpa completamente sua significação. 
O ensino da Lógica, à medida que aos poucos se inclinava a re
duzir todo o raciocinio unicamente à verificação das relações de 
extensão, 4õ sofreu nos tempos modernos uma grave deformação. 
Por êste motivo é importante insistir nesse ponto para dissipar 
qualquer equívoco. 

Dizer que o Silogismo vai do mais universal ao menos uni
versal, ou do universal ao particular, só é verdade do puro ponto
de-vista das relações l6gica,s, ou melhor, atendendo exclusiva
mente à estrutura lógica das proposições, e considerando as coi
sas apenas do ponto-de-vista do ser de razão (ordem dos con
ceitos) que constitui o objeto próprio do Lógico. 

Com efeito, num Silogismo da primeira Figura, o M é Pr 
na Menor, e sabemos que, do ponto-de-vista das relações lógicas, 
considerando-se só a função lógica do Pr em re"lação ao S, 46 o Pr 
tem maior extensão que o S. Temos, portanto, na Menor, t < M; 
isto é como Pr da menor M contém t em sua extensão. Além dis
so, sendo na Menor comunicado a t como sujeito da Maior, é ne
cessário que na Maior também, do ponto-de-vista das relações 
lógicas da forma do Silogismo, êle contenha t em sua extensão. 
Disso resulta que a conclusão "t é T" é, do ponto-de-vista das re
lações lógicas, uma proposição menos universal que a Maior "M 
é T". 

Por outro lado, todos os modos da segunda e da terceira Fi
gura como da primeira indireta, podem reduzir-se aos modos da 
primeira Figura. 

Por conseguinte é certo que no que diz respeito às relações 
lógicas consideradas em si mesmas, e na medida em que todo Si
logismo se reduz a um Silogismo da primeira Figura, o espírito, 
no Silogismo, conclui de uma verdade mais universal a uma ver
dade menos universal contida na primeira. 

Acaso isto quer dizer que o valor essencial do Silogismo con
siste nesta propriedade? De modo algum. Esta propriedade ser-

45. Por exemplo para Hamilton, o Silogismo consiste em "inferir que a 
parte de uma parte é a parte do todo". 

46. Ver acima, n.0 52. 
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ve apemu1 pa l'a manifestar-nos uma condição sine qua non da va
l idade do Silogismo. Se não estivésgemos certos de que a identi
ficação dos dois extremos entre si em virtude da identificação de 
cada um dêles com um médio é legítima, isto é,  se as funções ló
gicas do Pr e do S nas proposições não garantissem que o mé
dio, quando identificado com T, não é menor do que ao ser iden
tificado com o t, o Silogismo não se realizaria com firmeza e po
deria induzir-nos a êrro. 

É únicamente essa garantia de legítima identificação que ma
nifesta a propriedade em questão. 

2) A prova é que de fato, se considerarmos não mais a estru
tura lógica, mas o conteúdo das proposições, há muitos casos em 
que a Conclusão é tão universal quanto a Maior: 

Todo racional é feito para viver em sociedade; 
ora, todo homem é racional; 
logo, todo homem é feito para viver em sociedade; 

Ou ainda: 
Todo paralelogramo, que cada diagonal divide em dois isós

celes, tem duas diagonais perpendiculares uma à outra ; 
ora, todo losango é um paralelogramo que cada diagonal di

vide em dois isósceles ; 
logo, todo losango tem suas diagonais perpendiculares uma 

à outra. 
Tôdas as proposições dêsses silogismos são conversíveis, e a 

Conclusão possui A MESMA UNIVERSALIDADE que a Maior ; é exclu
sivamente do ponto de vista das relações lógicas, considerando-se 
as funções lógicas de t e de M (t, sujeito da conclusão, fazendo 
face a M, na menor, na qualidade de S, como u m  têrmo de menor 
extensão, e M sendo sujeito na Maior) ,  que há então passagem 
de uma verdade mais universal a uma verdade menos universal. 
Entretanto, são casos de silogismos admissíveis em Barbara, e 
mesmo, como veremos na Lógica Maior, Aristóteles e os escolás
ticos consideravam tais exemplos como o tipo perfeito do Silogis
mo do ponto de vista da demonstração. 47 

Aliás é claro que num Silogismo em Darii, como: 
Todo homem é capaz de pensar; 
ora, alguma criatura corpórea é homem ; 
logo, alguma criatura corpórea é capaz de pensar, 

47. Se na Lógica Menor recorremos a exemplos como: "Todo homem é 
mortal; ora Pedro é h<>mem, etc." é Unicamente para manifestar de maneira 
sensível na matéria mesma das proposições, as relações lógicas dos têrmos 
entre si. 
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ou ainda, por exemplo, num Silogismo da 3.ª Figura em Darapti 
ou em Disamis, 

Todo homem é mortal; 
ora, todo homem é um ser que pensa ; 
logo, algum ser que pensa é mortal. 
Algum ser que pensa é mortal; 
ora, todo ser que pensa deseja viver sempre; 
logo, algum que deseja viver sempre é mortal, 

a Conclusão, do ponto-de-vista do próprio conteúdo das proposi
ções, não é menos universal que a Maior. 

Por conseguinte, se nos colocarmos, não do ponto-de-vista 
formal das relações lógicas, mas do ponto-de-vista material do 
conteúdo das proposições (ponto-de-vista que aliás não é o ponto
de�vista próprio da Lógica Menor) não se pode mais dizer que, 
por si, a Maior contém a Conclusão, como uma proposição mais 
universal contém uma proposição menos universal, mas somente 
como uma causa ou uma razão, um princípio, contém virtualmen
te seu efeito; dêste ponto-de-vista a Maior apresenta-se não como 
uma proposição necessàriamente e sempre mais universal, mas 
sim como uma proposição necessàriamente e sempre de maior 
alcance. 

3) Quando pois, como acontece freqüentemente, a Maior se 
apresenta de fato, do ponto-de-vista do conteúdo das proposições, 
_como mais universal que a Conclusão, quando dizemos por exem
plo: "Tudo o que subsiste imaterialmente é indestrutível; ora, a 
alma humana subsiste imaterialmente; logo, a alma humana é 
indestrutível", não é porque "alma humana" é uma parte sub
jetiva de "o que subsiste imaterialmente" que tiramos nossa con
clusão, é porque "o que subsiste imaterialmente" é um têrmo 
médio que serve para unir o têrmo alma humana a um outro têr
mo. Quando dizemos: "Todo homem é mortal; ora, Pedro é ho
mem; logo etc." não é porque "Pedro" é uma parte subjetiva de 
"homem" que tiramos nossa conclusão, é porque "homem" é um 
têrmo médio graças ao qual identificamos um com outro o têr
mo Pedro e o têrmo mortal. Se a argumentação, no caso, é um 
silogismo, não é porque ela procede de um têrmo universal a uma 
de suas partes subjetivas (ver adiante pág. 256 e seg.), é porque 
ela procede em virtude da conexão dos têrmos ou conceitos entre 
si, e em suma é porque ela procede inteiramente no plano inteli
gível, no plano dos conceitos, e dos princípio:ii evidentes por si. 

A verdadeira característica, a característica essencial do Si
logismo, é que êle vai de um universal a um outro universal (tão 
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�tenso, o� menos extenso que o primeiro). Em todo caso, a má
xima : o Silogismo vai do mais universal ao menos universal só é 
verdadeira do ponto-de-vista formal das relações lógicas dos têr
mos ou dos conceitos entre si. 

4) Muitos autores mais ou menos nominalistas, confundin
do a extensão de um conceito com a resolução déste numa simples 
coleção de indivíduos, isto é, sua destruição pura e simples 48 e 
compreendendo, por conseguinte, de maneira inteiramente errô
nea a máxima que "o Silogismo vai do universal ao particular ", 
interpretam o silogismo de um ponto-de-vista inteiramente cole
tivo; quero dizer, consideram o silogismo como consistindo em 
fazer passar a um ou a alguns indivídit()S um predicado verificado 
em todos os membros da coleção, de que êstes indivíduos fazem 
parte. Isto é um êrro fundamental, e em realidade, a destruição 
de tôda a Lógica; e por iso não é de se admirar que tais autores, 
tendo sem mais nem menos do Silogismo uma concepção tão pou
co sutil, considerem-no como uma vã tautologia, ou então um 
círculo vicioso. 111 

Quando de fato uma proposição universal se apresenta, em 
virtude de sua matéria, no caso excepcional de significar unica
mente um fato comum a todos os indivíduos de uma coleção to
mados como tais, sem nada nos repelir das exigências de uma na
tureza ou razão universal - como por exemplo essa proposição 
"Todos os habitantes desta cidade pereceram no maremoto" - é 
claro que esta proposição só será verdadeira se foi verificada em 
cada caso particular; se por conseguinte daí inferimos "logo tais 
habitantes desta cidade pereceram nesse maremoto", a veracida
de dessa conclusão deve ter sido conhecida antes que a maior seja 
admitida como verdadeira, e antes que o raciocínio em questão gire 
num círculo. Mas precisamente em tais casos não há nem racioci
nio nem inferência, e nenhum verdadeiro lógico jamais conside
rou êsses exemplos como exemplos admissíveis de Silogismo. 

Se acontecer que em casos semelhantes se recorra à forma 
exterior do Silogismo, é unicamente para proceder a uma espé
cie de verif'icação ou de marcação sensível de um fato registrado 
numa proposição que já o supõe conhecido, mas que chega até nós, 
por exemplo, pela memória ou por outro meio qualquer. Dêsse 
modo, poderemos saber por um telegrama anunciando um aci
dente que "nenhum dos passageiros do trem 22 morreu" e excla-

48. Ver ac:-ima, n.0 12-d. 
49. Cf. SI:XTUS EMPIRICUS, Hypotyp. Pynh., I, II, e. XIV, § 196; STUART MILL, Syrteme de l.ogique, liv. II, e. m, § 2. - O exame mais minucioso das 

criticas do silogismo virá na Lógica Maior. 
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maremos: "logo meu amigo X, que viajava nesse trem, não mor
reu"; poderemos nos lembrar que "todos os escritos de Verlaine 
apareceram na editôra Vanier" e diremos então "logo Sogessc 
apareceu na editôra Vanier". Mas é que então não se faz (a::>sim 
como no Hilogismo expositório - ver mais adiante n.0 85) nenhu
ma inferência, nenhum verdadeiro raciocínio. É extraordinário 
que êsseR casos excepcionais, em que não há raciocínio, e que nos 
oferecem apenas uma forma verbal e estéril, uma aparência,· por 
assim dizer um cadáver de silogismo, sejam considerados por 
certos lógicos como "os únicos verdadeiros silogismos categóri
cos da primeira Figura", 50 silogismos visivelmente "tautológi
cos'' , sem dúvida alguma. 

Em realidade não se trata de uma coleção de indivíduos, é a 
natureza universal comunicável a êstes e tomada como têrmo 
médio que dá todo o valor da inferência silogística, e que, so
mente ela, dá sua razão de existir. Não é do ponto-de-vista de 
uma simples coleção de ·indivíduos, é do ponto-de-vista da essên
cia universal que devemos nos colocar para compreendermos o 
silogismo. J!:ste consiste em fazer passar a um sujeito (indivi
dual ou universal) um predicado que sabemos ser verdadeiro da 
natureza universal que impõe sua lei a êsse sujeito: operação 
legítima e que faz progredir o conhecimento, pois saber .que "todo 
triângulo tem a soma dos seus ângulos igual a dois retos" é coisa 
diferente do que saber que "tal figura inscrita no semicírculo 
tem a soma dos seus ângulos igual a dois retos", e não há necessi
dade alguma de conhecer esta segunda verdade para estabelecer 
a primeira, como não há necessidade alguma de saber que Pedro 
é mortal para saber que todo homem, sendo um ser vivo corpó
reo, é mortal. 

Digamos que o Silogismo não faz passar de tvdos a alguns, 
mas sim de todo a todo ou a algum. :é por isso que o Lógico, se 
quiser evitar qualquer eq_�ívoco, deve formular seus exemplos de 
silogismo dizendo: "Todo homem é mortal", "algum homem é sin
�éJ.'o" e não: "todos os homens são mortais", "alguns homens 
são sinceros"; essas expressões significam os indivíduos de uma 
coleção antes de significar a natureza universal de que são porta
dores, se bem que, salvo certos casos excepcionais como aquêles a 
que nos referimos acima, elas signifiquem também, em segundo 
lugar porém, a própria natureza universal. r.i A linguagem co
mum arrisca-se aqui a acarretar confusões, pois diz fàcilmente 
"Todos os homens" ao invés de "todo homem". Mas seria ri-

50. E. GoELOT, Logiqu€, pãg. 222. 

51. Ver acima, n.0 51-c. 



210 O RACIOCÍNIO 

diculo que um lógico, i8to é, um especialigta da técnica do racio
cínio, se deixasse enganar pelas palavras do vulgo. 

*82. SôBRE A REDUÇÃO DOS MODOS. - Muito se criticou a 
redução dos modos tal como a ensina a Lógica escolástica, com o 
pretexto de que ela utiliza a cmwersão das proposições, sendo esta 
em realidade um silogigmo da segunda ou da terceira Figura ( ver 
acima n.0 68b), de onde resulta que a redução dos s ilogismos im
perfeitos aos perfeitos não passaria de um, círculo vicioso. 

Tal crítica é absolutamente ineficaz, pois vimos que a con
versão não constitui inferência imediata nem um silogisnio, mas 
é a passagem imediata, sem inferência nem raciocínio de espécie 
alguma, de uma verdade expressa de certa maneira à mesma ver
dade expressa de outra maneira. 

*83. A QUANTIFICAÇÃO DO PREDICADO. - o filósofo inglês 
Hamilton, último grande representante da escola escocesa, pre
tendeu renovar completamente e levar a um grau de perfeição até 
então não atingido a teoria da Proposição e do Silogismo, .rraças 
à doutrina da quantificação do pred-icado. - Em que consiste esta 
doutrina? 

l.º - Hamilton parte dêsse princípio que a Lógica deve "enun
ciar explicitamente o que é pensado implicitamente", isto é, subs
tituir as expressões da linguagem ordinária pelas expressões em 
que tudo aquilo que está contido impllcitamente no pensamento se 
apresente explicitamente significado. 

2.0 - Por conseguinte declara que é preciso, 
em tôda proposição, afetar o Pr de um sinal que 
manifesta expressamente sua quantidade. 

Hamilton exi
re que em tôda. 
a proproslção a 
11aanWade do 
Pr seja manifes
tada por um si
naL 

3.0 - Mas, em realidade, a reforma por êle 
proposta vai muito mais longe. Com efeito, êle 
considera tôda proposição como uma eqwi,ção en

tre dois conceitos de uma certa extensão determinada, digamos, 
entre duas quantidades lógicas. (Segundo êle, dizer "Todo ho
mem é mortal" é pensar: "o campo total de Homem = tal cam
po dividido em Mortal"). Portanto êle distingue tantas propo
sições quantas combinações possíveis pode haver a priori entre 
uma quantidade lógica, universal ou particular, e uma outra. 

4.0 - Quer dizer que, em lugar das quatro espécies de pro
P_OS_ições (A, E, I, O) de que tratam a teoria da Proposição (opo
s1çao e conversão) e a do Silogismo, é preciso distinguir, segundo 
êle, oito espécies de proposições: 4 afirmativas (a-a, a-i i-a i-i) e 4 negativas (e-e, e-o, o-e, e-o): 

' ' 



1) 

2) 

Afirmativas 3) 
4) 

5) 

6) 

Negativas 7) 
8) 

O SILOGISMO CATEGÓRICO 211 

toto-totais (a-a) : "Todo homem é TODO ra
cional." 
toto-parciais (a-i): "Todo homem é ALGUM 

animal." 
parti-totais ( i-a): "Algum animal (a saber o 
homem) é TODO racional." 
parti-parciais (i-i): "Algum animal (a �aber 
o homem) é ALGUM ser que pensa." 

' 

toto-totais (e-) : "Nenhum homem é NE
NHUM anjo." 52 
toto-parciais (e-o): "Nenhum homem é AL
GUM animal (a saber, sem razão) . " 
parti-totais (o-e): "Algum animal (a saber, 
o homem) é NENHUM anjo." 
parti-parciais (o-o) : "Algum animal (a saber, 
o homem) não é ALGUM ser que pensa (a sa-
ber, o anjo.)" 

Segundo Hamilton a Lógica clássica incorre em êrro, porque 
não admitiu as proposições do tipo a-a, i-a, não vendo que há afir
mativas (as proposições conversíveis : "todo homem é racional", 
" algum animal, - a saber, o homem, - é racional") nas quais 
o Pr é tomado universalmente, e porque ela não reconheceu as 
proposições do tipo e-o, o-o, "os homens não são alguns mamí
feros", "alguns animais (a saber os homens) não são alguns ma
míferos". Para êle, essa reforma tem inúmeras e importantes van
tagens ( Hamilton enumera dezoito), especialmente porque reduz 
a conversão das proposições a urna única espécie : a conversão 
simples ( simples interversão dos dois extremos conservando am
bos sua quantidade : x = y, logo y = x, todo homem = algum ani
mal, logo algum animal = todo homem) ; " reduz tôdas as leis 
gerais do silogismo a um só cânon", e " anula tôdas as leis egpe
ciais"; de fato nessa doutrina o silogismo, comportando então 
36 modos legítimos, consiste unicamente, admitindo-se que por 
exemplo ( Maior) y = z, em substituir, numa proposição x = Y 
( Menor) a noção z pela noção equivalente y, dando ( Conclusão) 

X = z, em outros têrmos, êle Se baseia unicamente no princípio da 
substituição dos semelhantes ( Stanley Jevons) ; dai resulta que 
"a figura é uma variação não essencial na forma silogística, e, 

52. Ou, segundQ a formulação mais correta dos antiaos: rit .,,,.,,.... 
..,_, >.ifo1, • omnis homo nullus lapis est. 
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por conseguinte, que é absurdo reduzir os silogismos das outras 
figuras à primeira". 

Critica - Stuart Mill demonstrou longamente a fragilidade 
dos pretensos progressos da lógica formal devidos à teoria da quan
tificação do predicado; mas a crítica dessa teoria havia sido feita 
de antemão de maneira peremptória por S. Tomás de Aquino em 
seu comentário sôbre o Perihermcneias (lib. I, cap. VII, lect. 10, 
n.°" 23 e 24.) Encontrnremos em nota êsse texto importante, 11ª 
sôbre o qual nos basearemos nas seguintes observações: 

53. "Deinde cum dicit: in eo quod etc., removet qu.oddam qu.od posset es� 
dubium. Qu!a enim posuerat quamdam diversitatem in oppositione enuncia
tionum ex hoc quod unlversale sumitur a parte subjecti universaHter vel non 
universaliter, posset aliquis credere quod simfüs diversita:s nasceretur ex parte 
praedicati, ex hoc sciltcet quod universale praedicari posset et univer1aliter et 
nO'l'I universaliter; et ideo ad hoc excludendum dicit qU-Od in eo quod praedicatur 
aliquod universole, non eft verum qU-Od praedicetur universale univenaliter. 
Cujua quidem duplex esse potest ratio. 

"Una quidem, quia talis modus praedicandi viàetur repugnare praedicato 
secundum propriam rationem quam habet in enunciatione. Dictum est enim 
supro quod praedicatum est quasi pars formalis enunciationis, subjectum autem 
est pars materialis ipsius: cum utem al'iquod universale profertur universaiiter, 
ipsum universale sumitur secundum habitudinem quam habet ad singularia, 
quae sub se ccmtinet; sicut et quando universale profetur particulariter, sumitur 
secundum habiludinem quam habet ad aUquod contentorum sub se; et sic 
utTUmque pertinet ad materialem determinationem universalis: et ideo neque 
signum universale neque particulare conveníenter additur praedicato, sed magis 
mbjecto: convenientius enim dicitur, nullus homo est asinus, quam omnis homo 
est nullus asinus et similiter convenientius dicitur, aliquis homo est albus, quam 
homo est aliquld album. 

• Invenitur autem quan.doque a philosophis signum particulare appositum 
praedicato, ad insinuandum quod praedicatum est in plus quam sub;ectum, et 
hoc praeeipue cum, habito genere, ínvestigant differentias completivas speciei, 
sicut in II de Anima dicitur quod anima est actus quidam. 

"AUa vero ratio potest accipi ex parte veritatis enunciationis; et is-ta spe
cialiter habet locum in affirmationibus, quae falsa.e essent si praedicatum uni
versoliter praedicaretur. Et ideo manifestans id quod posuerat, su.bju:n.git quod 
Nulla attirmatio est in qua, scilicet vere, de universali praedicato universaliter 
praedlcetur, id est in qua universalí praedicato utitur ad universaiíter praedi
candum; ut ri diceretur, omnis homo est omne animal. Oportet enim, secundum 
praedicta, quod hoc praedicatum animal, secundum singula quae sub ipso con
tinentur, praedicaretur de singulis quae continentur sub homine; et hoc non 
potest esse "erum, neque si praedicatum sit in plus quam subjectum neque si 
praedicatum sit convertibile cum eo. Oporteret enim quod quilibet unus homo 
esaet animalía omnia, aut omnia risibilia: quae repugnant rationi singu!am, quod 
accipitur sub universal\ ... 

"Signum autem uníversole negativum, vez particulare affirmativum, etsi co•
"enientim J>0114ntur ex parte subjecti, non tamen repugnat veritati etiam si 
ponantur e:z parte praedicati. Contingit enim hujusmodi enunciationes in aliqua 
materi4 eue veras: haec enim est vera, omnis homo nullus lapis est; et similiter 
haec est vera omnis homo aliquod animal est. Sed haec, omnis homo omne 
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1.0 - Vejamos as 8 espécies de proposições admitidas por 
Hamilton. Veremos a) que só são legítimas aquel,as que corres
pondem aos 4 tipos da Lógica clássica (A, E, I, 0), e b) que nes
sas próprias proposições não é conveniente quantificar o Pr. 

a) Afirmativas "toto-totais e parti-totais" (a-a, ) i-a) . "To
do homem é todo racional", "algum animal (a saber o homem) 
é todo racional" 

Tais proposições são absolutamente ilegítimas, por êsse mo
tivo que uma afirmativa em que o Pr seria atribuído univers� 
mente ao S seria em qualquer caso uma proposição falsa. Se Ha
milton tivesse compreendido a natureza da proposição e da atri
buição (praedicatio), teria compreendido que em tôda afirma
tiva universal ou particular, o Pr, sendo atribuído a um sujeito 
universal (tomado universalmente: " todo homem", ou particular
mente: " algum animal") é por isso mesmo declarado comunicá
vel aos indivíduos contidos nesse sujeito universal; e teria per
cebido imediatamente que se o Pr é tomado universalmente, como 
nas proposições em questão, êle é considerado então como co
municável ao S ( e  portanto aos indivíduos que êsse S supre) se-

animal est, in qu.acumque materia proferatur, falsa est. Sunt autem guaedam 
aUae tales enunciationes semper falsa:e; sicuti ista, aliquis homo omne animal 
est (quae habet eamdem causam falsitatis cum hac, omnis homo omne animal est); 
et .!i quae aliae similes, sunt semper falsae: in omnibus enim eadem rotio est. 
Et ideo per hoc quod Philosophus reproba'vit istam, omnis homo omne animal 
est, dedit intefügere omnes CO'llsimiles esse improbandas." 

CS. TOMÁS, in Perihermeneias, lib 1, cap. VII, lect. 10, n. 23 e 24). Aristó-
teles, no texto do Perihermeneias (17 b 12, 16) aqui comentado por S. Tomãs, 
previu claramente a teoria da quantificação do Predicado. É a êsse texto que 
i;e referem as mais importantes observações feitas pelos antigos, por AMMoNIUs 
em particular, e, entre os latinos, por Bofc10 (Comentarii in librum Aristotetis 
Perihermeneias, pãg. 349; ed. Meiser, Teubner. Secunda editio, II, c. vn pãg. 
162-163) e por ALBERTO MAGNO, (Lib. I, Perihermeneias, tract. V; Vives, t. I, 
pãg. 413). Foi S. Tomãs, porém, quem tratou a questão de maneira mais com
pleta e mais profunda. É de admirar que nenhum dos criticas modernos da 
teoria de Hamilton tenha percebido que a questão fôra regulada explicitamente 
hã mais de seiscentos anos. O próprio Hamilton, cuja erudição era grande, 
cita Aristóteles, Alexandre, Ammonius, Boécio, Averróis, Alberto Magno, Levi 
Ben Gerson, os mestres de Louvain, etc.; mas ignora êsse texto capital de 
S. Tomãs. Acrescentemos que a tese ensinada aqui por S. Tomãs deve ser 
considerada como clássica na Escola. Parece que os terministas foram 
os primeiros a tentar abalã-la. Cf. OCCAM, Summa totius Logicae, e. 4, 
f. 26v. A: "Secundo sciendum, quod omnis propositio universalis, in q114 
praedicatum sumitur universaliter, est falsa, si praedicatum et sub;ectum "eri
ficen.tur de pluribus contentis; si autem praedicatur praeciae de uno solo con
tento et similiter subjectum, tunc posset esse propositio vero, sicut si nem esset 
ni..ri unum animal, puta. unus homo, haec esset vera omnls homo est omne 
animal". (Citado por PBANTL, II, pãg. 583, nota 908). Esta tese de Occam esti 
de acõrdo com sua doutrina geral das proposições universais, que têm sempre, 
a !leu ver, mesmo em matéria necessária, uma significação existencial 

'· 
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gundo todos o.<J singulares contidos nêle, secundum singula quae 
.<iub ipso praedicato' continentur,· de sorte que a proposição "todo 
homem é todo racional", infere necessàriamente "Pedro é todo 
racional", e "Pedro é todos os racionais'', o que é absurdo. 

A injúria dirigida à Lógica clássica por Hamilton a respeito 
das proposições conversíveis volta-se, pois! :_ontra êle P

,
róJ?riº:, 

Os 
antigos sabiam muito bem que nas propos1çoes convers1ve1s ( To
do homem é racional"), a extensão do Pr

. 
coincide �om a d? S 

(Praedicatum non est in plus) . Mas sabiam tambem que isto 
se dá somente em virtude da matéria da proposição. 54 E sobre 
tudo tinham o cuidado de acrescentar que mesmo nesse caso o 
Pr ("racional") continua sempre a ser tomado particularmente, 
isto é a ter uma suplência particular (suppositio confusa tantum, 
seu dÍsjuncta) e a ocupar na proposição o lugar de um individuum 
vagum no qual se realiza o conceito universal racional. 55 

Negativas toto-parciais e parti-parciais (e-o, o-o). "Nenhum 
homem é mamífero (a saber, sem razão)", "A lgum animal (asa
ber o homem) não é algum mamífero". ria As afirmativas tofo-

'54. Ver acima, n.0 52, § 2 - É por isso que, como observavam com 
razão Morgan e Mill, para saber que o Pr racional pertence exclusivamente 
ao sujeito Homem, não basta consultar a proposição: "todo homem é um 
animal racional", pois por si esta proposição não o diz; é preciso ainda acres
centar uma outra proposição "todo animal racional é um homem" ou recorrer 
à proposição ocultamente composta "só o homem é um animal racional", que 
compreende em realidade duas proposições diferentes (Ver acima, n.0 45). 

O êrro de Hamilton, mui vigorosamente denunciado por Stuart Mill, é de 
pretender que aqui uma única e mesma proposição exprima duas afirmações 
diferentes. (Phil. de Hamilton, pág. 489, nota). 

Mill cita, a êsse respeito, segundo Grote, um trecho de Levi Ben Gerson, 
filósofo judeu do século XIV, que já fazia a mesma observàção: "0 que faz 
com que não se acrescente geralmente ao predicado a nota quantitativa, é 
que haveria duas quaesita ao mesmo tempo: a saber, se o predicado é afirmado 
do sujeito, e se êle é negado de qualquer outra coisa." 

· 

55. Quando, ao invés de se manter na justa noção da suppositio dos têrmos, 
considera-se exclusivamente os esquemas de Euler e os circuitos que represen
tam a extensão dos conceitos, começa-se a esquecer a verdadeira natureza da 
proposição. Notemos que a expressão "ser tomado em tôda sua extensão" ou 
uem uma parte de sua extensão", que substitui então a expressão "suprir uni
versalmente ou particularmente", é uma expressão equivoca, que pode induzir 
à grave confusão cometida por Hamilton. Numa proPQsição conversível, a 
extensão do Pr não é restringida nesse sentido que o conceito Pr tem a mesma 
extensão que o conceito S, e que dêsse modo a extensão do Pr coincide intei
ramente, e não apenas segundo uma parte dela mesma, com a do S (praedic1t
tum non est in p!us); mas a extensão do Pr é restringida nesse sentido que o 
Pr

. 
supre

. 
particularmente, 

. 
ou noutras palavras, não é tomado segundo sua 

universalidade para 1er atnbuido ao sujeito, (non praedicatur universatiter). 

56. S. Tomás, no texto citado acima, não fala das negativas tato-parciais. 
A critica que aqui apresentamos dessas proposições se inspira em considerações 
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totais (e parti-totais) são, como acabamos de ver, fórmulas arti
ficiais necessàriamente falsas ("todo homem é todo racional") 
de proposições verdadefras que encontramos na linguagem cor
rente (proposições conversíveis : "todo homem é racional") . As 
negativas toto-parciais e parti-parciais são proposições inteira
mente artificiais, devidas unicamente às exigências da classifica
ção de Hamilton; também elas são ilegítimas e inadmissíveis 
pela simples razão de que são expressões essencialmente anfibo
lógicas, que se apresentam como verdadeiras e falsas ao mesmo 
tempo , repugnando por conseguinte à própria natureza da pro
posição. Tomemos a expressão "Nenhum homem é algum ma
mífero". Enquanto "algum mamífero" significa "mamífero sem 
razão" essa expressão é verdadeira; mas uma proposição é falsa 
se a sua contraditória é verdadeira; ora, a proposição contraditó
ria " algum homem é algum mamífero" (a saber mamífero do
tado de razão) é verdadeira ; logo nessa qualidade a expressão 
"nenhum homem é algum mamífero" é falsa. É que essa expres
são é essencialmente anfibológica, pelo fato de declarar o que 
uma coisa não é, exatamente, por meio do que ela é. 

Em realidade, a junção da partícula algum ao Pr de uma ne
gativa, - se entendermos esta junção como a faz Hamilton �1 
- não dá ao Pr como tal uma suplência particular, mas extrai 
somente de sua extensão um conceito mais restringido que con
tinua a ser separado universalmente do sujeito, ou melhor, a ser 
tomado segundo tôoo a sua universalidade (e portanto segundo 
todos os singulares contidos nêle) para ser negado do sujeito ; 
de maneira que a expressão "Nenhum homem é algum mamifero", 

diferentes das que foram formuladas neste trecho, e poderia depender das 
observações dos antigos sôbre a natureza da proposição categórica, que deve 
necessàriamente comportar uma afirmação ou uma negação verdadeira ou falsa. 

57.  Poderíamos compreendê-Ia de outra maneira, -:- a única na qual a 
expressão "nenhum homem é algum mamífero" possa ser considerada como 
uma verdadeira proposição (não anfibológica) . Mas então essa proposição é 
falsa. Dizer "nenhum homem é algum mamífero" seria em tal caso dizer que 
não há nunca identidade entre um homem e um indivíduo vagum mamífero, 
ou negar a proposição afirmativa: " algum homem é (algum) mamliero", que 
fazia essa identidade. Nesse sentido a proposição "nenhum homem é algum 
mamífero ", longe de ser toto-parciai, tem um predicado que supre universal
mente (isto é, que é negado do S de tal modo que nunca um dos singulares 
contidos nêle possa ser atribuído ao S) e ela signüica pura e simplesmente: 
"Nenhum homem é mamífero". Portanto seria a mesma coisa dizer "nenhum 
homem é aigum anjo" (ou "nenhum homem é um anjo") , e dizer "nenhum 
homem é anjo" - Dai resulta que, considerando-se as tato-parciais negativas 
de Hamilton como verdadeiras proposições (não anfibológicas) , elas são sem
pre falsas, porquanto signüicam então, em 

'
realidade; que nenhum A é B, visto 

que Hamilton as construía sempre com dois têrmos A e B escolhidoa de tal 
modo que A é a/.a:tim B. 
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não passa de uma fórmula vicimia deRfla p ropos1çao " Nenhum 

Esta lnovaçio homem é ma mifcro .�e-rn "!IZâo ", ou " O  homem 
é llegitima para não é um mamífero qualqnrr " ,  proposições nas 
" tlp?� d,. pro- quais o Predicado não é simp lesmente determ ina-itoslroes ,J I - · J " J  t ' · · u n ,  em r e  a c a n  a o s  s rngu ares que e e con em em 
si. pnr 1 1m sinal quantitativo, mas, pelo contrário, intrlnsecamen
te modificado por um termo conotativo que dêle exclui a d iferen
ça específica própria do sujeito. O Pr dessas proposições é to
mado universalmente, de acôrdo com a regra constante das ne
gativas, e sua contraditória "A lgum homem é mamífero sem ra
zão ''. "O homem é um mamífero qualquer ", é falsa. 

Os quatro t ipos ele proposições (a-a, i-a, e-o, o-o ) que Hamil
ton prett>ndia acrescentar aos tipos já admitidos pela Lógica aris
totél ica representam. por conseg u i nte, uma i novação perf eitwmen
te ih',qífi'.ma .. 

h )  Af ir111a tivaR toto-parcw:is e parti-parciais, Negativas to
fo-totai.c; e parti-totai.o; - Restam os quatro tipos clássicos de pro
posição ( A .  I, E. 0 ) ,  que se tornam , para Hami l ton, a-i, i-i ,  e-e, 
o-e. Aqui não é ilegítimo tornar explícito por um sin al a quan';i
dade do Pr, mais isso é perf citamente inútil, porquanto é da pró
pri,a natureza das afirmativas que o Pr supra sempre particular
mente, e da própria natureza das negativas que o Pr supra sem
pre universalmente ; e além disso, se isto não é incompatível como 
nos casos precedentes, com a verdade da enunciação, é entretan
to incompatível, segundo a profunda observação de S. Tomás, com 

inútil e incon- a função própria do Pr n a  enunciação ( 'videtur 
venlente para as repugnare Praedicato secundum propriam ratio-
4 outras. nem qua1n habet in enunciatione) ,  tornando-se 
por conseguinte uma inovação não só supérflua, mas inconvenien
te (M1Í. c01z.venienter dici.tur) . Com efeito, o Pr é como a parte 
formal, da enunciação, sendo o S a parte material desta ; ora, quan
do um universal é quantificado (isto é, quando se manifesta por 
um sinal que êle é tomado universalmente ou particularmente) ,  
então êle ,é considerado explicitamente segundo a relação que a.pre
senta com os singulares contidos nêle, segundo o que diz respeito 
à determinação material do universal; disso se conclui que é con
veniente 'quantificar o S, que tem função de parte material, mas 
não o Pr; que tem função de parte formal na Proposição. 

2.� ..:..... Os erros que acabamos de assinalar provêm de um êr
ro fundamental, pelo qual Hamilton revela desconhecer completa
mente a natureza da Proposição. 

Considerando mais os sinais do que os objetos de p ensamento, 
êle substitui a identificação de um S e de um Pr por meio da 
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cópula r, identificação que é eRsencial à proposição e ao juízo ("o 
homem é mortal ") , por uma relação completamente diferente -
de ordem matemática e não mais lógica, - que é a simples rela
ção de t',qualdade significada entre uma extensão A (conceito " Ho
mem ") e uma extensão B (conceito " Algum mortal") . 

A proposição " O homem é mortal" é reduzida então à expres
são " Homem = Algum mortal ", que não é mais uma enunciação 
lógica, não tendo, na verdade, mais função de proposição a .�er 
pensada.  mas de algoritmo a ser empregado sem pensar. 

Hamilton considerou sobretudo a proposição "todo A é B ", 
como significando que " todo gênero A" (mais tarde diremos a 
" classe " A )  " é  todo gênero B "  ou " uma parte do gênero B ", -
que todo o gênero Homem é todo o gênero Racional ou que todo o 
gênero Boi é uma parte do gênero Ruminante, o que é absurdo, 
porque o que rumina não é o gênero Boi, que não é senão um ser 
de razão, mas o boi, realizado concretamente nestes ou naqueles 
indivíduos. Para dizer a verdade, Hamilton confunde os têrmos 
universais, Sujeito e Predicado da proposição, com todos coleti
vos, e Stuart Mill (que por seu lado reduz o universal a uma co
leção de indivíduos tomados cada um de per si) tem razão em di
zer-lhe :  Afirmar, por um juízo feito, que cada A é um B, admi
timos sempre e necessàriamente um fato que não é verdadeiro 
de cada A, ou mesmo de um A qualquer, mas somente do agre
gado composto de todos os A, isto me parece a idéia menos fun
dada que jamais tenha existido no espírito de um pensador emi
nente. M 

3.0 - Esta falsa noção da Proposição acarreta naturalmente 
uma falsa noção do Silogismo ( que consistirá daqui por diante, 
não mais em pensar segundo um certo encadeamento de conceitos, 
mas em efetuar, como na álgebra, certas operações sôbre sinais) . 
Ela vem também de uma falsa noção da própria Lógica. Sem 
dúvida, o Lógico deve saber expllcitamente, pela sua reflexão de 
técnico, aquilo que está implicado no movimento do pensamento, �11 
mas nem por isso deve transformar, como queria Hamilton, o mo-

58 . JoHN STUART MILL, La philosophie de Hamilton, trad. Cazelles, Paris, 
1869, pág. 485, nota. 

59 . Ainda mais, a expressão de Hamilton "o que é implicitamente pensado• 
provoca aqui um equívoco. Quando penso numa proposição qualquer, mesmo 
"em extensão", por exemplo quando penso: " o  boi é ruminante, esta planta 
nio é uma dicotiledônia ", a suppositw do Predicado (particular no primeiro 
caso, universal no segundo) é realmente uma propriedade lógica do meu pen
SllIIlento, - propriedade que constitui o objeto da reflexão do Lógico, - mas 
não está contida no meu pensamento como uma com que eu pmmiria, oomo 
uma coisa que constituiria o objeto do meu pensamento mesmo impltcitarneme. 
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vimento natural do pensamento, - de que a arte lógica, ars co
operativa. naturae, deve verificar as leis, deve dirigir, mas não 
substituir, - num sistema artificial em que tudo se tornaria ex
plícito, e que substituiria o pensamento. 

4.0 - Estendemo-nos muito na teoria da quantificação do 
Predicado, porque ela nos apresenta em sua origem, e em conti
nuidade com a Lógica (que pretendem aperfeiçoar mas que em 
realidade fazem desviar) , certas concepções que deviam, ao se 
desenvolverem sistemàticamente num outro domínio, fazer surgir 
mais tarde em face da Lógica uma disciplina, na verdade inteira
mente diferente, a Logística. 00 

Era necessário mostrar também que longe de preparar a teo
ria da quantificação do Predicado, como pretendem alguns es
píritos mal informados, a Lógica da Escola, mesmo levando em 
conta a quantidade do Predicado conforme à natureza das coisas, 
está pelo contrário em oposição radical com a doutrina de Ha
mi1ton - tanto no que diz respeito à idéia que se deve fazer da 
própria Lógica, da Proposição e do Silogismo, como no que se 
refere à própria questão da explicitação da quantidade do Predica
do por um sinal. 

*84 . Os LOGÍSTICOS CONTRA A TEORIA DO SILOGISMO, DA SU
BALTERNAÇÃO E DA CONVERSÃO PARCIAL. - Examinaremos, na Ló
gica Maior, algumas questões referentes à Logística, sistema de 
cálculo ideográfico universal de que Leibniz parece ter tido a pri
meira idéia, e que tomou grande desenvolvimento no século XIX, 
graças sobretudo aos trabalhos matemático-lógicos de vários au
tores inglêses e italianos (de Morgan, 1806-1871, - Boole, 1815-
1864, - Schroeder, 1841-1902, - Mac Coll, - Peirce, - Macfar
lane, - Peano, - Russell, - Padoa ) .  

Veremos então que a Logística é alguma coisa essencialmen
te diferente da Lógica. Enquanto a Lógica refere-se ao próprio 
ato da razão em seu progresso para a verdade, portanto à ordem 
dos próprios conceitos e do pensamento, - a Logística refere-se 
às relações entre sinais ideográficos, e portanto aos sinais como 
tais considerados como suficientes a si mesmos uma vez estabe-
lecidos. 

' 

Em �onseqüência, a segunda destina-se a dispensar de pen
sar, a evitar as operações racionais e propriamente lógicas, tais 

60. Ver a Lógica Maior. 
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como distinção, argumentação, etc. e a suprimir A Logísitca é 
qualquer dificuldade no raciocínio por uma álge- !:':ere�:

t
�q!: 

bra, aliás excessivamente complicada, que a inte- pensamento mas 

ligência bastaria aplicar. A primeira, pelo con- ;:n�a:i•;::; 4: 
trário, destina-se a ensinar a penswr, a ensinar a que se destina a 

efetuar convenientemente as operações racionais d 1 s P e n  s ª r de 
· t l '  · pensar. 

e prõpnamen e ogicas, tais como distinção, argu-
mentação, etc., e a ensinar a vencer as numerosas dificuldades 
do raciocínio por uma arte (virtude intelectual) que deve aper
feiçoar intrinsecamente a própria vida da inteligência, e cooperar 
para a sua atividade natural. 

Seja qual fôr a questão de saber se a Logística nos oferece 
um método legítimo e viável, em todo caso ela e a Lógica só 
podem ser disciplinas separadas, estranhas uma à outra, e que, 
bem compreendidas, não poderiam contradizer-se, pois que em 
realidade não se referem ao mesmo objeto. 

Entretanto, os Logísticos não compreendem sempre tão so-
briamente as coisas, e formulam em relação a algumas teorias 
da "lógica clássica" críticas arrogantes, sendo por isto conve
niente dizer urna palavra na Lógica Menor. 

I .  O Silogismo em geral. - Se traduzirmos, diz-nos por 
exemplo Padoa, 61 em fórmulas logísticas os 19 modos legítimos 

61 . ALESSANDRO PADOA. La logique déductive dans sa derniere ph.ase de 
d�veloppement,  Paris, Gauth ier-Villars, 1 9 12, pág. 78. - Assim representar-se-á 
por exemplo um silogismo em Datisi pela fórmula: 

b::o e. 3 (b- o}. :::> : 3 (o - e� 

que podemos interpretar: se b está contido em e, e se existe uma parte comum 
entre a classe b e a classe a, então existe uma parte comum entre a elas� 
a e a classe e. 

Do mesmo modo, um silogismo em Darii terá a seguinte fórmula: 

l> => c 3 la.-. b) : :::> 3 \a.-.c) 

que podemos interpretar: se b está contido em e, e se ex iste uma parte comum 
entre a classe a e a classe b, então existe uma parte comum entre a classe 
a e a classe c. 

E tendo pósto a igualdade: 
4 - b c l> - o  

< q u e  é apenas o símbolo d a  conversão simples d a s  particulares afirmativas) : 
dir-se-á q u e  o primeiro "silogismo" se reduz ·ao segundo, sendo isso conforme 
a lógica clássica. <Mas poder-se-ia aliás dizer perfeitamente que o segundo 
se reduz ao primeiro.) 

Assim também um silogismo em Celarent terá a fórmula: 
b => • c.a : ::ob:::o : a ss • e  

q u e  podemos interpretar: s e  b está <'Ontido n a  classe contrària de e Usto é, 
no conjunto de índivlduos que não são de classe e>. • se a e1tA cootido na 
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da L6gica clássica , pf'rcebe-se que por uma serie de t ransforma
ções. reduzindo êste ou aquêle modo a um outro, restam final
mente apenas 3 Modos originais : Barbara, Darapti, Bramantip. "2 
Por conseguinte a teoria do Silogismo é uma " ilusão devida aos 
meios imperfeitos de expressão de que se serviam os escolásticos." 

Padoa, que se escandaliza com "tão grande número de mo
dos " admitidos pelos antigos, dá impressão de ignorar que Aris
tóteles e os escolásticos conheciam antes dêle a redução dos mo
dos, e deixavam subsistir como modos perfeitos apenas os 4 modos 
da Primeira Figura. 

Sobretudo desconhece que os 19 Modos clássicos do Silogis
mo de maneira alguma são fórmulas de cálculo lógico compará-

t pecar por veis às fórmulas da Logística e constituindo um 
trnorânllia da baremo de sinais, mas sim tipos de operações ra
questáo crlUcar cionais efetuadas naturalmente pela i nteligência o silogismo em 
nome c1a Logís- quando pensa ; desconhece êste ponto capital que 
ttca. os princípios e o objeto da Logística são essencial
mente diferentes dos princípios e do objeto da Lógica, e que por 
conseqüência é tão absurdo aplicar um tratamento logístico aos 19 
modos do Silogismo quanto aplicar, por exemplo, u m  método m.u
sical à construção de casas ou ao comando dos exércitos. 

claSl!I' b_ en tão a està contido na classe contraria de e; e representar-se-a um 
silogismo em Barbara pela fórmula: 

que podemos i nterpretar: se b esta contido na classe e, e se a esta contido 
aa classe b, então a está contido na classe e; e tendo posto a igualdade. 

d =  ·e. 'C"I .e• •tt 

(dizer que a classe d é a classe contraria de e, equivale a dizer que d c lasse 
e ê a classe contraria de d) ; dir-se-á que a· primeiro " silogismo" se reduz ao 
segundo (para isso basta C'hamar de d o tênno e) isso não está mais conforme 
â lógica clássica e só vale para as leis da álgebra dos sinais, não para as 
da lógka do pensamento, pois l .º) u m  silog ismo em Celarent não pode ser 
pe1!sado ;.ssim: 

Todo homem é não-anjo; 
ora, todo filósofo é homem; 
logo, todo filósofo é não-anjo, 

e 2.0) a substituição de não-an;o por um têrmo d (tal como " corpóreo" por 
exemplo) que significaria a "classe contrária" da classe " anjo " ,  introduziria 
uma mudança na própria matéria do silogismo. 

82 .  Bramantip (ou ainda Bamallp) é a palavra mnemônica substituída a 
Baralipto� para designar o primeiro modo de 1.ª Figura indireta pelos Lógicos 
que C0DS1deram esta como uma Figura independente (quarta Figura) . Ver 
adma, pág. 191, nota 27. 
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Não há possibilidade alguma de comparação, mas há pura 
equivocidade, entre a " redução " logística e a " redução " lógica 
dos modos cio Silogismo, visto que as operações pelas quais o Lo
gisticista " reduz" um modo a um outro são coisa completamente 
dive1·sa das operações lógicas ( não são operações da razão, opera
ções do pensamento, interessando à ordem dos objetos de inteli
gência, mas sim operações algébricas, admissíveis em sinais, abs
tração feita de qualquer operação da inteligência) ,  e visto que, 
para o Logístico, a redução de uma fórmula a outra implica a su
pressão pura e simples da primeira em benefício da segunda (pois 
não há razão alguma de conservar um símbolo algorítmico quando 
um outro vale por êle ) , ao passo que a redução de um silogismo a 
outro, para o Lógico, não impede absolutamente o primeiro de 
continuar a valer por si mesmo, como operação natural odginal 
da razão. 

Portanto não é de admirar que o Lógico e o L ogístico che
guem, ao reduzirem os modos, a resultados diferentes, e que ao 
invés de quatro modos da primeira Figura, que a " Lógica clássi
ca " admite como os únicos modos perfeitos, o método de Padoa só 
admite como modos originais Barbara, Darapti e Bramantip ( sen
do aliás os dois últimos, corno veremos adiante, considerados como 
"falsos ") . Êsse resultado permanece absolutamente fora do do
mínio da própria Lógica, e só r.iesmo na opinião de um barbarus 
in arte logica é que pode constituir uma crítica da teoria do Si
logismo. 

II . A Subalternação, a Conversão parcial, os Silogismos em 
Darapti e Baralipton (Bamalip) . - Vários logísticos (Me Coll, 
Miss Ladd, Schroeder, Nagy, Peano, etc.)  seguidos em França 
por Couturat 63 e por Rougier, 64 pensam haver descoberto a fal
sidade ou ilegitimidade da Subalternação, da Conversão parcial 
(conversio per accidens) e dos silogismos em Darapti e Baralipton 
( Bamalip) .  65 Observam com efeito : 1.0, que tôda afirmativa 
particular ( 1 )  implica a existência de sujeitos que têm tal Pr, 
- " alguns homens são sábios" implica que existem sujeitos que 
possuem a natureza humana, os quais são sábios ; 2.0, que, pelo 
contrário, uma proposição afirmativa universal (A)  não contém 
nenhuma afirmcu;ão de existência - todo centauro é cavalo
homem " - a afirmação refere-se aqui exclusivamente à conveni-

63 . Cf. COUTURAT, La Logique de Leibni:z, pág. 9 e 19. 

64 . Cf. Louis Rouc1ER, La structuTe des théoríes déductives, Paris, Altan. 
1921. 

65 . E até mesmo dos silogismos em Fapesmo (Fesapo) e Felapton, se 
estenderrr..::s às negativas o que aqui se diz das afirmativas. 
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ência do Pr cavalo-homem ao objeto de pensamento centauro ou 
para falar como êsses autores, à inclusão da " classe " centaur� n� 
" classe" cavalo-homem, independentemente de qualquer existên
cia. sn 

Critica dos Lo
glsticlstas con
lra as inferên
cias A 1 ou em 
A A 1. 

Dai resulta que, se concluirmos de A a I, l 
conterá uma afirmação de existência que A não 
continha, e teremos feito uma operação ilegítima. 
Ora, é o que se faz n a  subalternação, na conver
são parcial, e nos modos do Silogismo ( Baral ip

ton, Darapti) em que de duas premissas A se infere uma conclu
são 1. Portanto as diversas operações ensinadas pela Lógica clás
sica são em realidade i legítimas. Aí temos, escreve Padoa, or 

" um dos primeiros e dos mais notáveis resultados da adoção de 
urna ideografia lógica ."  

É também, na verdade, um exemplo dos erros a que  pode con
d uzir a adoção de uma ideografia lógica sem aprofundamento pré
vio dos problemas lógicos, como inconvenientes que resultam da 
ignorância dos trabalhos dos antigos. Os Lógicos da Idade Mé
dia já haviam ventilado todos os elementos do problema que se 
pretende descobrir, e muito claramente indicaram sua solução. 68 

A teoria da suppositio e da am.pliatio, 611 sobretudo tal como a es
cola aristotélico-tomista a desenvolveu em sua controvérsia com 
os "terministas" (escola de Occam) ,  encerra, dentre uma infini
dade de outras observações, tudo o que é necessário para respon
der às dificuldades levantadas por lVIac Coll e seus êmulos. Pro
curaremos mostrar aqui claramente essa refutação, coligindo as 
indicações mais ou menos esparsas dos antigos. 

66. Vimos acima, (n.0 23) que mesmo em tal caso o verbo ser continua 
a significar a existência, mas ideal. A cópula significa então de fato a relação 
do Pr cavalo-homem como o S centauro como identificados um. ao outro numa 
certa existência, na existência que os sêres de razão têm no espírito. 

67. ALESSANDRO PADOA, La LOgique déduetive, Paris, 1912, pãg. 79. 

68 . Cf. JAVELLI, Logicae compendium peripateticae, Venetiis, 1541, Tract. 
VII, De suppositionibus, e. IV e VI; Tract. IX, De consequentiis, e. IV, § 2. -

Joiio DE S. Tol\tÃS, Lógica, págs. 32-33, 72, 170. Se não se encontra entre tais 
autores discussão especial sôbre o caso dos silogismos em A A 1, é porque 
êles tinham o cuidado de acrescentar aos seus tratados do silogismo: "Tu autem 
adverte novitie, quod praedictas defensiones servare non poteris, donec intele
xeris tractatum suppositionum et ampliationum et appelationum et probationum 
terminorum" (JAvELLI, pãg. 168) , de maneira que a aplicação aos silogismo em 
Baralipton e Darapti era evidente por si mesma. Entretanto podemos conceder 
a Mac Coll, Schroeder, etc. o mérito de haverem induzido explicitamente o 
debate sôbre êsse ponto. 

69. Ver acima, n.oe 27 e 28. 
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1 )  Observemos de início que o problema ultrapassa a Ló
gica Menor ou Lógica formal, fazendo antecipar a Lógica Maior. 
Pois a significação existencial ou não-existencial de uma proposi
ção depende da sua matéria, e não só da sua f arma. O êrro radical 
dos Logísticos é não distinguirem a forma e a matéria das pro
posições, e j ulgarem que considerações referentes exclusivamen
te à forma sejam suficientes para explicar todo o discurso. 

2 )  É preciso distinguir do ponto-de-vista da matéria, as 
proposições de matéria necessária, isto é, aquelas em que o Pr é 
essencial ao S ( diz-se então que o S tem uma suppositio naturalis) 
e as proposições de matéria contingente, isto é, aquelas em que o 
Pr é acidental ao S (diz-se então que o S tem uma suppositio 
acidentalis) . 

No primeiro caso a proposição exprime uma verdade eterna, 
e afirma somente a relação ( de identificação) do objeto de pen
s amento significado pelo Pr com o obj eto de pensamento signifi
cado pelo S ( habitudinem Praedicati ad Subjectum) .  Eis por que 
ela não requer, para ser verdadeira, a existência atual do Sujeito 
(non requiritur exsistentia subjecti ut praedicatum verificetur de 
subjecto) e não tem necessàriamente, e por si, um sentido " exis
tencial ". 

No segundo caso a proposição exprime uma verdade contin
gente; e em virtude disso mesmo, isto é, enquanto não exprime 
uma verdade eterna, ela requer, para ser verdadeira, a existên
cia (atual) do sujeito, tem um sentido " existencial " (dicit et ha
bitudinem et exsistentiam) , porque o Predicado não resultando 
só da natureza do Sujeito, só poderia verificar-se num sujeito pôs
to na existência. 

3) Mas é falso que o primeiro caso só se realiza nas pro
posições afirmativas universais, e que nelas se realiza sempre, e 
que o segundo caso se realiza sempre nas afirmativas particulares 
e que só se realiza nelas. Cada um dêles pode ser realizado tanto 
para A como para I. 

· 

Todo homem é mortal, Uma proposi-
ção 1 pode atri-

Algum homem é criável, buir ao s um 
Algum animal (a s�ber o homem) é racional, Pr essencial. 

são três proposições que exprimem verdades eternas e permane
cem verdadeiras mesmo se não existe nenhum homem. 

Algum anjo é condenado, 
Todo homem nasce no pecado, 
Todos foram feitos prisioneiros, 

uma A p o d e  
atribuir a S um 
Pr acidental. 

são três proposições que exprimem verdades contingentes, e, su-
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pondo-se que não existe nenhum anjo e nenhum homem, elas Re 
tornariam falsas. 

4) Além disso quando uma proposição, A por exemplo, enun
cia um Pr essencial, ela só se refere necessàriamente e p01· si à 
relação do Pr com o S, isto é, à existência simplesmente ideal elo 
S com êsse Pr. Nada, porém, impede que o espírito lhe dê além 
disso um sentido existencial (a verdade expressa deixando então 
de ser uma verdade eterna) , corno acontece com tôdas as univer
sais obtidas por indução nas ciências experimentais. 

Todo ácido torna vermelho o papel de tornassol, 

Todo mamífero é vivíparo, 

são proposições que consideradas em si permaneceriam verdadei
ras sem dúvida mesmo se não houvesse nem ácidos nem mamíferos, 
mas na realidade nós não pensamos nisso sem subtender que há 
ácidos e que há mamíferos. 

Uma A cuja 
Pr é essencial 
ao S pode ter 
uma sil'nlflcaçáo 
" e:JCistencial ", 

O primeiro princ1p10 invocado pelos Logísti
cos é portanto duplamente falso : não só existem 
A cujo Pr é acidental ao S, tendo por conseguinte 
por êsse motivo uma significação existencial, mas 
ainda as A cujo Pr é essencial ao S podem ser pen

sadas com uma significação existencial. 

5) Quando, pelo contrário, uma proposição, I por exemplo, 
enuncia um Pr acidental, ela implica, como já vimos, a existência 
atual do seu sujeito, na medida mesma em que a suppositio é acci
deniiilis, isto é, em que a proposição não exprime por si  uma 
verdade eterna ; mas o espírito permanece sempre livre para fa
zer variar a suppositio, conservando-se a mesma a forma da pro
posição, e para fazer recair a afirmação sôbre a existência sim
plesmente possível ou ideal, tornando assim a proposição neces
sária e eternamente verdadeira ( é  o que os antigos denominavam 
urna ampliatio in ordine ad tempus) .  Essa proposição, por exem
plo, 

Algum homem é sincero 

é amplificcuJ,a se a entendermos no sentido de 

Algum homem (a título de criatura possível) é sincero ou 
melhor, .. a natureza humana não é exclusiva da sinceridade 
(é exatamente assim que Lachelier compreendia tôdas as I ) , pro
posição que perrnànece verdadeira mesmo se não existisse nenhum 
homem. 
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Nas matemáticas essa absolutio a tempore, a transferência 
à existência simplesmente possível realiza-se por si : 

Algumas grandezas são incomensuráveis, 

Algum ângulo é obtuso, 

isto é, há (na existência possível) ângulos obtusos e grandezas 
sem medida comum. 

O segundo princípio invocado pelos Logísticos é portanto du

ama 1 cujo Pr 
é acidental ao 
S pode receber 

uma. significação 
" ideal". 

plamente falso. Não somente existem I cujo Pr 
é essencial ao S, não tendo necessàriamente êsse 
motivo sentido existencial, mas ainda as I cujo Pr 
é acidental ao S podem ser liberadas pelo pensa
mento da existência temporal, elevadas por a1n

pliatio à ordem da existência ideal, e nesse caso não implicar mais 
a existência atual do seu S. 

6) Daí resulta que é sempre possível ao espírito que pensa 
(e é para êle que é feita a Lógica) conservar o mesm8 gênero de 

suppositio passando de A a I, quer atribua a A um sentido exis
tenQial, e então fará o mesmo ao pensar I ;  quer fazendo abstra
ção da existência atual ao pensar A, e então fará o mesmo ao 
pensar I. E desde que o gênero de suppositio, - quer dizer aqui 
o modo de existência em relação ao qual é tomada a suppositio, 70 

- não mudou, as conseqüências em questão são legítimas. Exem
plos : 

a) Subalternação. - Se dissermos, fazendo em A abstra

ção da existência atual : 

As inferências Todo homem tem imperfeições (existam ho-em A 1 
mens ou não) , 

logo, algum homem (mesmo um santo, por exemplo) tem 
imperfeições. 

concluímos realmente bem, fazendo também a subalterna abs
tração da existência atual. (Mas concluiríamos mal : logo algum 
homem tem imperfeições, no sentido de : existem no mundo ho
mens que têm imperfeições ; pois se não houvesse nenhum homem 
no mundo essa proposição seria falsa, permanecendo verdadeira 
a subalternante) . 

Por outro lado se dissermos, atribuindo a A um sentido exis
tenci�l, 

70 .  Ver acima, pág. 77. 
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Todo homem tem imperfeições (e  existem homens) ,  então 
concluímos bem : logo algum homem (que existe) tem imperfei
ções. 

�) Conversão parcial. - Se dissermos, atribuindo a A um 
sentido existencial, 

Todo morcêgo é um mamífero (existem morcegos) concluí
mos bem : logo, algum mamífero (existente) é morcêgo. 

Se dissermos, fazendo abstração em A de tôda existência 
atual, 

Todo filósofo é homem ( haja ou não filósofos) concluímos 
bem : Jogo, algum homem é filósofo, com a condição de i nterpre
tarmos, graças a uma ampliatio : logo, algum homem ( como criatu
ra possível ) é filósofo. 

y )  O Silogismo em Baralipton e em Darapti. - Se racio
cinarmos em Baralipton, e dissermos, atribuindo à Maior 71 um 
sentido existencial, 

e em A A 1 Todo amigo da ilusão é um homem perigoso, 

ora, todo utopista é amigo da ilusão ( e  há utopistas) ,  con
cluímos muito legitimamente : logo, algum homem perigoso ( exis
tente) é um utopista. 

E se dissermos, mantendo a Maior na ordem das verdades 
eternas, 

Tôda covardia é um ato vil, 
ora, tôda mentira é uma covardia (haja ou não mentiras) , 

concluímos também muito legitimamente : logo, algum ato vil (to
mado na existência possível ) é uma mentira. 

Do mesmo modo, raciocinando-se em Darapti, diremos de 
maneira perfeitamente concludente : 

Todo morcêgo tem asas ( e  há morcegos) , 
ora, todo morcêgo é um mamífero, 
logo algum mamífero ( existente) tem asas. 
Todo poeta é um artista (existam ou não poetas) , 
ora, todo poeta é homem, 
logo, algum homem ( como criatura possível) é um artista. 
Todo quadrado tem quatro ângulos retos, 
ora, todo quadrado é um losango, 
logo, algum losango tem quatro ângulos retos. 

71 . Lembremo-nos de que na construção do Silogismo da Primeira Figura 
indireta, começa-se pela Menor. Para aquêles, porém, que consideram a quarta 
Figura como uma :figura autônoma, o mesmo silogismo (figurado então, não 
mais por Baralipton, mas por Bamalip ou Bramantip) constrói-se como todos 
os outros com a Maior como primeira premissa. 
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As adições que nesses exemplos colocamos entre parênteses, 
para manifestar o pensamento subentendido, não têm necessida
de de serem enunciadas explicitamente, 72 pois elas não introdu• 
zem uma articulação necessária do lado da forma, mas determinam 
somente a maneira pela qual o espírito deve utilizar conseqüên
cias boas em si, em suma : indicam unicamente certas condições de 
legitimidade dentre a infinidade de condições semelhantes que 

são perfeita- dizem respeito à suppositio dos têrmos, e que a 
mente legítimas. antiga Lógica estudava com grande cuidado. De 
sorte que a subalternação, a conversão parcial, os silogismos em 
A A 1, são por si tão legítimos quanto quaisquer outras conse
qüências admissíveis para o Lógico. 

7) Se os Logísticos pretendem o contrário, felicitando-se 
por uma descoberta que não é nem nova nem verdadeira, é por
que o próprio princípio do seu método exige que tudo seja signi
ficado, e que não haja nada no raciocínio que não esteja nos sinais 
do raciocínio, devendo êstes bastarem-se a si mesmos uma vez 
definidos. 

Mas até nisso a Logística é - se se apresenta como uma 
Lógica - a negação da Lógica. Pois a Lógica é uma arte feita 
para servir a inteligência e não para substituí-la : a Lógica for
mal deve ensinar modos de proceder que não acarretem perigo 
algum do lado da forma, isto é, da disposição dos têrroos, que 
não enganem a inteligência, com a condição de que esta faça obra 
de pensamento, com a condição de que o espírito se mova real-

72 . Não aconteceria isso na passagem de uma A a uma singul41', pois 
então, mesmo se atribuirmos a essa proposição A um sentido existencial, pode
ria ser que o conseqüente singular fôsse falso (Se não existisse seu sujeito) , 
permanecendo verdadeiro o antecedente universal: 

Todo homem é mortal (e há homens) , 
logo, Pedro é mortal. 

Supondo-se que Pedro não existisse, o conseqüente seria falso, e o antece
dente continuaria a ver verdadeiro. Em tais casos, os escolásticos davam a 
seguinte regra: para que a conseqüência seja legítima é preciso acrescentar uma 
articulação explicita, que é a afirmação da existência do sujeito (é o que 
João de S. Tomás chama addere constantiam: "Todo homem é mortal, e Pedro 
existe, logo, Pedro é mortal". 

i:les exigiam a mesma adição na passagem de uma singular negativa a uma 
particular negativa. "Pedro não é calvo, logo algum homem não é calvo: 
supondo-se que só Paulo existisse no mundo, e que êle fôsSe calvo, todo homem 
seria calvo e o conseqüente "algum homem não é calvo" seria :falso, perma
necendo verdadeiro o antecedente "Pedro não é calvo", pois que Pedro não é. 
Eis por que é preciso dizer: "Pedro não é calvo, e Pedro existe, logo. allum 
homem não é calvo." 
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mente ; ela não tem como finalidade confiar-nos fórmulas que 
sejam suficienteR a Ri p róprias para se desenvolverem, uma má
quina algorítmica que progride sozinha, permanecendo a intel i
gência cm repouso, ou exercendo influência só para vigiar a mar
cha. 

A longa discussão que precede não foi inútil, se ela nos per
mitiu mostrar a razão e a profundeza da concepção dos antigos. 
Para ê!�tes a l inguagem, pelo fato mesmo de ser um sistema de 
sinais materiais destinado a exprimir a vida do pensamento ima-

A linguagem 
ni!.o pode 11 e r 
um sistema de 
sinais mecânica· 
mente rixado. 

terial, deve necessàriamente ser um sistema de si
nais não rígido e nâo rneoânico, não sendo sufici
ente a si mesmo sem a atividade do espírito, com
portando possibilidade de movimentos variados re
gulados pelo pensamento, - daí podem nascer im-

perfeições, riscos e dificuldades inevitáveis, estando a Lógica des
tinada precisamente a nos ensinar a vencer, - comportando em 
particular a possibilidade de fazer variar em certos l imites o 
sorn inteligivel dado por uma mesma disposição de sinais, que a 
teoria escolástica da suppositfo manifesta de maneira tão patente. 

Pelo fato de não haverem levado em consideração essa teo
ria, os Lógicos modernos se embaraçam em muitas d iscussões vãs, 
pretendendo cada um atribuir para sempre a certas proposições 
um sentido que corresponde em realidade a uma suppositio con
tingente, na qual êle próprio, arbitràriamente e sem o perceber, 
fixou seu pensamento. Para Lachelier por exemplo 73 qualquer 
afirmativa particular (em oposição ao que êle chama as " coleti
vas parciais ", ver pág. 126) não tem por si senão um sentido de di
reito, não um sentido existencial, ao passo que para os Logísticos 
tôda afirmativa particular só tem pelo contrário um sentido exis
tencial : para Whitechead 74 qualquer afirmativa u niversal impli
ca um juízo de existência, ao passo que para Mac Coll rn e os Lo
gísticos acima citados, nenhuma afirmativa universal jamais po
deria ter sentido existencial. 

Concluamos que a pretensa demonstração da ilegitimidade 
das inferências em A 1 só demonstra uma coisa : o perigo de ado
tar uma ideografia lógica demasiado sumária, e que ela manifesta 
sobretudo a falsidade original de tôda pretensa Lógica que qui
sesse fixar, uma vez por tôdas, o trabalho da inteligência em sím
bolos ideográficos, tendo êstes como finalidade, não significar de 

73.  J. LACHELIER, ttudes SU T  le Syllogisme, págs. 53, 57. 
74. WHITEHEAD, Universal Algebra, Cambridge, 1898, t. I, pág. 104. 
75. MAc CoLL, The Calculus of Equivalent Statements, ap. Proceedings of 

the mathematical Society, t. IX, 13 de junho de 1878. Ct. Symbotical Reaso
ning, ap. Mimi. n.0 17, janeiro de 1880. 
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modo mais. preciso do que a linguagem vulgar as inflexões diver
sas e as finas arestas do pensamento, - o que é uma ambição 
muito legítima, - mas S1;lbstituir o próprio trabalho do pensa
mento

. 
por um� ce!t� manipulação re�ulad,:i por sinais algébricos. 

Uma ideografia lo?1�a assim concebida so seria adequada a seu 
objeto com a condiçao de substituir as dificuldades do labor ra
cional �or uma complicação material infinita; de fato, ela só po
deria fixar o pensamento como a maior parte dos corantes em
pregados em histologia fixam a matéria viva, - matando-a. 

§ 4 . O Silogismo expositório. 

*85 . NOÇÃO DO SILOGISMO EXPOSITÓRIO. - No Silogismo 
categórico comum, que acabamos de estudar, o M é um têrmo 
universal. No silogismo chamado "expositório" (syllogismus ex
positorius) o M é um têrmo singular. Exemplo : 

Judas traiu ; 
ora, Judas era um apóstolo; 
logo, um apóstolo traiu. 

O Silogismo 
e x p o s U 6rio é 
u m slloglsmo 
c u j o M é um 
têrmo sing-tdar. 

�sse M singular 76 torna evidente ou "expõe" aos sentidos 
a conjunção do T e do t entre si. Daí o nome de Silogismo "ex
positório". 

Importa notar que o Silogismo expositório só tem a aparência 
exterior do silogismo, e em realidade não é um silogismo: não é 
uma inferência, é uma simples apresentação sensí- M a s  não é 
vel ou exposição aos sentidos, sem dúvida confor- ;:r�e1�;; 
me ao princípio de identidade, mas sem que nesse 

um 5 • 

caso o princípio determine o movimento de inteligência e faça 
passar de uma verdade à outra verdade. Saber que o apóstolo 
Judas traiu seu mestre, já é saber em ato que um apóstolos traiu. 
A forma silogística tem aqui apenas o papel de tornar para 
mim materialmente ou sensivelmente evidente (na ordem das re-

76. É claro que êsse M deve ser perfeitamente singutaT, isto é, incomu
nicável, senão racionaríamos com quatro têrmos (cf. acima, pág. 184), como 
se dissésemos: 

� 
a reta A B é idêntica à reta A B. 

-E
ora a reta A B é idêntica à reta B A 

+--- � 
logo a reta B A é idêntica à reta A B. 

� 
Na Maior AB supre p<>r AB toma.do na reta orientada AB, na Menor por 

+---
AB tomado na reta orientada BA. 
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presentações sensíveis que emprego para pernmr) , de me fazer 
"apalpar" uma verdade da qual eu j{i tinha o conhecimento inte
lectual. 71 Eis por que o silogismo expositório é imedia tamente 
regido pelo princípio da tríplice identidade e do terceiro exclusi
vo, sem o intermediário do dictum de omni ou de nullo (que tôda 
verdadeira inferência silogística supõe necessàriamente, pelo fato 
mesmo de supor, como têrmo médio, um objeto de conceito uni
versal ) .  

O Silogismo expositório pode ser construído em tôdas as fi
guras, mas a que lhe convém mais naturalmente é a terceira fi
gura, uma vez que a própria característica do indivíduo é de não 
ser atribuível a um sujeito, mas de ser o próprio sujeito. 

Na segunda figura, além dos modos negativos comuns, há 
ainda quatro modos afirmativos ( premissas AA, II, AI, IA) . Pelo 
contrário, na terceira figura só pode haver dois modos ( premis
sas AA, e EA ) ,  - designando aqui a letra A, não uma universal 
afirmativa, mas uma singular afirmativa, e a letra E uma sin
gular negativa. 

f {.verdadeiro .(Silogis- r 1.ª �igura 
mo no sentido puro 2 a _ 

Hipotético e simples dessa pa- l 3: .. _ 

lavra) , 

SILOGISMO 1 (expositório) 

. . Í Condicional y 
Categorico i Disjuntivo ; l Conjuntivo / 

Divisão do Silogismo 

7'1 .  Cf. o opúsculo De Natura Syllogismorum: "Syllogismus expositorius 
non est veTe syllogismus, sed magis quaedam sensibilis demonstratio seu quae
dam resolutio facta ad sensum, ad li.oc ut consequentia quae vera erat secundum 
mtellectualem cognitionem, declaretur in sensibili". - "A forma silogística'' , 
acrescenta mui justamente o Pe. Richard (Phil. du Raisonn, pãg. 361) "desem
penha nesse caso o mesmo papel que o objeto material ou a figura traçada no 
quadro que auxilia certas demonstrações" - Poder-se-ia objetar (cf. LACHELIER, 
�es sur le Syll., pág. 56) , que um silogismo expositório tal como "Pedro é 
sincero, ora Pedro é homem, logo algum homem é sincero ",  é um verdadeiro 
raciocinio, na medida em que a conclusão significa não o simples fato (já 
e:xpresso pela Maior) que um certo homem é sincero, mas essa verdade geral 
que a natureza humana não é exclusiva da sinceridade. Contudo, em realidade, 
essa última significação, longe de ser inferida pelo pseudo-silogismo em questão, 
é comunicada pelo espfrito à conclusão em virtude de um ascensus indutivo 
(ucensus disjunctivm: um certo homem é sincero, logo algum homem é sin

cero, ver acima, n.0 17 e mais adiante, n.0 96) , significando a conclusão, tal 
como se apresenta no silogismo exposit6rio, somente êsse fato que um certo 
homem determinado é sincero. 
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§ 1 .  Os Silogismos hipotéticos em geral. 

86 . Os SILOGISMOS HIPOTÉTIC9s. - No Silogismo categóri
co ( Silogismo puro e simples) que ·acabamos de estudar a Maior . ' 
era uma proposição simples ou categórica. Denominam-se silo-
gismos 

HIP
_
o!§nço,s 

aquêles cuja Maior �- 1,lml LP,roposição .hipotética 
ou composta, e cuja !rf enor põe ou dispõe uma das 
partes da Maior. 

/"o Silogismo 
hipotético t e m 
por Maior uma 
proposiçã.o hipo
tética cnja Me
nor põe on dis
p õ e  nm d o s_ .  
membros. /< 

Esta segunda condiçâ-0 é indispensável para que haja verda
deiramente silogismo hipotético. 78 Embora a Maior e mesmo 
tôdas as proposições (matéria próxima) sejam hipotéticas, um 
silogismo como : " Se Pedro é racional, êle é capaz de rir ; ora, 
se Pedro é homem, êle é racional ; logo, se Pedro é homem, êle é 
capaz de rir", é em realidade um silogismo categórico. Temos 
nesse caso três proposições condicionais unidas entre si da mes
ma maneira que as proposições de um silogismo categórico co
mum (pela identificação de dois têrmos extremos a um têrmo 
médio) ,  em outras palavras, temos um silogismo categórico cujos 
têrnws são proposições : 

" 
( Todo inferente Pedro é racional infere Pedro é capaz de rir : 

ora, Pedro é homem infere Pedro é racional ; 

logo, Pedro é homem infere Pedro é capaz de rir. r 
Temos aqui um silogismo categórico�m #.ª!P�T'h tendo por 

têrmo médio o têrmo complexo •(foférente Pedro é racional". Por 
aí se vê que a diferença entre Silogismo categórico e Silogismo 
hipotético vai além de uma simples diferença na matéria próxima : 
é a própria estrutura, a essência do Silogismo que difere nos dois 
casos. (Ver mais adiante n.0 89. )  

Como vimos acima, as  proposições hipotéticas são condicio
nais, disjuntivas, conjuntivas, 79 ou copulativas. Mas destas úl-

78 .  Cf. GREDT, Eleme-nta, I, n.0 67. 
79 . Ver acima, pág. 113, nota 9. 
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timas nada se pode inferir. Teremos pois a considerar apenas 
três espécies de Silogismos hipotéticos : Silogismo 

. 'l.º'!JJl.icipnal, 
disjuntivo, 
conjuntivo. 

As duas últimas espécies de Silogismo hipotético, reduzindo-se à 
primeira, é sobretudo esta, - Silogismo condicional, - que é im
portante estudar. 

a) SILOGISMO DISJUNTIVO. - A maior é uma proposição disjuntiva 
<cópula ou) , a Menor põe ou dispõe um dos membros da disjunção, a 
Conclusão dispõe ou põe o outro. iw 

Duas FIGURAS conforme a MENOR põe ( então a Conclusão dispõe) , 
ou dispõe (então a Conclusão põe) , e quatro MODOS para cada uma, con
forme as partes da MAIOR são : l .º, ambas afirmativas; 2.0, afirmativa e 
negativa; 3.0, negativa e afirmativa ; 4.0, ambas negativas. (Ver o 
quadro.) 

1.0 Modo 

2.0 Modo 

3.0 Modo 

4.0 Modo 

)1 . \ 
l.ª Figura 

(ponendo-tollens) 
\ e 

· '{ Ou teremos um chefe ou pas
saremos sem autoridade; 

ora, teremos um chefe; 
logo, não passaremos sem au

toridade. { Ou teremos um chefe, ou não 
agiremos unidos; 

ora, teremos um chefe; 
logo, agiremos unidos. { Ou não teremos um chefe, ou 

deveremos obedecer; 
ora, não teremos um chefe; 
logo, não deveremos obede

cer. { Ou não teremos um chefe, ou 
não poderemos todos co
mandar; 

ora, não teremos um chefe; 
logo, poderemos todos co

mandar. 

2.ª Figura 
(tollendo -ponens) 

Ou teremos um chefe, ou pas
saremos sem autoridade; 

ora, não teremos um chefe; 
logo, passaremos sem auto

ridade. 

Ou teremos um chefe, ou não 
agiremos unidos; 

ora, não teremos um chefe; 
logo, não agiremos unidos. 

Ou não teremos um chefe, ou 
deveremos obedecer; 

ora, teremos um chefe; 
logo, deveremos obedecer 

Ou não teremos um chefe, ou 
não poderemos todos co
mandar; 

ora, teremos um chefe; 
logo, ttão poderemos todos 

comandar. # 
Fipras e Modos do Silo«ismo Disjuntivo 

80. Para o caso em que a Maior seria uma proposição imprópriamentir 
disjunüva. ver pág. 115. 
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1 O _Silogismo �isjuntivo reduz-se ao Silogismo Co�ional: «Se te
mos um chefe, nao passaremos sem autoridade ; ora, teremos um che
fe ; logo, etc.». «Se não temos um çhefe, passaremos sem autoridade ; 
ora, não teremos chefe ; logo, etc.» / 1Pode também resolver·se direta
mente num Silogismo categórico - pelo menos no caso em que os mem
bros da Maior têm o mesmo Sujeito : «Aquêles que têm um chefe não 
passam sem autoridade ; ora, temos um chefe ; logo, etc») . 

b) SILOGISMO CONJUNTIVO. - A maior é uma proposição conjun
tiva <A não pode ser ao mesmo tempo B e C ) , que nega que duas 
Proposições (que têm mesmo Sl possam ser verdadeiras ao mesmo 
tempo. 

Uma única figura (ponendo-tollens > , em que a Menor pondo um 
dos membros da Maior, a Conclusão dispõe o outro membro : «Nin
guém pode servir ao mesmo tempo a Deus e à:s Riquezas; ora Judas 
serve às Riquezas; logo, não serve a Deus (ora, João serve a Deus; 
logo, não serve às Riquezas} ». 

A figura tollendo-ponens não é admissível, uma vez que os dois 
membros da Maior podem ser falsos ao mesmo tempo. s1 

o Silogismo conjuntivo reduz-se ao Silogismo Condicional: «Se 
alguém serve a Deus não serve às Riquezas ; ora, João serve a Deus; 
logo, etc.» (Pode também resolver-se diretamente num Silogismo ca
tegórico: «Aquêles que serve a Deus não serve às Riquezas ;  ora, João 
serve a Deus, etc.»} 

e) Aristóteles não fala ·do silogismo hipotético (A expressão 
i>..>.f!Yur,,hl � lrofff«n nãó significa � para êle silogismo hipotético, mas 

sim silogismo - categórico - cuja conclusão se baseia em algum 
postulado > .  s2 A teoria dos silogismos hipotéticos foi tratada por Teo
frastes, discípulo de Aristóteles, e desenvolvida sobretudo por Crisipo 
e os Estóicos. ,  Foi bem estudada na Idade Média, graças especialmente 
a Boécio, que, utilizando-se das fontes gregas, a expôs de maneira mui
' o minuciosa, muito precisa e «notàvelmente completa» <PranU> . 

, §..._2_... O .. §ilog_ism2_. ÇorJ4.iEi?_ruU. 
87 . o SILOGISMO CONDICIONAL. - Quando a MAIOR é nma proposiçaoêÕndicionâT (copula se) ,  'cuja MENOR põe ou dispõe um 

dos membros, 83 temos um Silogismo 

CONDICIONAL 
................... - ;. . ,<,.,_.·; -l, 

Exemplo : " Se a terra gira ela se move ; ora, ela gira ; logo, se 
move ". 

81. Acidentalmente todavia e em virtude da matéria (se nio há meio 
têrmo) podemos raciocinar nessa figura: "Ninguém pode estar ao mesmo tempo 
morto e vivo; ora, Pedro não estã morto; logo, está vivo." 

82. Cf. W AITK, I, 427, ad Anal. Pr., I, 23, 40 b 25; HAMELIN, Le Svst. 
d' Aristote, pãg. 181.  

83 . Ver acima, n.0 86. 
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O Silogismo 
condJclonal tem 
como M a i o r  
uma Proposição 
Condicional cuja 
Menor põe ou 
dispõe um dos , 
mem bros. ' 

O RACIOCÍNIO 

Tôda a teoria do Silogismo condicional baReia
se na asserção formulada antes 84 que nas proposi
ções condicionais a afirmação refere-se unicamen
te à necesRária conexão das proposições entre si 
( à  conseqüência ou à própria inferência) .  Portan
to, o que enuncia a Maior de um Silogismo condi-

cional ( proposição condicional suposta verdadeira ) ,  é simples
mente uma conseqüência. boa. 

Vê-se logo que o princípio supremo do Silogismo condfrional 
é o próprio princípio que havíamos chamado a lei essencial de 

Principio su- tôda argumentação, e que não passa de uma deter
premo �ininação imediata do princípio de identidade ou de 
não-contradição 85 :  Ern tôda conseqüência boa, é impossfoel que 
o antecedente seja verdadeiro e o conseqüente falso, ou melhor, 
se o antecedente f ôr verdadeiro o conseqüente também o será por 
êsse fato mesmo (e por conseguinte se o conseqüente é falso, o 
antecedente é falso ) .  Notemos bem, todavia, que o inverso não 
é verdadeiro, sendo possível que de um antecedente falso resul
te um conseqüente verdadeiro : em outras palavras, se o antece
dente é falso o conseqüente pode ser verdadeiro ; e por conseguin
te se o conseqüente é verdadeiro, o antecedente não é verdadeiro 
por êsse fato mesmo (meu porta-níqueis está na lua ; ora, a lua 
está no meu bôlso ; logo, meu porta-níqueis está no meu bôlso ) . 
e leis especiais Daí derivam as leis especiais que regem o Si
�o':idJc��!�f:smo logismo condicional : _l....Pondo a condição, pore-

se P 0 m 0 s nios o condicionado. ( Se Pedro me fala, êle exis-
Condlções, Con- te ; ora, êle me fala ; logo, existe) . 
dlclonado põsto, 

pondo CondJ- _!!:... Ma§_ pondo o condicionado, por êsse fato 
clonado, não po- mesmo não poremo"s à _  condição ( Se Pedro me 
mos Condição. 'fala, êle existe ; ora êle existe ; logo, me fala : con
clusão ilegítima, êle pode existir sem me falar) . 

Tirado Con
dicionado. tira
da condição, 

III. DispondO:___<!_. c_onrJ,icio_?J,ado, dispor:_�?!!:,98 a C,Q.'nãiçciíi ( Se Pedro me fala, êle existe ; ora êle 
não existe, logo não me fala) . 

mas _ tlran_!1o IV. Mas g,ispondo a condição, por êsse fato Condlçao, n a o  - -- d "  nd " · 

d ( S  p d tirar condiclo- m�smo J'/,M isporemo$- o co iciona o. e e ro 
nado. '/ me fala, êle existe, ora, êle não me fala ; logo não 
existe : cl*wlusão ilegítima, êle pode existir sem m e  falar) . 

-.. �. ---,--- ..,....._ .... � -

84. Ver acima, pãgs. 116-117. - Na teoria do Silogismo condicional trata-se 
exclusivamente de maiores condicionais no sentido estrito. 

85 . Ver pág. 165, n.0 65. 
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Muitos erros e sofismas derivam do esquecimento dessas re
gras ; acontece freqüentemente, nas ciências da natureza em par
ticular, que se considera uma hipótese como " demonstrada" por
que certas conclusões que se tiram são verificadas pelos fatos. 
Entretanto, esta hipótese pode ser apenas prová.vel (por exem
plo, hipótese de Newton na astronomia) , ou mesmo ser inteira
mente falsa ( por exemplo, hipótese darwnista em biologia) . 

Duas FIGURAS legítimas 86 para o silogismo condicional, conforme 
a MENOR põe a CONDIÇÃO (então a Conclusão põe o Condicionado) ou 

1.º Modo 

2.º Modo 

3.0 Modo 

4.0 Modo 

1."' Figura 
(ponendo-ponens) 87 { Se Pedro morreu mártir, êle 

está no céu 
ora, Pedro morreu mártir; 
logo, êle está no . céu. 

{ 
{ 

Se Pedro morreu mártir, êle 
não renegou a sua fé; 

ora, Pedro morreu mártir; 
logo, êle não renegou a sua 

fé. 

Se Pedro não ama o próximo, 
êle falta à caridade; 

ora, Pedro não ama o próxi-
mo; 

logo, Pedro falta à caridade. 

Se Pedro não ama o próximo 
que êle vê, êle não ama a 
Deus que êle não vê; 

ora, Pedro não ama o pró
ximo que êle vê; 

logo, êle não ama a Deus que 
êle não vê. 

2.ª Figura 
(to!lendo-totlens) ss 

Se Pedro morreu mártir, êle 
está no céu; 

ora, Pedro não estã no céu; 
logo, êle não morreu mártir. 

Se Pedro morreu mártir, êle 
não renegou a sua fé; 

ora, Pedro renegou sua fé; 
logo, êle não morreu mártir. 

Se Pedro não ama o próxi
mo, êle falta à caridade; 

ora, Pedro não falta à cari
dade; 

logo, êle ama o próximo. 

Se Pedro não ama o próxi
mo que êle vê, êle não ama 
a Deus que êle não vê; 

ora, Pedro ama a Deus que 
êle não vê; 

logo, êle ama o próximo que 
vê. 

Figuras e modos do Silogismo Condicional 

86. Empregamos aqui a palavra Figura, por analogia. No Silogismo cate
górico a figura depende da função do médio da argumentação (TiRMo médio) 
nas premissas. No Silogismo condicional ela depende igualmente do papel do 
médio (mas que desta vez é uma PROPosrçÃo) nas premissas «:o1'diçcio na 
Maior e pôsto ria Menor: primeira Figura; condici<mado na Maior e disposto na 
Menor: segunda Figura) . 

87 . Isto é, quem pondo (à Condição na Menor) põe (o Condicionado na 
Conclusão) .  

ll8 . Isto é, quem dispondo (o Condicionado na Menor) dispõe (a Condiçio 
na Conclusão) . 
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dispõe o CONDICIONADO (então a Conclusão dispõe a Condição> ; e qua
tro Mooos para cada uma, conforme as partes da MAIOR são: 1.º, am
bas afirmativas ; 2.0, afirmativa e negativa ; 3.0, negativa e afirmativa · 4.0, ambas negativas. 

' 

Seriam ilegítimas a figura (ponendo-ponens) em que, pondo-se o 
Condicionado, pôr-se-ia a Condição: «Se Pedro morreu mártir, êle está 
no céu ; ora, êle está no céu ; logo, morreu mártir . . .  » 

e a figura ( tollendo-tollens> em que, dispondo-se a Condição, dis
por-se-ia o Condicionado: .;;Se Pedro morreu mártir, êle está no céu ; 
ora, êle morreu mártir; logo, não está no céu.» 

88 . RESOLUÇÃO DOS SILOGISMOS CONDICIONAIS EM SILOGIS

r o Silogismo 
. 
MOS C;_\TEGÓRICOS. - Diz-se comumente que o Si

/ ,c o n d i c i o - logism-
o Condicional pode reduzir-se ao Silogismo 

'- na! pode resol- t , . 
t d M · 

· -

ver-se num si- ca egonco, oman o-se por aior uma propos1çao 
toglsmo categó- universal que tenha por S o Pr da condição e por 
rico cuja Maior Pr o Pr do condicionado. O Silogismo : " Se Pedro tem por S o Pr , . 

A 
, AI , , • 1 AI , da condição e e martir, ele e santo ; ora, e e e ma:rtlr ; ogo, e e e 

por P� 0 Pr d�- santo '', torna-se então : " Todo mártir é santo ; ora, condlc1onado, . · p 
d , , t• l 

p 
d , t ,, ' · e ro e mar 1r ; ogo, e ro e san o . 

Entretanto esta Maior categórica exprime uma verdade di
ferente da Maior condicional. Isto porque na realidade o Silo
gismo condicional não se reduz ao Silogismo categórico como os 
modos da segunda e da terceira Figura 89 se reduzem aos da 
primeira, isto é, como o imperfeito ao perfeito no mesmo gêne
ro ; constitui um gênero distinto fl:e argumentação, uma maneira 
original de proceder e, como tal, propriamente irredutível. A 
prova disso está em que, se consideramos uma Maior condicio
nal cujos dois membros não tenham o mesmo sujeito, por exemplo : 

Se o mundo existe, Deus existe ; 

ora, o mundo existe ; 

logo, Deus existe, 

a redução aqui indicada é impossível. Digamos, pois, de í>refe
rência, que podemos traduzir, ou melhor, resolver um S ilogismo 

constituindo en- condicional num Silogismo categórico : quer da ma
tretanto um ra- neira acima indicada quando a Maior condicional 
ciocínio de uma apresenta um único S, quer, no caso contrário, re
espécie distinta.. 

solvendo-se primeiro o silogismo considerado em 

89 . Nem com maior razão como os modos da quarta Figura, que só na 
aparência têm uma forma distinta dos modos da primeira, reduzem-se a êstes 
últimos. 
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dois silogismos condicionais, possuindo cada qual uma maior com 
um único Sujeito, por exemplo : 

(!)  Se o mundo exis- 1 
te, é criado por 
Deus ; 

ora, o mundo existe ; 
logo, é criado por 

Deus. 

(II ) Se Deus criou o t 
m u n d o, D e u s  
existe ; 

ora, Deus criou o 
mundo ; 

logo, Deus existe. J 

resolvendo-se 
sua vez em 

resolvendo-se 
sua vez em 

por 

por 

� O que existe (sem ser 
Deus) é criado por 
Deus ; 

ora, o mundo existe 
(sem ser Deus) ; 

logo, o mundo é criado 
por Deus. 

! Quem criou o mundo 
i existe · l ora, De�s criou o mun

do · 
logo,

' 
Deus existe. 

É verdade que, procedendo-se assim, quebra-se a unidade do 
Silogismo condicional e o que constituía sua natureza própria. 
Sucede porém o mesmo cada vez que resolvemos um todo em suas 
partes ; aquilo que constitui a unidade do todo como tal por isso 
mesmo desaparece. O Silogismo condicional é um silogismo de 
espécie à parte, que contém virtualmente em sua unidade tanto 
um como dois silogismos categóricos. 

Eis uma conseqüência direta da tese estabelecida acima (pág. 1 16) : 
a proposição condicional exprime uma verdade de um outro tipo, cons
trói um outro objeto de assentimento diverso da proposição cate
górica. A argumentação baseada numa Maior categórica deve pois ne
cessàriamente ser por s i  mesma diversa da argumentação baseada 
numa Maior condicional. 

Isto de nenhum modo significa que o Silogismo condicional apre
sente outras leis do pensamento e uma outra lógica diferentes das 
que regem o Silogismo categórico. Pelo contrário, o Silogismo condi
cional supõe o Silogismo categórico, assim como a proposição cate
górica, e, se não visa estabelecer por meio de um terceiro têrmo a 
união ou conexão de um P e de um S, é porque esta união ou conexão 
já está feita, j á  está dada, num dos membros da proposição composta 
que serve de Maior no raciocínio condicional. Portanto, não há mo
tivo algum de considerar o Silogismo condicional como um modo de 
raciocinar que foge à «Lógica de inerência» ou da «predicação», isto 
é, à Lógica que reconhece que não podemos julgar nem raciocinar sem 
atribuir ou recusar um P a um S :  a proposição categórica consistindo 
nessa própria atribuição, e a proposição hipotética ou composta. que 
une duas proposições categóricas, supondo esta atribuição j á.  feita. 

*89 . NATUREZA DO SILOGISMO CONDICIONAL. - Já tivemos 
ocasião de ver 90 que 0 Silogismo categórico dispõe o discurso se
gundo a conexão dos T.Ê;RMOS ; de um antecedente, que revela mtrri 

90. Ver n.os 69 e 81. 
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terceiro têrmo o meio ou a razão pela qual dois têrmos devem ser 
uni  elos entre si (ou separados) ,  êle deduz ou infere a proposição 
que une êsses dois têrmos entre si (ou que os separa) ; e por 
conseguinte conclui, ao menos quanto às relações lógicas de uma 
verdade mais universal a uma verdade menos universal n ela 
contida. 

Para que estas noções se apliquem exatamente ao Silogismo 
condicional é necessário que êste seja resolvido no ou nos Silo
gismos categóricos ou em outros que êle contém virtualmente. No 
en tanto não se aplicam a êle exatamente se o considerarmos em 
si mesmo e em sua natureza própria. Dêste ponto-de-vista é ne
cessário dizer que êste Silogismo convém com o Silogismo categó
rico pelo fato de se referirem ambos à manifestação da verdade 
de um.a. conclusão pela resolução desta nos princípios primeiro& 
inteligíveis, 01 diferindo, porém, do Silogismo categórico pelos ca
racteres seguintes : no raciocínio condicional o espírito não pen
sa, como no raciocínio categórico, uma menor dependendo de outra 

proposição ; pensa uma menor dependendo de uma 
O Silogismo - d · - d l ' d condicionado ln- conexao e proposiçoes e que e a e u m  os mem-

fere uma. con� bros ; o Silogismo condicional dispõe portanto o 
clusão de uma discurso segundo a conexão das PROPOSIÇ ÕES ; de I n f e r ê n c i a. 
já formada. e um antecedente que declara de início ( na Condi-
atlrmada.. cional Maior) ,  a conexão de duas proposições 
(conseqüência) , e que dá uma dessas poposições como o meio ou 
a razão de pôr (ou de destruir)  a outra, êle dedu z  ou infere a po
sição (ou a destruição) desta ; de sorte que não se trata mais 
aqui de manifestar, por meio de um terceiro têrmo ou conceito 
a união de dois têrmos entre si (ou sua separação) ,  mas sim d e  
manifestar, graças a um dos membros da maior, a necessidade de 
pôr ou de destruir o outro membro ; daí resulta que o Silogismo 
condicional conclui perfeitamente do todo à parte mas não, como 
o Silogismo categórico, de uma verdade mais universal ( do pon
to-de-vista das relações lógicas que mantêm entre si os têrmos 
em conexão) ,  a uma verdade menos universal ; conclui de uma 
proposição composta a um dos membros que ela contém. No Si
logismo condicional, o espírito não infere uma proposição de outra 
proposição ; infere uma proposição de uma inferência já feita e 
afirmada entre duas proposições. Ê:le não é necessitado a ver 
por uma nova luz e em virtude de uma inferência que êle descobre 
ao efetuá-la ; é necessitado a afirmar ou negar por uma aplicação 
nova de uma luz já existente e utilizando uma inferência j á  efe
tuada. 

91 . Ver acima, n.0 66. 
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Todavia não esqueçamos que o Silogismo condicional se re
solve no Silogismo categórico ; e, assim como a conexão das pro
posições entre si supõe antes a conexão dos têrmos entre si, as
sim também o mecanismo lógico do Silogismo condicional supõe 
primeiramente o mecanismo lógico do Silogismo categórico. 

Eis a razão profunda pela qual Aristóteles deixou de lado 
a teoria do Silogismo condicional e pela qual aquêles dentre os 
Lógicos modernos que julgam encontrar nêle o meio de renovar 
a Lógica, se desviam completamente. O Silogismo condicional 
não é um processo primitivo da razão ; essa maneira de inferir 
uma proposição não de uma outra proposição, mas 
de uma conseqüência já afirmada entre suas pro
posições é, se assim podemos dizer, um raciocínio 
de segundo grau, enxertado no Silogismo categó

L õ g l c a 
mente êle supõe 
o silogismo ca
tegórico antes. 

rico, única forma verdadeiramente primitiva do discursus racional : 
"Se esta figura inscrita num semicírculo é um triângulo, a soma 
dos seus ângulos é igual a dois retos ; ora, ela é triângulo, logo, 
etc. " De acôrdo. Mas por que esta Maior condicional é verdadei
ra ? - Porque todo triângulo tem a soma de seus tingulos igual a 
dois retos. " Se a inteligência humana é independente da matéria 
em sua operação específica, ela é independente da matéria em 
seu ser ; ora, etc". Por que esta Maior condicional é verdadeira? 
Porque a independência em relação à matéria na ordem da ope
ração implica necessàriamente a independência em relação à ma
téria na ordem do ser, ou melhor, porque esta Maior categórica é 
verdadeira : Tudo o que é independente da matéria em sua opera
ção específica é independente da matéria em seu ser. Em última 
análise, para estabelecer a razão da conclusão, será sempre ne
cessário chegar à propriedade de uma essência ou natureza uni
versal, isto é, chegar ao silogismo categórico (ou, nas ciências. 
experimentais, à indução) .  92 

92. Boécio não deixou de levar em consideração êsse ponto capital: 
"Praedicativa simplex est propositio, escrevia êle, conditiunalis vero esse non 
poterit, nisi ex praedicativis propositionibus con:jungatur. . . N ecesse est catego
Ticos syllogismos hypotheticis vim conclusionis ministrare" (De Syll, hyp., pág. 
607. Cf. PRANTL, Gesch. der Logik, I, 701) . Em compensação escapou ao autor 
de um Tratado recente que inverte completamente a verdadeira ordem das 
coisas, e coloca gratuitamente a Lógica em qualquer lugar (Cf. E. GoBLoT, 
Traité de Logique, n.os 98, 112, 118, 120, 153-159) . Pelo fato de desconhecer a 
natureza do universal, o autor, seguido de perto por RouGIER (Strncture de.t 
ThéoTies déductives, pág. 6 e seguintes) , 1.º) acha que todo sujeito de uma pro
posição categórica na realidade é necessàriamente singular, confundindo assim, 
como muitos Lógicos modernos, o sujeito real, de :fato sempre singul

.
ar. e o 

sujeito liógico, que pode muito bem ser uma natureza universal com�1cável a 
indivíduos ("Todo homem é mortal") . 2.º) Em conseqüência destrói comple
tamente a teoria do Silogismo categórico, cuja Maior, para êle, só tem um 
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QUANTIDADE DAS PREMISSAS NO SILOGISMO CONDICIONAL. - A bem di
zer. uma proposição condicional é sempre universal, nesse sentido que 
a afirmação refere-se apenas à conseqüência mesma, que é declarada 
boa em todo lugar e sempre. Entretanto, podemos convir em chamar 
de universal, particular ou singular uma condicional em que a propo
sição que exprime o condicionado é por si mesma universal, particular 
ou singular. u:i 

Admitindo-se isto por convenção, uma propriedade importante re
sulta da natureza do Silogismo condicional. A Maior afirmando a 
conexão, não de dois termos, mas de duas proposições, e a Menor enun-

signilicodo coletivo (ver acima, n.0 81) e chega a afirmar que uma proposição 
coÍno esta " Todo homem é mortal" é na realidade uma proposição condiciona! 
( " Se a· é homem, êle é mortal " l .  3.0) Portanto êle considera como silogismos 
h ipotéticos �ilogismos que na realidade são verdadeiros silogismos categóricos , 

enl'Obertos numa forma h ipotética, por exemplo: 

Dois triângulos que têm seus lados paralelos são semelhantes; 
ora, os dois triângulos ABC e DEF têm seus lados paralelos; 
logo, êles são semelhantes. 

Isto não passa de camuflagem, com aparência condicional, de um autêntico 
silogismo categórico: 

Dois triângulos que têm seus lados paralelos são semelhantes; 
ora, os triângulos ABC e DEF são dois triângulos que têm seus lados 

paralelos; 
logo, êles são semelhantes, 

pois tôda a fôrça da inferência em questão procede da identificação do têrmo 
menor "os triângulos ABC e DEF" com o têrmo maior " semelhante" graças 
a M "dois triângulos que têm seus lados paralelos" - e não da posição, pela 
Menor, da condição expressa na Maior (pois que se introduziu um têrmo 
menor na Menor, e esta exprime assim outra coisa que não a simples condição) . 
Ora, sabemos (ver acima, n.0 86) que é a própria natureza da inferência que 
diferencia o verdadeiro silogismo condicional e o silogismo categórico. Seja 
qual fôr a forma expressa, o raciocinio dado aqui como exemplo, baseado na 
conexão dos têrmos e na identificação dos extremos graças ao têrmo médio, é 
um silogismo categórico. 

Não é de admirar, pois, que GoeLOT, trabalhando na realidade com silogis
mos categóricos, encontre nesses "silogismos hipotéticos" todos os modos conhe
cidos do Silogismo categórico. Porque não fizeram a mesma confusão, êle 
acusa os Lógicos escolásticos de " negligência", censurando-os de haver o têrmo 
menor na teoria do silogismo condicional: êle não vê que, ao introduzir êste 
têrmo menor, êle mesmo deixa de considerar a própria natureza do silogismo 
condicional, fazendo desaparecer tôda a originalidade que lhe é peculiar. 

Quanto à teoria da Demonstração proposta pelo mesmo autor, examina
la�mos não aqui, mas na Lógica Maior. 

93 . Do mesmo modo, se conviermos (ver acima, n.º 18-b) em chamar 
negativa uma condicional em que a proposição que exprime o condicionado é 
por si mesma negativa, diremos que a Maior: " Se Pedro não ama o seu 
próximo êle não ama a Deus",  é negativa e conseqüentemente que o Silogismo 
condicional: use Pedro não ama o seu próximo êle não ama a Deus, ora êle 
não ama a seu próximo, logo, etc." tem suas duas premissas negativas. 
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dando a posição ou a destruição de uma delas, causando por isso a 
posição ou a dest:uiçl!-o da outra, as premissas do Silogismo condicio
nal podem ser nao somente ambas universais, ou uma universal e a 
outra particular, mas ainda ambas singulares (se Pedro é mártir êle 
-é santo, ora Pedro é mártir, logo êle é santo ) ,  ou ambas particulares 
(se algum animal é racional, êle tem uma alma imortal, ora algum 
.animal é racional, logo algum tem alma imortal) .  

Daí resulta que o emprêgo principal e o mais freqüente do Silo
gismo condicional é servir para estabelecer verdades de fato, concer· 
nentes a fatos singulares : «Se o criminoso tivesse fugido pela j anela, 
-esta estaria aberta ; ora, não está aberta ; logo, etc.» 

C - Divisão do Silogismo 

(tanto categórico como condicional) 

90 . OBSERVAÇÃO PRÉVIA. - As divisões que se seguem são 
-divisões "por acidente ". ( Não se referem, como as divisões an
teriormente estudadas - vide pág. 230 - à essência mesma 
do Silogismo considerado em sua forma.) Referem-se em pri
meiro lugar e antes de tudo ao Silogismo categórico ou Silogismo 
puro e simples, podendo tôdas se encontrar analogicamente no 
Silogismo hipotético, e no Silogismo condicional em particular. 
Para evitar complicações inúteis, é somente de silogismos categó
ricos que, exceção para o dilema, daremos nossos exemplos. 

§ 1 .  Silogisnws demonstrativos, provái•eis, errôneos, sofístico.�. 

91. EM RAZÃO DA MATÉRIA PRÓXIMA DO SILOGISMO (PROPO
SIÇÕES) CONSIDERADA QUANTO AO 8EU VALOR, - podemos ter 0!) 
diversos casos seguintes : l.º) As premissas do Silogismo não po
dem ser falsas, em outros têrmos são 

necessárias. 

A Conclusão é então objeto de CIÊNCIA e o Silogismo denomina-se 
"apodítico " ou 

DEMONSTRATIVO. 

2.º) As premissas podem se achar falsas, em outros têr-

mos, são 
contingentes. 

A Conclusão é neste caso objeto de OPINIÃO, e o Si
logismo denomina-se 

PROVÁVEL. 

Silocismos de
m o n s t r a  -
Uvos, provávela. 
errôneos. eofis
tico1 
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3.º) As premissas n<in podem s e r  verdadeiras, em outros 
têrmos são 

impossíveis. 

A Concl usão é então necessàriamente um ÊRRO, e o Silogismo de
nomina-se 

ERRÔNEO. 

4.º) Finalmente o Silogismo é contrário às regras e por con

seguinte peca pela forma, mas ao mesmo tempo acontece que, 
em virtude da matéria encobrir êste vício de forma, êle 

parece concludente. 

A Conclusão é então ilusória ou FALACIOSA, e o Silogismo denomi
na-se 

SOFÍSTICO. 

Esta divisão capital diz respeito à Lógica Maior. 

SILOGISMO 

necessarias . . . . . . . . . . . . . .  demonstrativo. 

contingentes . . . . . . . . . . . .  provável 

PREMISSAS impossíveis . . . . . . . . . . . . . .  errôneo. 

correta na aparência . . . .  sofístico. 

(mas não na realidade) 

Divilláo do Silogismo em razão das premissas considera.das 
quanto ao seu valor 

aJ Podemos estudar os sofismas no tratado da Lógica Menor, uma 
vez que pecam contra as regras formais do Silogismo <em outras pa
lavras, são pseudo-silogismos) .  Mas como êste vício de forma nêles 
está encoberto em virtude da matéria. de tal modo que parecem con
cludentes, e como os diversos sofismas se classificam segundo as di
versas maneiras pelas quais a matéria de um pseudo-silogismo pode 
assim dissimular êsse vicio de forma, convém de preferência estudar os 
sofismas na Lógica Maior. o• 

94. Cf. SA!TSEVERlNO, Elementa Philophiae Christianae, vol. I. 
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b) EM RAZÃO DA MATÉRIA PRÓXIMA CONSIDERADA QUANTO À QUALIDADE 9� 
DA coNCLusÃo, isto é, segundo a Conclusão é Afirmativa ou Negativa, o 
Silogismo divide-se também em AFIRMATIVO ou NEGATIVO. . 

C) EM RAZÃO DA MATÉRIA PRÓXIMA DO SILOGISMO, CONSIDERADA SEGUN
DO AS PROPOSIÇÕES SÃO MODAIS OU SIMPLESMENTE ATRIBUTIVAS, 96 O Silo
gismo divide-se em ABSOLUTO e MODAL. No primeiro caso suas premissas 
são proposições de inesse; no segundo, uma delas ou mesmo ambas são 
proposições modais. Exemplo : 

É necessário que todo animal seja corruptível ; 
ora, é possível que um ser vivo dotado de inteligência seja animal 
logo, é possível que um ser vivo dotado de inteligência seja cor-

ruptível 
Quando as duas premissas são modais de necessário ou de impOS-" 

sibili, a conclusão pertence ao mesmo modo e as regras do Silogismo 
se aplicam fàcilmente. Mas as outras combinações possíveis ocasio� 
nam complicações tais que se chamou a teoria do Silogismo modal <tra..: 
tado minuciosamente por Aristóteles no 1 Livro dos Primeiros Ana;. 
líticos 97 )  a «cruz dos Lógicos», crux Logicorum. 

§ 2 .  Silogismos incompletos. 

92 . E M  RAZÃO DA MATÉRIA PRÓXIMA DO SILOGISMO (PROPO
SIÇÕES) CONSIDERADA QUANTO A SUA INTEGRIDADE, - o Silogismo 
é completo quando as duas premissas são expllcitamente formula
das. No caso contrário, isto é, quando uma das premissas é suben-. 
tendida, êle é incompleto ou 

: 

truncado, 

é chamado então 

ENTIMEMA 98• 

Exemplo : Pedro é homem, logo é mortal. 99 
1 

Entimema oa 
silogismo trun
cado. 

Na linguagem corrente - linguagem científica assim como lin
guagem vulgar - o entimema é naturalmente de uso mais freqüente 
que o Silogismo completo. 

95 Ver acima. n.0 48. 
96. Ver acima. n.0 49. 

97 . Encontrar-se-á um resumo na obra de Hamelin. Le Systeme d'ATistote. 
cap. XII; esta teoria também é muito bem exposta no opúsculo 48 led, rom.) . 
atribuído a S. Tomas, Summa totius Logicae. 

98 . o nome de entimema MlúµT/JIO é empregado por Aristóteles num 

sentido mu ito diferente (no sentido de " silogismo retórico ",  procedendo de 

premissas verossímeis e de exemplos) . CC. Anal. Pr. I I, 27, 70, a 10; Rhctor .. 
I, l, 1355 a 6. 

99 . Outro exemplo no caso do S ilogismo condicional: "? mundo ·ex�ste, 

logo, Deus existe", - subentende-se a Maior: Se o mundo existe, Deus existe., 
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§ 3 .  Siln!Jismo.'I ohliquos. 
*9:l . E M  RAz,\o DA M ATÉRIA REMOTA ( TÊRMOS ) no ;�I LOGIS

MO CONSIDERADA SEGU NDO OS Tf:RMOS SÃO RETOS Slloctsmo re-
to e oblíquo. ou OBLiQUOS, - o Si logismo divide-se em S i logüimo 

RETO 
e S i log ismo 

OBLÍQUO. 

Neste último caso um dos 71rôprios têrmos silogí.�ticos, t, T ou M, 
está n u m caso oblíquo, isto é, n ão é o sujeito ou o pred icado da 
proposição em que figu ra, porém determina este 8Uj eito OU êRte 
pred icado segundo u m a  Cl!l'fa relação que mantém com êle. }� is 
por que a palavra que os significa está, em latim, num caso oblí
quo, e em pol'tuguês precedido de uma preposição ou de algum 
�in&l que indica relação. Exemplo : 

M T 
0 Cristo é Deus ; 

t 1\.1 
ora, Maria é Mãe de Cristo ; 

t T 
logo. Maria é Mãe de Deus. 

O M, reto na Maior, é oblíquo na Menor ; e o T, reto na Maior, é 
oblíquo na Conclusão. 1ºº 

M T 
Todo filho de meu pai é meu irmão ; 

t M 
ora. Paulo é meu pai ; 

t T 

logo. todo filho de Paulo é meu irmão. 

O �· oblíquo na m�ior é reto na Menor ; e o t, reto na Menor, é 
obhquo na Conclusao. O mesmo acontecç r.o Silogismo seguinte : 

M 

Todo maior que � 
T 

é maior q� 
100. Pode-se dizer por analogia que um silogismo condicional como êste: 

"Se Pedro é mártir êle é santo; ora, é provável que Pedro é mártir; logo, é 
provável que Pedro é santo", é um silogismo obliquo. 



t M 
,-----"------

ora, A é maior que B 
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t T 

logo toclo maior que A 
,-------'-------.., 

é maior que B. 

245 

a) . Certas dificuldades que embaraçam lógicos conceituados como 
Lacheher 1 0 1 e_ que exammarem<:?s _na Lógica Maior, a respeito da d.ó
g1ca aa . .Relaçao;>i reso1vem-�e f�cilmente se levarmos em consideração 
os silogusmos obhqu0<;. Assim, e certo que esta fórmula 

A > B  

B > C  

logo A >  C 

não representa um verdadeiro silogismo, pois o silogismo 

M T 
,-------A--, 

B é maior que C ;  

M 
� 

ora, A é maior que B ;  

T 
� 

logo, A é maior que C, 
seria incorreto, e verdadeiro unicamente por acidente ou em razão da 
matéria, não sendo o têrmo médio o mesmo na Maior e na Menor 
< «R> num caso, «maior que B» no outro) .  Mas é que a fórmula em 
questão longe de se referir a um tipo autônomo de proposições e de 
raciocínio, e de apresen tar uma questão propriam ente lógica, não passa 
de uma abreviacão algébrica do discurso, tal como se encontra fre
qüentemente na

· 
linguagem comum, na qual o uso prático da relação 

«é maior que" à gu isa de cópula só é legítima porque êsse pseudo-si· 
logismo (>.ó;-os 6.,..�óóws .-tpa.lvw,. diziam os Estóicos l im plica ou supõe os 
siloyfamos segumies, que· sao verdadeiros silogismos, e nos quais é fá
cil resolvê-los : 

M 

< I) Todo maior que � 

t M 
� 

ora, B é maior que e; 

T 
,----A--.-.., 

é maior que e 

101 . Cf. LACRELIER, Jftudes sur te S111l0Qis1ne, Paris, 1907. 
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t T 
� 

logo, todo maior que B é maior que C ;  

UI > Todo maior que B é maior que C, 
ora, A é maior que B; 
logo, A é maior que e. 

Temos aqui dois silogismos perfeitamente corretos , sendo o primeiro 
um silogismo oblíquo. 

bJ É sempre possível transformar um Silogismo oblíquo em silo'
gismo reto. Assim, com os exemplos escolhidos acima, teríamos : <'A 
Mãe de Cristo é mãe de Deus ; ora, Maria é mãe de Cristo; logo, etc. » ;  
«Todo filho de meu pai é meu irmão ; ora, todo filho d e  Paulo é filho 
de meu pai; logo, etc. » ;  «Todo maior que maior que B é maior que B ;  
o ra  todo maior que A é maior que maior que B ;  logo, todo maior que 
A é maior que B». Efetuando, porém, esta transformação, mudamos 
alguma coisa oo processo lógico do pensament o ;  do ponto-de vista 
do próprio movimento, da razão, o silogismo oblíquo constitui, como no
tava Leibniz < Nou·veaux Essais, liv. IV, cap. xvu, § 4.0 ) ,  uma 1r aneira 
original de proceder. O fato de reduzir-se ao silogismo reto mostra 
todavia claramente que não é j usto ver nisso, como pensava Leibniz, 
uma conseqüência ( assilogística» ; êie é um verdadeiro silogismo, ba
seado essencialmente na identidade de dois têrmos a um mesmo ter
ceiro ( estando um dos dois têrmos e o terceiro uma vez idênticamente 
modificados) .  

§ 4 .  Silogismos compostos. 

94 . EM RAZÃO DA SIMPLICIDADE OU DA COMPLEXIDADE DA AR
GUMENTAÇÃO, - o Silogismo divide-se em Silogismo SIMPLES e 
Silogismo COMPOSTO ( isto é, feito de 'Vários Silogismos explícita 
ou implicitamente formulados) .  Distinguem-se quatro espécic>s 
,de Silogismos c01npostos : 

E p i q u e 
rema ou Silo
gismo de pre. 
missa causal. 

1.0) O EPIQUEREMA, 102 em que uma ou outra 
premissa, ou mesmo ambas, são munidas de sua 
prova (proposições causais ) . Exemplo : 

Todo mártir é santo, porque todo mártir possui a caridade 
heróica ; 

ora, Pedro é mártir ; 
logo, Pedro é santo. 

A Maior resolve-se por si num Silogismo completo : Todo 
homem que possui a caridade heróica é santo, ora todo mártir 
possui a caridade heróica ; logo, todo mártir é santo'. 

102 . Aristóteles C'mpregava a palavra cpiqucremn· (fr,x<ío 1µc,) n u m  sen• 
tido bC"m diverso: no sentido de " silogismo dialético" que procede de proposi
çõe.• prováveis e ordenado para a invenção, não para a demonstração. Cf. Topic. 
VIII, II .  162 a 15. 
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2.º) o POLISSILOGISMO, que encadeia vários 
silogismos de tal modo que a Conclusão de um ser
ve de Premissa ao seguinte. 

P o l i s s i l o 
gismo em que a 
conclusão de um 
serve de Pre
m i s s a ao se
guinte. 

Bar 

ba 
ra 

Za 
Ce 

Rent 

Tôda substância espiritual é uma substância simples ; 
ora, a alma humana é uma substância espiritual ; 
logo, ela é uma substância simples ; bci 
mas tôda substância simples é incorruptível ; Bar 

logo, a alma humana é incorruptível ; ra 

mas aquilo que é incorruptível não pode deixar de 
existir ; 
logo, a alma humana não pode deixar de existir. 103 

3.º) O SORITES, 104 que encadeia várias pro
posiçoes, de maneira que o Pr de uma se torne o 
S da seguinte, o Pr desta o S da terceira, e assim 
por diante, até uma conclusão que une o S da pri
meira. com o Pr da última. 

S o r i  t e  s, em 
que o t é unido 
ao T por uma 
série de M su
bordinados. 

O Sorites contém implicitamente vários silogismos (em nú
mero igual às premissas menos uma) . Cícero o denomina com 
razão o argumento mais capcioso, pois com efeito é aquêle em 
que o êrro pode mais fàcilmente se insinuar. 

t M1 
Pedro é homem ; 

Mt M2 
Todo homem é animal, 

M2 Ms 
Todo animal é dotado de instintos ; 

M3 T 
'l".odo ser dotado de instintos tem movimentos irrefletidos ; 

t T 
logo, Pedro tem movimentos irrefletidos. 105 

103 . No caso do Silogismo condicional, teríamos: "Se a alma humana é 
uma substância espiritual, ela é uma substância simples; ora, el� é uma su�s
itância espiritual: logo, ela é uma substância simples; mas se ela e u� substa�
·Cia simples ela é incorruptível; logo, ela é incori:_uptível; IT\�S se ela e �n�o�ruptt
vel, ela não pode deixar de existir; logo ela nao pode d�1xar de ex�stir 

104 . Aristóteles não emprega o nome Sorites ( awpmfJ; > mas indica êsse 
ltipo de raciocínio nos Anal. Pr. , 1. 23, (41 a 18) e 25 (42 b t> .  

105 . Teríamos, n o  caso d o  Silogismo condicional: "Se Pedro é_  ho_mem 
·1 · · l· ·1 · nimal é dotado de instintos; se é dotado de mslmtos, 

e e e an 1ma • se e e e a . . 
· o.tos irre-

tem movimentos irrefletidos; ora, Pedro e homem, logo. tem mov1me 

..fletidos ". 
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ltste tipo de Sorites é o sorites ari.çtotélico. O Lógico Goclenius 1oe. 
deu seu nome a um outro tipo de sorites (sorites goclênícoJ, no qual a 
Conclusão une o S da última proposição ao Pr da primeira. 

MI T 
Todo ser dotado de instintos tem movimentos irrefletidos ; 

M!! M1 
Todo animal é dotado de instintos; 

Mª M� 
Todo homem é animal; 

t Mª 
Pedro é homem ; 

t T 
logo, Pedro tem movimentos irrefletidos. tóT 

Vemos que o sorites aristotélico comporta uma série de M de exten
são ctescente. ao passo que o sorites goclênico comporta uma série de 
M d,é extensão decrescente. 

1 4.º) O DILEMA, " argumentação de duas pontas " ou de dois 
gumes (s"'jjTTõjfisúius 'cornutus ) ,  que enuncia no antecedente uma. 
disjunção tal que, pôsto qualquer um dos membros, resulta a mes-· 
ma conduec7o. 

O di lema é formado o mais das vêzes segundo o tipo r.ondi
cional. Por exemplo, no caso de um homem que, por sua culpa, 
tem uma consciência tão viciada que o leva a um crin�e, podemos. 
n;c.iocinar assim : 

Ou êste homem cometerá êsse crime ou não o cometerá ; 

Se o cometer, agirá contra a lei eterna ( e  será culpado) . 

Se não o cometer, agirá contra a sua consciência (e será 
culpado) .  

Dilema, que 
enuncia a m a  
tal d 1 s J u n -
ç á  o q u e em 
Q u a l q u e r  ca
" r e s u U a a 
mestna c:onelu� 
são. 

Portanto, quer cometa ou não o crime êle será 
sempre culpado 

Tomemos um outro exemplo, o famoso dile
ma de Tertuliano contra o decreto de Tra
jano. 

Os cristãos são culpados ou inocentes ; 
Se são culpados, por que proibir que 8ejam 

procurados ? (0 decreto é injusto) . 

106. Foi
. 

na su� ohra Isagoge in organum Aristotelis <Frandort 1598) ,.. 
que êle propos o sontes em questão. 

107. Teria mos no ca!'o do Silogismo condicional: Se Pedro é dotado de 
inst�ntos, êle tem movimentos irrefletidos; se êle é animal, êle é dotado de
inst1�tos; se . êle é . homem, êle é animal; ora, êle é homem; logo, êle tem.. 
mov1men�os irrefletidos. 
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Se são inocentes, por que castigar aquêles que são denuncia
dos ? ( O  decreto é injusto) . 

Em qualquer caso o decreto é inj usto 
Mas o dilema pode construir-se também segundo o tipo ca-

+,egórico : 
Todo j usto necessita da graça para perserverar ; 
Todo pecador necessita da graça para se converter ; 
Ora, todo homem é j usto ou pecador ;  
Logo, todo homem necessita da graça. 

a) Regr'.'1-s d� ?ilema : 1.0) É p�eciso que ii. .. disju,nçã,9_ §�j_�Ç.Q.m
pleta. É mwto facll pecar contra esta regra, por isso mesmo o dilema· 
é uma forma de raciocínio favorável aos sofismas. Por exemplo num 
dilema como êste : «Todo filósofo é inatista ou sensualista; se é inatis
ta êle cai no idealismo ; se é sensualista cai no materialismo ; em ne
nhum caso o êrro pode ser evitado», a disjunção não seria completa. 
os filósofos da escola de Aristóteles não são nem inatistas nem sensua
listas. 

2.º) É preciso que o conseqüen�e parcial que se declara i,nferido 
por cada membro derive legitimamente. -(Yênremà- do êàTIJa Omar. 
por exemp10, peca contra esta regra. · 

Os livros da biblioteca de Alexandria contêm ou não contêm a 
\ mesma coisa que o Alcorão. 1) No primeiro caso são inúteis (e  devem ser queimados) . 

No segundo caso são maus < e  devem ser queimados) ,  
Logo, em qualquer caso é preciso queimá-los. 

3.º) É px:eciso que a conclusão çomu.m, que se.�decla.r� inferida por 
um ou outro membro, éxclusivJ!t!!��·-1�t9.. �i- ��ll a úruca · que l>'OSsa 

· derivar, senão o dilema poderia ser relorquido, ios como neste exem-
plo conhecido :  · ---

Você irá gerir os negócios públicos bem ou mal. 
Se os gerir bem agradará a Deus (e será bom que você seja depu

tado), 
Se os gerir mal agradará aos homens (e será bom que você seja 

deputado), 
Logo, em qualquer caso será bom que você seja deputado. 
O argumento pode ser retorquido : 
Se os gerir bem desagradará aos homens; 
Se os gerir mal desagradará a Deus ; 
Logo, em qualquer caso será mau que você sej a deputado. 

b) Não confundir como acontece muitas vêzes, o Silogismo àisjuft· 
tivo como o dilema. 

'
No dilema a conclusão deriva de cada ttm doo 

membros da disjunção. No Silog;srr.o disjuntivo, pelo contrário, um dos 

108 . Para retorquir um argumento tira-se uma conclusão oposta à qu& 
se tem, baseando-se exatamente sôbre uma das suas premissas. 
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membros ela cl is fu111;1io é excluído. Esta confusi!.o é freqüentemente co
mr t.lda pelos oradores ; quando •.i apertam seu adversário num dilema», 
tra t.a-se na maior parte das vêzes de um Silogismo disj untivo. ,�Como, 
Senhores, escaparia o Sen hor Minis tro a este di lema ? ou foi enganado 
pelos seus auxlllares e então deve proceder com rigor, ou então sabia 
o que se passava e deve ser considerado suspeito. Mas êle nos garante 
que seus auxiliares não o enganaram, acoberta seus colaboradores! Lo
go. etc. � 

cJ EXERCÍCIOS : - l.º) Achar exemplos das diversas espécies de 
Silogismo enumerados nesta seção. 

2.0) A que categoria de silogismo pertencem os raciocínios se
guintes : 

,.Qui prudens est, et temperans est; qui temperans est, et constans 
est; qui constans est,  et irnpertnrbatus est; qui irnpert·nrba.tus est, úne 
tristitia est; qui sine tri.stitía est, beatus est; ergo prudens beatus est, et 
prudentia ad beatam vitam satis est.>-' (SENECA, Epist. 85) .  

Você é um mentiroso ; logo, você é u m  covarde. 
Todo adulador vive à custa daquele que o ouve ; ora, todo homem 

que vive à custa de outro é um parasito : logo, todo adulador é um 
parasito ; mas todo parasito é incapaz de bastar-se a si mesmo; logo, 
todo adulador é incapaz de bastar-se a si mesmo. Mas todo homem 
incapaz de bastar-se a si mesmo é um infeliz ; logo, todo adulador é 
um infeliz. 

· 

Tôda criatura racional é livre pelo próprio fato de ser dotada de 
inteligência ; ora, o homem é uma criatura racional ; logo, o homem é 
livre. 

Todo mamífero é vivíparo; logo, o morcego é vivíparo. 
A rapôsa de Montaigne raciocina assim (Essais, II, 12) : «l!:ste ria

cho faz barulho ; aquilo que faz barulho se mexe ; aquilo que se mexe 
não está gelado ; aquilo que não está gelado é líquido ; aquilo que é lí
quido sucumbe sob o pêso; logo, êste riacho não pode me levar». 

Bias raciocinava assim : <:Se você se casar, você esposará uma 
mulher bonita ou uma feia. Se fôr bonita, você será atormentado pelo 
ciúme ; se fôr feia, não poderá suportá-Ia ; logo, você não deve se 
casar.:. 



S E Ç Ã O  I I I  
A INDUÇÃO 

A - Raciocínio Indutivo 

95 . NOÇÃO DA INDUÇÃO. - Como já tivemos ocasiao de 
indicar, a Indução é um tipo de raciocínio essencialmente dif e
rente do Silogismo. E esta diferença tem sua origem na própria 
natureza do nosso espírito, que só pode atingir a verdade base
ando-se em duas espécies de princípios essencialmente diferentes. 
sôbre os dados dos sentidos, e os fatos singu- � . d - • 

h "d 1 • A  • , 
1"1-. m uçao e 

lares con ec1 os pe a experienc1a sens1vel, - prin- tbii raciocínio 
cípio material de todo nosso conhecimento (é daí no qual de da-

t d d ) Ab d d · t 1. , . dos singulares 
que u o proce e ; so re as ver a es m e 1g1ve1s ou parciais su-
evidentes por si mesmas ou por si mesmas conhe- f i e i e n t e -

cidas, - princípios formais do nosso conhecimen- mente enumera-
dos se infere 

to ("primeiros princípios " ;  é por êles que tudo é u m a  verdade 
demonstrado) . universal. r 

Mostrar como uma conclusão deriva de verdades universais 
já conhecidas, ou para empregar a linguagem dos antigos " resol-' 
ver " uma conclusão em verdades inteligíveis de que ela depende 
(e finalmente nas verdades primeiras conhecidas por si) , é pro

ceder por via dedutiva ou silogística ( resolutio f ormalis) . Mos
trar como uma conclusão é tirada da experiência sensível, ou, em 
outras palavras, resolver uma conclusão nos fatos dos quais nos
so espírito a extrai como de uma matéria ( resolutio materialis) , 

é proceder por via indutiva. Pelo silogismo nós nos mantemos 
no plano inteligível ; movemo-nos de um ponto para outro dêste 
plano, como um submarino que navega horizontalmente à tona ; 
pela indução chegamos ao plano inteligível, movemo-nos do plano 
sensível ao plano inteligível como um submarino que navega ver
ticalmente de baixo para cima. É neste sentido que Aristóteles 
e S. Tomás ensinam que nós temos somente dois meios de adqui
rir a ciência, a saber, o Silogismo, que procede a partir das ver-

1 .  Ver acima, n.0 66. 



252 O RACIOCÍNIO 

dades universaiR, e a Indução, que procede a partir dos dados 
singulares, dependendo formalmente todo o nosso conhecimento 
dos primeiros princípios evidentes por Ri mesmos, e tirando ma
terialmente sua origem da realidade singular e concreta perce
bida pelos sentidos. 

Podemos então definir a indução : 

( mna argumentação em que, de dados singulares suficiente
mente enumerados 

o espírito infere mna verdade universal; 

"a singularibus sufficienter enumeratis ad universale progres
sio ". 

Esta porção de água ferve a 100°, e esta outra, e esta o utra 
� esta outra também . . .  ; logo, a água ferve a 100°. Notemos que 
em virtude do mesmo processo as�ensional a i ndução não vai so
mente dos indivíduos ao todo universal de que êles são as partes 
subjetivas, mas também de tôdas as partes subjetivas, quaisquer 
que sejam, ao seu todo universal. Por exemplo : O cobre é con
dutor de eletricidade, e o ouro, e o ferro, e o zinco e a prata tam
bém . . . , logo o metal (isto é todo metal ) é condutor de eletrici
dade. A definição da indução dada acima é, cerno m uitas exce
lentes definições formuladas pelos antigos, uma definição pela 
função principal ou absolutamente primeira ; uma definição mais 
larga, porém menos típica, seria a seguinte : uma argumentação 
na qual de dados parciais suficientemente enumerados chega-se 
a uma verdade universal. 

'{ 96 . ESTRUTURA DA INDUÇÃO. - 1 )  Ficando assim o Silo
gismo no plano universal, no plano dos conceitos como tais, tôda 
a fôrça da argumentação silogística residia na conexão dos têrmos 
ou conceitos entre si.  Quem diz silogismo diz identidade de dois 
têrmos ou conceitos A UM MESMO TERCEIRO. 

/-
M T 

Tudo o que subsiste imaterialmente é indestrutível, 

t M 
ora, a alma humana subsiste imaterialmente ; 

t T 
logo, a alma humana é indestrutível. 

A indução, pelo contrário, indo do plano do concreto singular 
ao plano das idéias, ao plano do universal, tôda a fôrça da argu-
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mentação indutiva residirá na conexão dos indivíduos e do con
ceito universal. Quem diz indução diz conveniência de dois con
ceitos A UMA MESMA SÉRIE DE INDIVÍDUOS SUFICIENTEMENTE ENU
MERADOS. 

Vemos então a estrutura da argumentação indutiva aparecu 
claramente ; para colocá-lo em forma de um modo certo, será pre
ciso dizer por exemplo : { :f::ste eqüídeo fóssil 

e êste aqui 
M e aquêle ali 

e aquêle outro 

t �em uma dentição 
1 especializada ) 

E o S ujeito universal 
que representa 2 r êste eqüídeo fó.:;sil 

t 

muito 

le êste aqui 
M e aquêle ali 

e aquêle outro . . . é o Hipárion 

em relação ao Predicado 
" Tendo uma dentição 
especializada" 

t T 
logo o hipárion tem uma dentição muito especializada. 1Esta porção de água a1 

M e esta porção a2 
e esta porção a:1 

E o Suj eito universal 
que representa 

M 1 :1 
a2 

'l e a· . . .  
em relação ao Predicado 
" Que ferve a 100° " 

t T 
logo a água ferve a 100°. 

\ T 
ferve a 100° 

1 

t 
é a Agua 

2 .  Em têrmn mais precisos: o sujeito universal que supre por êsses 
indivíduos. 
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º. 
i � �o�::ro 

M e o ouro 
e a prata 
e o zinco 

} é condutor [. eletricidade 

E o sujeito universal 
que representa 

M e o ouro 
e a prata 
e o zinco . . .  

/ � �o�;:ro 
em relação ao Predicado 

"condutor e eletricidade ·• 

t 

t 
é o Metal 

T 

logo o metal é condutor de eletricidade 

Desmontamos assim o mecanismo lógico da inferência indutiva, 
de maneira a pôr em realce a ascensão que o espírito efetua dos têr
mos singulares à qüididade universal. 

De fato e na linguagem corrente a indução é formulada eviden
temente de maneira muito mais simples. Dir-se-á por exemplo: êste 
molar de hipárion, e êste aqui (encontrado alhures) e aquêle lá e mais 
aquêle, são muito especiais; logo, o hipárion tem uma dentição muito 
especial ; esta porção de água ferve a 100°, e esta aqui, e aquela lá 
também; logo, a água ferve a 100°, o cobre, o ferro, o ouro, a prata, o 
zinco são condutores da eletricidade, e o cobre, o ferro, o ouro, a prata, 
o zinco, etc . .  . ,  são metais ; logo, os metais são condutores da eletrici
dade. Mas é exatamente porque a passagem para o universal, essen
cial à inferência indutiva, não é formulada na linguagem, porque não 
constitui um dos materiais do raciocínio, (como o são os têrmos de um 
silogismo) a indução é uma operação feita e vivida pelo espírito no mo
mento em que êle passa da Maior à Menor, operação que cabe unica
mente à reflexão lógica de significar numa fórmula. O espírito, quando 
induz, não precisa significá-la, mas sim efetuá-la. Esta observação 
nos explica igualmente por que o raciocínio indutivo se exprime na 
linguagem de um modo menos invariável, menos fixo, que o raciocínio 
silogístico. 
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2 )  Comparemos a Indução e o Silogismo em dois exemplos 
quaisquer, como : 

Indução Silogismo 

MAIOR 

M T 
Pedro, e Tiago 1 é dotado da 

e Paulo, e João f palavra 

M 
Todo ser 

racional 

T 
é dotado da 

palavra 

M MENOR E o universal que 
se realiza em ora, o homem é um ser racional 

{ Pedro e Tiago 
M 

e Paulo e João é homem 

t T T 
coNCLUsÃo Logo, o homem é dotado da 

palavra. 
Logo, o homem é dotado da 
pakvra 

Vemos imediatamente a diferença : em ambos os casos temos 
uma conclusão que exprime uma verdade geral e une dois con
ceitos entre si. No Silogismo, porém, a Maior exprime a conve
niência entre um conceito (Pr : dotado da palavra) e um outro con
ceito ( S : ser racional) na Indução, pelo contrário, ela exprime 
a conveniência entre um conceito (Pr : dotado da palavra) e um<t 
série de indivíduos tomados cada um per si  ( Pedro, Tiago, Paulo, 
João ) . No Silogismo a Menor exprime a conveniência entre um 
conceito ( Pr :  ser racional) e um outro conceito 
(S : o homem ) ; na Indução, pelo contrário, ela 
exprime a conveniência entre um conceito ( Pr : o 
homem ) e êste mesmo conceito tomado em relação 
com os indivíduos que são suas partes subjeti'vns 
(S : o homem) ; na Indução, pelo contrário, ela 
Paulo e João, etc. ) . Por isso na Menor do Silogis

mo o têrmo-predicado ( ser racional) é tomado, se

A indução vai 
do plano sensí
vel ao pia.no in
teligível; o que 
é meio na. indu-
çã.o, não é um 
têrmo univer
sal, é uma enu
meração de in
divíduos ou de 
partes. 

gundo a regra geral das proposições afirmativas, 
p�rticularmente. Na Menor da Indução, pelo contrário, o têr
mo-predicado (o homem) que se diz não de cada indivíduo Pedro, 
Tiago, Paulo, João, etc., 3 mas do próprio sujeito universal de 
que Pedro, Tiago, Paulo, João, etc. , são as partes subjetivas, 4 
não é tomado nem particularmente nem universalmente, não sen
do considerado segundo o modo pelo qual passa aos indivíduos, 
no real, mas é tomado, - como o próprio têrmo-sujeito - se-

3 .  Como era o caso para o Pr da Maior (dotado da palavra) que se dia 
de cada indivíduo ou de cada parte distributivamente. 

4. Temos neste caso suppositio simplex. Ver acima, n.0 27. 
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gundo a unidade que possui no espírito. Esta Menor exprimo 
com efeito não a existência de um predicado na compreensão <lP 
um sujeito, mas a ascensüo que faz o espírito desde os indivíduos 
até o têrmo universal que os representa. 

Em outras palavras e para resumir tudo, na Indução niio há 

TÉ':RMO médio. O que ocupa o lugar do térmo médio, o que é O' 
MÉDIO da argumentação, ncío é um têrmo, um conceito, é UMA 

ENUMERAÇÃO DE INDIVÍDUOS ou DE PARTES ;; :  sendo êsses indiví
duos na maior tomados cada um de per si, e, na menor, toma
dos �a unidad; do conceito universal que os representa. 

Tal é a diferença essencial e absolu tamente irredutível que 
separa o Silogismo da Indução. 

INDUÇAO 

at 
e a:! 
e a3 
e 4 

l é B 

J 
E o que em relação 1 
a B tem por partes 
subjetivas a 1 e J · a:?, e a!!', e a4 

Logo A 

é o universal A 

é B 

SILOGISMO 

C é B 

ora A é C 

logo A é B 

Estrutura esquemática do Silogismo e da Indução 

Daí a seguinte conseqüência : enquanto o silogismo ou racio
cínio dedutivo procede, pelo menos do puro ponto de vista das 
relações lógicas, de uma verdade mais universal a uma verdade 
menos universal contida na primeira, a indução procede do me
nos universal ao mais universal, das partes ao todo. 

*3 . )  Eis a propriedade geralmente apontada para diferen
çar a indução do Silogismo. É preciso porém evitar com cuidado 
certos enganos. A indução procede a partir do singular ( ou do{ 

5. ARISTÓTELES (Anal. Pri<n-., II, 23) dizia neste sentido que o têrmo que 
M .  �ilogismo serve de meio para unir os dois extremos, - na Indução é o 
Sujeito de que se prova um extremo por meio de uma terceira coisa (enume
ração dos indivíduos ou partes) . 

. 
lnuçÃo: o macaco, o gato, o ouriço, o boi, o rato são vivíparos; e quem 

diz o macaco, o gato, o ouriço, o boi, rato • . . .  diz mamüero, logo todo MAMÍ
nao é vivipaTo. 

SILOGISMO: Todo MamífeTo é vivíparo; ora, o morcêgo é um mamífero; 
logo, o morcêgo é vivíparo. 
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)lct'rticular·) . Assim é se considerarmos o primeiro ponto de par
tida da indução, e considera-se assim sua função principal e seu 
movimento característico : movimento ascensional que vai das par
tes ao todo. Mas os contrários pertencem ao mesmo gênero, como 
o branco e prêto pertencem ao mesmo gênero côr. O movimento 
de descida pelo qual o espírito vai de um universal às partes sub
j etivas dêste e aos dados singulares da experiência, deve pois per
tenr:er tanibém, ao processo indutivo. 

Retomando a comparação feita acima, o espírito, no raciocí
nio indutivo, é como um navio submarino (cujo primeiro ponto 
de partida fôsse o fundo e não a superfície das águas) . Se êle 
.se eleva do fundo à superfície, pode também tornar a descer da 
superfície ao fundo, e êste vaivém constitui para êle um mesmo 
gênero de movimento. �ste ponto não escapara à sagacidade dos 
Lógicos escolásticos, que faziam do ascensus e do descensus dois 
casos particulares do mesmo processo indutivo. 6 

Se o raciocínio indutivo é pois um mecanis- j A indução so
mo reversível, é porque, conforme observamos, sua be das parles ao 
menor afirma sempre a identidade de um todo uni-

!º:º -:. desce t do 
, 

versal considerado em si mesmo ( " o  Metal" por 
0 0 as par es./..-

exemplo) e do mesmo universal considerado em relação às suas 
partes, de sorte que esta Menor é uma proposição conversível. 

O ferro, e o cobre, e o ouro, e a prata, conduzem 
cada um a eletricidade ; 

E quem diz o ferro, e o cobre, e o ouro, e a prata, 
etc., diz o Metal ; 

Logo, o Metal conduz a eletricidade. 
O espírito moveu-se do particular ao universal : ascensus. Ve

jamos agora a marcha inversa : 
O Metal conduz a eletricidade ; 
E quem diz o Metal diz o ferro, e o cobre, e o ouro, 

e a prata, etc. 
Logo, o ferro conduz a eletricidade. 

Aqui moveu-se do universal ao particular, do 
todo à parte como tal : descensus. 7 / 

�la  procede cr:. virtude da 
c o n e x ã o das 
p a r t e s  com o J..---· 
todo tlDiversal. / 

6 .  Cf. JoÃo DE S. TOMÁS, Log., I. P. Sum., lib. III e. II, pág. 52. Os Antigos 
haviam analisado. e formulado em detalhe as regras do a'Scen&US e do descttl
su.s. Cf. JOÃO DE s. ToMÁS, º· cit., págs. 53-54. 

7 .  Ver acima, págs. 81,  207-208. 
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Se tivesse como nervo de argumentação Metal tomado como têrmo 
médio identificando entre si dois outtos ( Todo metal conduz a eletri
cidade ; ora, o ferro é um metal ; lo�) êste raciocínio seria um silo
gismo. Mas tal como está formulado e pensado aqui tem como nervo 
dl' argumentação Metal tomado como universal superior que se divide 
em suas partes subjetivas, e êle é um descensus indutivo. A diferença 
pode parecer sutil porque é de ordem puramente formal ; no entanto 
é capital. 

No Silogismo é impossível inverter assim o sentido do mo
vimento, pois o raciocínio silogístico não é um mecanismo rever
sívei. Com efeito, a argumentação silogística, em virtude de sua 
estrutura, vai necessàriamente do princípio à conclusão, e portan
to pelo menos quanto às relações lógicas, de uma verdade mais 
universal a uma verdade menos universal contida na primeira . 

Devemos porém nos lembrar com o máximo cuidado, que 
esta propriedade do silogismo, conseqüência de sua estrutura es
sencial (argumentação fundada sôbre a conexão dos têrmos ou 
conceitos)  refere-se à universalidade de uma verdade (ou cone
xão de conceitos) em relação a uma outra verdade do ponto-de-vis
ta preciso das relações lógica.e; sustentadas pelos têrmos ou concei
tos em conexão, - e não, do ponto de vista do conte{ulo dos con
ceitos, a universalidade de um conceito em relação às partes sub
jetivas que êle contém. Se racionarmos em Darif, por exemplo, 
dizendo : 

Todo homem é racional ; 
ora, alguma substância é homem ;  
logo, alguma substância é racional, 

o conceito substdncia evidentemente não é uma parte subjetiva 
do conceito homem. 

Já insistimos sôbre êste ponto ( n.0 81 ) : o que constitui es
sencialmente o silogismo não é proceder de um têrmo universal 

às suas partes subjetivas, é proceder em virtude 

:.,: :::e� da conexão dos têrmos ou conceitos entre si, e 
ie em vtrtade portanto proceder de urna verdade-princípio a 
tia -ltio elos uma verdade-conclusão que do ponto-de-vista das têrmos oa coa-
cei\Oll eatre s1. funções lógicas é sempre menos universal que a 

primeira, mas que de fato e quanto ao C(\nteúdo 
das proposições pode perfeitamente ser também universal. A in
dução pelo contrário considera o conceito universal, não em sua 
conexão lógica com outros conceitos universais, mas em sua re
lação com as parles subjetivas que constituem corno que a matéria. 

a.) Por ai Temos que uma mesma conclusão singular, por . exem
plo-: Pedro 1- mortal, pode ser inferida seja em virtude de um silogismo, 
sefa em virtude de um descensus indutivo. Se dissennos: 
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Todo homem é mortal ; 
ora, Pedro é homem; 
logo, Pedro é mortal ;  

259 

fazemos um Silogismo, fundamo-nos na conexão dos trê� têr:nos ou 
conceitos : Mortal, Pedro, Homem, realizamos a conclusao nao 

_
por

que Pedro é uma parte subjetiva de Homem, mas porque o t�rmo 
Pedro é identificado por melo do têrmo Homem com um outro termo. 

Se dissermos : 

O homem é mortal, 
e quem diz homem, diz Pedro, e Paulo e Tiago, etc.; 
logo Pedro é mortal, 

o médio de inferência, o nervo do nosso raciocinio desta vez é com
pletamente diferente : fazemos um descensus indutivo, fundamo-nos 
na identidade do todo universal «homem')) considerado em si mesmo 
e dêste mesmo todo considerado em relação às suas partes, realiza
mos a conclusão porque Pedro é uma parte subjetiva de Homem. 

Tomemos esta conclusão : «O ferro conduz a eletricidade» : ela 
pode ser inferida quer em virtude de um ascensus indutivo a partir 
dos dados de fato: «êste fragmento de ferro, e êste aqui, e aquêle ali... 
conduzem cada um a eletricidade», quer em virtude de um descensus 
indutivo, a partir do universal «metal»,  por exemplo : «O metal conduz 
a eletricidade, e quem diz metal diz ferro, e prata, e cobre, etc.l>, quer 
em virtude de um Silogismo partindo do mesmo universal «metal>, mas 
pela fôrça de uma inferência de outra espécie diferente : «todo metal 
conduz a eletricidade ; ora, o ferro é metal, logo». 

bJ Vemos finalmente o quanto é inexato apresentar, como acon
tece freqüentemente, a oposição do Silogismo e da Indução como a sim
ples oposição de dois movimentos de direção contrária na mesma via. 
Ignora-se assim completamente a verdadeira natureza dessa oposição, 
que levaria a confundir a Silogismo com o descensus indutivo. A opo
sição entre Silogismo com o descensus indutivo. A oposição entre Silo
gismo e Indução é uma oposição muito mais profunda, uma oposição 
fundamental. As próprias vias diferem. Uma se encontra. inteiramente 
no plano do inteligível ; a outra conduz do plano da experiência sen
sível ao plano inteligível, do plano do particular ou do singular ao plano 
do universal < ou inversamente) .  O Silogismo baseia-se inteiramente na 
conexão de dois têrm.os com um mesmo terceiro (Têrmo Médio) . A 
Indução substitui o têrmo médio por uma enumeração de partes, e ba
seia-se na conexão dos indivíduos ou das partes com o todo universal. 

Podemos concluir que é por não compreenderem a natureza 
da Indução que certos autores pretendem que ela pode ser re
duzida ao Silogismo. 

Os discípulos de Wolff, por exemplo, consideravam a Indu
ção como um entimema cuja Maior : "aquilo que convém a todos 
os indivíduos convém ao universal que os contém", estaria suben
tendida ; - isto contra tôda verossimilhança, pois jamais um 
axioma tão geral poderia figurar como maior em qualquer enti
mema particular, nem tampouco o principio supremo do Silogis
mo pode entrar como maior em qualquer silogismo particular. 
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Muitos outros Lógicos modernos, entre os quais Lachelier, .� 

n'duzem a indução a um si logismo da terceira Figura. Mas enti
mema ou s ilogismo da terceira Figura, o . êrro 

_
perma

_
nec� idênti

co : pretendendo reduzir a mduçao ao s!log1smo, re-
" 1 n d u ç ã 0 duzem-na a nada, destroem-na pura e simplesmtn

é absolutamente 
te, pois se a indução fôsse uma espécie de Silogis-

lrredutivet ao 
mo então ela não seria mais - salvo no caso cm sllogismo. ' 

t fA t } t que a enumeração
. 

d�s pa
,
r es osse ª. u� �en _e 

completa, do que uma cmu-:eqüencia m ci ou 
_
u m  'l'acwcmw vi

cioso e o único recurso seria eliminá-la da Lógica, como o fazem 

certo� autores apegados à logística. n Com efeito, a lei essencial 

de validade do silogismo, a saber, a identidade do M nas du:.u; 
premissas, é realmente violada quando eu digo : 

1\1 
,------'---------, 
C1, e e�. e c:i é B ;  

M' 

ora, C1 ,  C2, c=1 e todos os  C0, que 

logo, todo A é B. 

se lhes asse1nelhani são juntos 
todo A ;  

Eis aí um silogismo vicioso, que só tem a aparência material 

da indução, e que deixou de possuir tôda a essência e tôda a fôr
ça. I li  

8 .  Cf. LACHELIER, Études sur le Sy!logism.e, págs. 37-38. Tendo pôsto as 
duas premissas de um silogismo em Darapti: O corpo A atrai o ferro, ora 
o corpo A é um ímã, "deveríamos, escreve Lachelier, concluir somente vi 
formae: logo algum ímã atrai o ferro; mas como temos bases para crer o 
que o corpo particular A age em virtude de uma propriedade geral do ímã, 
nós concluímos. vi materiae: logo todo ímã atrai o ferro". - É declarar que 
êste pseudo-silogismo em Darapti não passa de uma conseqüência formal
mente má. 

9. Cf. Louis RoucIER, La structure des théories déductives, pág. 16 sqq. 
10. "A matéria da indução pode perfeitamente ser posta em silogismo, 

porém sua forma não pode: ela se opõe essencialmente ao silogismo verdadeiro 
pela ausência de têrmo médio que a caracteriza; conversão alguma poderá ja
mais fazer desaparecer ou apagar esta diferença. Inductio in · sy!logismum reducítur materialiter et non fonnaliter, ita qU-Od forma inductionis Teducatut in formam syllogismi. (A.La. MAGN., PTioT., I, II, tract. VII, c. rv) . A indução 
prova que um caráter convém a um sujeito comum pela produção dos fenô
meno� 

_
singulares correspondentes. Eis ai seu processo lógico próprio . . .  Da 

r�pet1ça.o dos fatos nas mesmas condições, êle conclui um fato geral. O silogism? procede de maneira muito diferente; êle prova que um sujeito e um 
pred1cado concordam entre si, porque concordam com um terceiro têrmo. É 
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Os Lógicos a que nos referimos não conseguem escapar à 
fascinação do Silogismo, e atingir o quid proprium do raciocínio 
indutivo. Considerando-se sua estrutura, a natureza da inferên
cia que ela comporta, seu princípio supremo (ver mais adiante ) , 
a Indução aparece em todo caso como absolutamente irrediitível 
ao Silogismo. 

*4 . )  É um êrro fundamental, e na realidade demolidor de 
tôda a Lógica, interpretar a indução, como muitos outros autores 
modernos, do ponto-de-vista das partes de um todo coleti'vo ou 
do ponto-de-vista de uma simples coleção, isto é, considerar o ra
ciocínio indutivo como consistindo em fazer passar quer a uma 
coleção inteira de indivíduos tomada como tal, quer a todos os in
divíduos de um<t coleção tomados pura e simples- f: destruir a 

mente como tais, um predicado verificado em al- indução inter

guns membros dessa coleção . No primeiro ca1;0 a pretã-Ia do pon-
to-de-vista d e indução seria um processo evidentemente vicioso uma para. cole-

( êste soldado tem uma alma imortal, e êsse aqui, ção de indivi

e aquêle ali, logo o regimento tem uma alma imor-
duos. 

tal ) . 11 No segundo caso a indução só seria legítima supondo a 
enumeração completa das partes, mas então (e sempre interpre
tando a indução do ponto-de-vista de uma pura coleção de iridiv·í
duos) haveria a mesma coisa tanto na conclusão como na própria 
enumeração e a indução não passaria de uma tautologia vã ; di
zer : " José foi vendido por Rubem, Simeão, Levi, Judas, Issachar, 
Zabulão, Dão, N eftali, Gad e A ser" ou dizer "José foi vendido 
por seus irmãos" ; dizer "Pedro, João, Tiago, André, Filipe, To
más, Bartolomeu, Mateus, Tiago o Menor, Simão, Judas, Matias. 
estavam presentes no cenáculo" ou dizer "Todos os apóstolos 
estavam presentes no cenáculo", é dizer pura e simplesmente a 
mesma coisa, porque, nos exemplos escolhidos, o espírito perma
nece no plano dos fatos, sem se elevar mais alto, chegando por 
conseguinte a proposições universais que, - em razão da ma
téria e por exceção - só poderiam significar um fato comum 

por isso que êste último é considerado como o meio, o instrumento empregado 
para unir na conclusão os dois têrmos separados nas premissas . . .  Numa pa
lavra, o têrmo médio nos fornece o fato e a causa de sua conveniência. A 
oposição entre os dois processos não poderia portanto ser mais completa. S11l
logismo proprie dicto apponitur inductio (Prior., l, II, tract. VII, c. 1vl , diz 
ainda Santo Alberto Magno". T. RICHARD, Philosophie du Raisonnement dans 
la Science, págs. 298-299. Quando Aristóteles fala do silogismo indutivo, (AML 
Pr., II, 23, 68 b 15) ,  êle emprega a palavra silogismo no sentido geral de 
ra.ciocínio (enquanto o raciocínio tomado em geral se divide em indução e 
silogismo propriamente dito ) . 

1 1 .  Ver acima, n.0 17. 
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a todos os indivíduos de uma coleção tomados como tais. 1 �  Se 
acontecer que se empregue em semelhante caso a aparência ex
terior da indução, dizendo por exemplo : " Pedro, João, Tiago, 
etc . . . .  estavam presentes no cenáculo, logo todos os apóstolos es
tavam presentes no cenáculo", é para tornar sensível, como se con
ta nos dedos., urna certa verdade, que é exatamente a mesma nas 
duas proposições ; não existe aí (assim como no silogismo exposi
tório) nenhuma inferência, nenhum verdadeiro raciocínio. En
tg-(itanto aí está o que diversos lógicos modernos denominam a 

�Indução che - indução form al, forma puramente verbal e esté
mada " formal ". ril que êles têm a ingenuidade de considerar como 
sendo a única indução conhecida pelos antigos, se bem que na 
verdade êstes de nenhum modo tenham nela pensado em sua 
teoria de indução. Em realidade, como já observamos, n ão são 
os indivíduos de uma coleção tomados como tais, é a natureza uni
versal comunicável a cada um dêles que desempenha o papel es
sencial no raciocínio ( quer como têrmo médio no silogismo quer 
corno sujeito da conclusão na indução ) . Não é do ponto-de-vista 
das partes de um todo coletivo ou do ponto-de-vista de uma sim -
Y .. d to d ples coleção, mas sim do ponto-de-vista das partes 
\.i:ia 0 d�on 

natu� de um todo distributivo ou de um universal pro
reza universal priamente dito, que é preciso nos colocarmos para 
realizada n o s l · f Indivíduos que compreender a indução. E a consISte em azer 
a indução deve passar a um inteligfvel imiversal, tirado pela 
ser interpretada. abstração, um predicado verificado em algum dos 
indivíduos ou algumas das partes em que êle se realiza : operação 
legítima desde que a enumeração seja suficiente e que faz pro
gredir o conhecimento, pois saber que todo metal é condutor de 
eletricidade, é outra coisa do que saber que a prata e o cobre, 
etc., são condutores de eletricidade, é saber que entre essa pro
priedade e a natureza do metal há ( sem que a percebemos em 
si mesma, é verdade) alguma conexão necessári a ; é sustentar, 
por mais obscura e imperfeita que seja, mas afinal já é susten
tar uma verdade de direito. 

Devemos portanto dizer que a indução ( a  i ndução de enu
meração incompleta, de que falamos no momento) 13 não faz pas-

12. Ver acima, n.0 51 c. - Os exemplos de que nos servimos aqui para 
mostrar o que vem a ser a indução interpretada do panto-de-vista de uma 
pura coleção de indivíduos, correspondem a êsses casos particulares de indução 
completa nos quais, em razão da matéria, a conclusão não exprime nada mais 
do que um fato comum aos indivíduos de uma coleção tomados como tais 
(indução chamada "formal") . A indução completa verdadeira não é uma tau

tologia. mas um verdadeiro raciocínio. Ver adiante, n.º 99. 
13 .  Sôbre a indução de enumeração completa, ver mais adiante, n.0 99. 
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sar de alguns a TODOS, - a todos os indivíduos de uma col�ão 
tomados como tais, - mas sim de alguns a TODO, - a todo obJeto 
de conceito universal (que se poderia chamar de lugar das ne
cessidades inteligíveis) ,  que se realiza em cada indivíduo. É por 
isso que o Lógico, se quiser evitar qualquer equívoco, deve for
mular exemplos de indução dizendo : " o  cobre, a prata, etc. . . . é 
condutor de eletricidade, logo todo metal (ou melhor ainda o Me
tal) é condutor de eletricidade" e não, dizendo "todos os metais 
são condutores de eletricidade", expressão oral que significa os in
divíduos de uma coleção antes de significar a natureza univeri;.al de 
que são portadores. 14 A linguagem comum poderia aqui ocasio
nar confusões empregando em geral a expressão " todos os" em 
vez da expressão " todo", - mas fazendo-a significar mais ou me
nos obscuramente, através dos indivíduos apresentados em pri
meira linha, a própria natureza universal que contém a razão da 
atribuição de um mesmo predicado a cada um dêles. (É isto que 
os lógicos nominalistas não têm a dita de discernir.) Se por exem
plo, ao passar em revista todos os santos cuja vida eu li, chegar 
a esta conclusão : todos os santos foram contemplativos", dou a 
impressão de enunciar apenas um fato geral, mas já exprimo, de 
maneira muito ligeira e muito discreta, é verdade, insinuo uma 
certa verdade de direito, referindo-se a alguma lei ligando a san
tidade e a contemplação, e que se apresentará muito mais clara
mente afirmada numa fórmula corno esta : " todo santo é um con
ternplativo " .  

*97 . NATUREZA DA INFERÊNCIA INDUTIVA. - No caso da 
Indução bem como no do Silogismo é preciso distinguir com cuida
do a inferência propriamente dita (consequentia) que se refere 
unicamente à forma do raciocínio e o argumento ou a prova, que 
leva em conta também a sua matéria. A indução tem a dupla fun
ção de inferência e de prova. lú Se a considerarmos como argu
mento ou prova, ela comporta geralmente, como veremos na Ló-

14.  Ver acima, n.0 5 1  e. 
15 . "Adverte inductionem non sol um imJ90rtare rutio1lem consequtmnae ex 

pa.rte dispositio'nis et forma.e connectendi propositiones, qooe est nitio prioristico 
in consequentia; sed etiam import.are rati<mem argu�ti, seu probationis, 
quatenus est locus a.rguendi et probandi aliquam propositionem unívenolem e . .i: 
reductione ipsi·us ad suas singulares." JoÃo DE S. TOMÁS, Logica, I. P . .  Illustr., 
q. vm, a.  2, pág. 173. Ver acima, n.0 64. 
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A i o d u i:  á o gíca Maior (salvo em certos casos-lim i t.es, tais 
consJderada co- l · d - l -
mo argumento como os casos l e m . uçao f e enu meraçao comple . 
comporta geral- ta ) ,  uma certa zona de probabilidade, uma vez que 
:::'º�� c;��a·b�: a matéria do raciocínio é corn1tituída, não, como 
Ilda.de. a do silogismo demorn;trativo, de verdades necPs
sâ.rias, mas antes de tudo, do dado experimental e sens í n� I .  

Se considerarmos agora a i ndução como hifcrêncút, bito l-, 
tmicamente do ponto-de-vista das relações e conexões lógirns em 
virtude das quais o espírito passa da Maior à Conclusão, então 
é preciso d izer que a I ndução é uma verdadeira argumentação 

X A i n d u ç ã o  l1 considerada co
mo inferência é 
uma inferência 
formnl, porém, 
destinada por si 
ma.is a introdu-

( vcrn specir.s wl'gum en tationis ) ,  ou uma con:-;e
q iiência form a l  ( co11seq 11cntia formal-is ) , mas in
teiramente distinta da inferência si logística e de 
género à parte, que por isso pode ser denomi nado 
de conseqüência formal a título propriamente i11-
dutivo ( "f ormalis inductive " ) , isto é, o titulo de 

�i�i°v �s:!r:�º :: ?°ntroduçr1o e de condução ao universal. Desde que 
que a conven- tôda a ciência que podemos adquirir supõe duas 
cê-lo demons- marchas progressivBs do espírito, uma que nos i11 -trativamente. 

t raduz na verdade inteligível, conforme a ela de-
vamos chegar a partir dos sentidos, a outra que a faz demonstraY 
dedutivaniente a partir de proposições já percebidas em sua uni
versalidade, é preciso que haja duas espécies distintas de inferên
cia : uma das quais nos induzirá ou introduzirá ao conhecimento 
das coisas universais a partir dos dados singulares da experiên
cia, e a outra nos levará de proposições universais já formadas 
a outras proposições no mesmo plano do universal. 

A primeira espécie de inferência (Indução) não é, pois, uma 
inferência de forma perfeita, como o Silogismo, cuja forma se 
baseia na conexão perfeita dos dois têrmos da conclusão com 
um mesmo terceiro têrmo, meio da argumentação, o que por si 
obriga absolutamente o espírito a afirmar a conexão dêsses dois 
têrmos entre si. Tirando dos dados singulares da experiência 
sensível, tornados como partes subjetivas dum todo universal, a 
própria proposição universal à qual devemos antes de tudo che
gar, tem tudo o que é exigido para ser uma inferência formal a 
título indutivo, não a título propriamente demonstrativo rn : sen
do o fim próprio a que por si é ordenada introduzir no universal, 
e a necessidade que ela impõe ao espírito só se referindo preci
samente, vi f ormae, a essa introdução às proposições universais 
em virtude da comparação e da enumeração dos dados singu-

16 . "ln ratione inductivi, non simpliciteT et evidenter probativi."  JoÃo 
DE S. TOMÁS, loc. cit. 
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lares,. e não ao resultado de uma convicção perfeita sob todos os 
pontos-de-vista. 

aJ Por aí podemos ver a ::malogía que liga a abstração à índucão. 
A abstração diz respeito à primeira operação do espírito e o conduz às 
idéias ou conceitos (universal como objeto de simples apreensão) par
tindo dos dados singulares da experiência sensível. 

A indução diz respeito à terceira operação do espírito e o conduz 
às proposições universais (universal como objeto de j uízo) - partindo 
de dados j á  abstraídos e universais, porém menos universais que a pro
posição cm questão ( dados particulares) . 

bJ  A palavra indução tinha para Aristóteles um sentido muito 
geral, que ultrapassava muito, - se bem que a englobando - a infe
rência indutiva ou a indução como a compreendemos aqui. Ela se apli
cava a tôda passagem do plano dos dados sensíveis ao plano das pro
posições universais, mesmo no caso em que num só exemplo sensível t mas 
transcendendo tôda a experiência sensível e sem fazer nenhum racloci
nio indut?vo ) ,  a inteligência vê imediatamente , por seus próprios têr· 
mos. uma verdade evidente por si tal como o princípio de identidaàe 
ou de causalidade. A indução não é pois uma inferência propriamente 
dita, nem um argumento ou uma prova : ela apenas conduz o espírito 
a uma conexão de têrmos em que êle percebe imediatamente, sem ra
ciocínio, a necessidade inteligível. É neste sentido que Aristóteles diz 
que só pela indução é que podemOi chegar às verdades univer
sais : ;1 fra7wr>i áJ>xii fon .. ai rn� '""OóXo, lEthic. Nic., VI 3, 1139 b 28 ) ; 
nÕÍ•l'?:TO� ô� Tà. KrrfJÓÀOIJ 8&•pq<rrn µ1/ ô" tll'Ct)'W"( �f ( Arntl Post. I, 18, 81 a 10. Lição 
30 de s. Tomás ) . Cf. JOÃO DE s. TOMAS, lo.e. clt .• p. 175. 

98 . PRINCÍPIO SUPREMO DA INDUÇ ÃO. - 1 . )  Como decorre 

claramente de tudo o que foi dito, a indução consider,ada formal

mente como inferência baseia-se num princípio · o  Predica.do 
supremo inteiramente diferente do princípio do • que convém a 

Silogismo, e que pode ser formulado assim : ;i��!�t:!��te s:: 

O q u e  convém 

a várias partes SUFICIENTEMENTE ENUMERA
DAS 

de um. certo sujeito universal 
convém a êsse sujeito universal. 

numeradas de 
um Sujeito uni
versal ( isto é, a 
várias p a r t e  s 
que êsse uni
versal represen
ta. realmente em 
relação a êsse 
predicado) con
vém a êsse su
jeito universal. 

Pelo fato mesmo de supor uma condição pré-requerida, podendo esta 
contudo faltar na realidade, a saber, que as partes são suficientemente 
enumeradas, êsse princípio não garante a absoluta certeza das conclu
sões que resultam da aplicação do processo indutivo ; mas dâ a fôrça e 
a legitimidade a êsse processo considerado em sua função formal de 
inferência. 

:&sse p rincípio é evidente por si mesmo ou conhecido por si, 
assim como o princípio supremo do Silogismo. Dizemos com 
efeito que as partes de um certo todo universal, tomadas como 
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sujeitmi tendo tal Predicado, são :•mficimtemente enumeradas 
quando passamos em revista um número suficiente delas para 
saber ( de maneira certa ou pelo menos provável ) que elas são 
realmente as partes daquele universal em relação a êsse Predi
cado, e não de um outro mais restringido, isto é, para saber que 
o universal que as representa em relação a êsse predicado é real
numtc o unfoersal considerado. 

E n u m e r a- Se enumerássemos insuficientem ente as par-
ção insuficiente. tes do un iversal Homem em relação a um Predica

do, tal como "de pele bronzeada" ou " de pele branca", consideran
do sômente chineses por exemplo, poder-se-ia crer que êstes são 
representados em relação ao predicado " de pele bronzeada " pelo 
universal Homem. (Lao-tseu tem a pele bronzeada, e Khong-fu
tseu também, e Tchu-hi também . . .  logo, o homem tem a pele bron
zeada) .  Mas se enumerarmos suficientemente as partes dêsse 
universal veremos que não é assim ( pois êste brasileiro também 
é homem, e êste negro também é homem ) e que Lao-tseu, Khong
fu-t.seu, Tchu-hi, etc., são sàmente (em relação ao predicado " de 
pele bronzeada ") as partes · de um universal mais restringido, 
como " homem de raça amarela ". 

Em outras palavras, o universal Homem realiza-se realmen
te em Lao-tseu, Khong-fu-tseu, Tchu-hi, etc., mas não é êle que 
representa tais indivíduos em. relação ao pred·icado " de pele bron
zeada ". Será o universal mais restringido " homem de raça ama
rela ''. 

Dizendo "partes suficienteniente eniimeradas E n u m e r a
ção suficiente. 

de um certo todo universal, supomos portanto po1· 
hipótese que as partes em questão são, em relação a tal predicado, 
realmente representadas pelo universal considerado. Êste últi
mo é perfeitamente o todo universal delas. Daí resulta que é evi
dente que o Pr verdadeiro de tôdas as partes enumeradas é ver
dadeiro também dêsse todo universal, porquanto, em virtude da 
própria definição do universal (o que é um em vários) ,  todo pre
dicado comum a vários sujeitos pertence ao u niversal que repre
senta os mesmos sujeitos (que é um nêles) em relação a êsse 
predicado. 

a) Vemos como, sendo a enumeração suposta suficiente, o espí
rito pode e deve concluir das partes ao todo. Supondo-se que a enu
meração é <Suficiente>,  supõe-se com efeito saber que as partes enu
meradas são realmente representadas em relação ao predicado em ques
tão, pelo universal considerado e não por um outro. (Por isso é que 
os antigos consideravam a indução de enumeração suficiente como uma 
indução de enumeração virtualmente completa) . 

* b) É exclusivamente em virtude dessa condição pressuposta que 
a inferência Indutiva é uma verdadeira Inferência ( consequentia for-

" 
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malic inductive, como dissemos acima) . Assim, para ser uma con
seqi.iência formal (ver acima n.º 63) ,  a indução pressupõe uma certa 
condição por parte da matéria. Uma indução tal como �Pedro é 
mort�l, logo todo homem é mortal» , é uma conseqüência material, 
se na.o 

_
so�bermos por outro lado que a mortalidade é por si uma 

caractenst1ca que depende da essência ; será uma conseqüência formal 
:se soubermos disso. 

2 )  Mas como a condição aqui suposta pode ser realizada ?  
Como a enumeração das partes poderá ser suficiente ? Como es
taremos certos de que ela é suficiente ? Esta questão, que é a 
questão central da indução, referindo-se, não mais ao princípio 
lógico, ?'l�s ao f�n?amento metafísico da indução, não pertence 
ao domm10 da Log1ca Menor, porque esta só considera a forma 
do raciocínio ; nós a estudaremos na Lógica Maior. 

Notemos somente aqui que as condicões de 
uma enumeração " suficiente" variam co.nforme As condições 

de uma enume-
os casos. A ssim, em relação a um predicado es- ração suficiente 

sencial como mortal por exemplo, em rigor basta- variam eonfor

rá ( se soubermos por outro lado que se trata então me os casos, 

de um predicado essencial, o fato para um ser vivo qualquer de 
ser mortal ou imortal dependendo da constituição íntima de sua 
natureza )  designar uma única parte : " Pedro é mortal, logo o 
homem é mortal ". Pelo contrário, em relação a um predicado não 
essencial como a côr da pele, será necessário uma enumeração 
muito longa de sujeitos variados para poder concluir : "os homens 
são brancos ou amarelos ou pretos ou vermelhos". 

Notemos também e principalmente que a enumeração é su
ficiente quando se passou em revista um número suficiente de par
tes para saber de um modo certo ou de um modo sómente provável 
que o universal que as representa em relação ao predicado em 
questão é realmente o universal considerado. O que é verdade 
das partes enumeradas será então certamente ou provàvelmente 
verdade dêsse todo universal. 

É claro que, considerando-se a indução em si 
mesma, abstração feita de certas condições par
ticu]ares ou de certos casos-limites (como o da 
enumeração completa por exemplo, de que fala

e de si mesma a 
lnduçã.o só con
clui de maneira 
provável. 

rémos adiante) ela comporta por si uma certa zona de probabili
dade. Quando dizemos : "O ferro, e o cobre, e o ouro, e a prata . . .  
coriduz a eletricidade", é certo que o ferro, o cobre, o ouro, a prata 
e seus semeihantes, são relativamente ao Pr " condutor da eletri
cidade " as partes constitutivas de um certo todo universal x :  
mas ·êsse todo universal será o próprio sujeito Metal, ou não seria 
um universal mais restringido "Metal, que apresenta estas ou 
aquelas condições físicas ou quimicas determinadas", de sorte 

• 
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que se poderia encontrar um metal que, não corespondendo às re
feridas condições, não conduzisse a eletricidade ? Não o podemoi-; 
afirmar com uma absoluta certeza, e a menor indutiva "O uni
,·ersal que representa o ferro, o cobre, o ouro, a prata, etc., rela
th·amente ao predicado Condutor da eletricidade é o univernal 
Metal ", não é senão uma proposição vrovável. 

O fato é que em virtude da própria estrutura da indução, o 
espírito, nesse ra ci ocínio, não ident i fica dois conceitos por meio 
de um terceiro, causando então absoluta certeza, - êle i de ntifi
ca dois conceitos ( S  e Pr da Conclusão ) por meio da enume ração 
de sujeitos singulares ou particulares, identificando cada um dês
tes ao conceito predicado, e partindo daí êle chega ao conce ito ( o  
conceito sujeito) que os representa a todos em relação a o  predi
cado considerado : pela l uz da abstração, o espírito apree n de ime
diatamente êsse sujeito universal como um todo que se r�aliza 
naqueles sujeitos singulares ; porém, abstração feita de certas con
dições especiais, êle não o apreende como só convindo àqueles su
jeitos singulares e aos seus semelhantes, e· como não os podendo 
ultrapassar. 

A indução comporta pois, pela sua própria estrutura, a pos
sibilidade, - destruída somente em certos casos particulares, -
de uma deficiência em relação à matéria, o que não o impede de 
ser, como vimos acima, uma inferência verdadeira e formal (a 
título indu,tivo) . Não nos esqueçamos de que a inferência indu
tit'a é diversa e o seu têrmo é diferente do que possui a inferência 
silogf..stica; o espírito não vê na Indução da mesma maneira que 
no Silogismo. O Silogismo, mostrando ao espírito, pelo têrmo 
médio, a razão da identidade dos extremos, obriga o espírito a ver 
essa identidade pela luz das premissas. A indução mostrando ao 
espírito, pela enumeração das partes, a matéria em que se iden
tificam os extremos, obriga o espírito a ver, pela luz da abstra
ção, o Sujeito universal ao qual (mas talvez com a condição de 
restringi-lo) o Predicado convém. E assim, ela antes autoriza 
do que obriga o espírito a estabelecer a conclusão. 

Regras do raciocínio indutivo. - Dentre as regras particulares 
�ue podemos indicar para a indução do pC1nto-de-vista da Lógica Menor, 
isto é, do ponto-de-vista da forma ou da correcão do raciocínio daremos 
sómente as duas seguintes : 

· ' 

_ 1.º) É preciso que a enumeração seja suficiente, senão a inferência 
nao seria formal. A argumentação : 4:Pedro, e Paulo, e Tiago . . .  é 
francês, logo todo homem é francês,, , seria uma indução viciosa . 

. ?·º) Quando um têrmo singular ou particular é atribuído a um 
SUJeito que «Supre:. particularmente (determinateJ não temos o di
reito, mesmo se a enumeração é suficiente, de torn'ar êsse têrmo uni
versal por um ascensus indutivo. Não dizer por exemplo «Algum santo 
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não demonstrou esta espécie de heroísmo, e algum santo não demons· 
trou esta outra espécie de heroísmo nem outro esta aqui, nem outro 
mais aquela ali . . . logo algum santo não demonstrou espécie algu
ma de heroísmo.» Também não dizer : «Algum ignorante da lógica 
pode evitar êste êrro, e algum outro êste aqui, e outro mais aquêle 
ali, logo algum ignorante da lógica pode evitar todo êrro.» 

Chamam-se às vêzes «regras da indução» os preceitos <regras de 
Bacon e de Stuart Mill ) , que se referem ao emprêgo do raciocínio 
indutivo nas ciências da natureza. É na Crítica (a respeito dos Métodos 
das ciências) que convém estudar êsses preceitos. 

B - Divisão da Indução 
g9 . DIVISÃO DA INDUÇÃO. - Divide-se a in

dução em COMPLETA e INCOMPLETA segundo se tem 
ou não enumerado completamente as partes do 
todo universal sujeito da conclusão. É claro que 
a indução incompleta é muito mais freqüentemen
te empregada. Com efeito, quando as partes em 
questão são dados singulares da experiência sen
sível, como acontece na maior parte das vêzes nas 

A indnção é 
completa. ou in
completa. con
forme as partes 
do sujeito da. 
conclusão t e  -
n h a. m  sido ou 
não completa.
mente enume
ra.das. 

ciências da natureza, é impossível enumerá-las completamente, 
uma vez que o espírito humano não pode passar em revista a in
definidade de casos individuais. 

Todos os exemplos de indução que temos dado 
até agora são exemplos de indução incompleta. 
NãO' nos enganemos com a expressão : " indução 
incompleta" :  ela não significa absolutamente in
dução inacabada ou mal acabada, sendo ela ape
nas uma abreviação por " indução de enumeração 
incompleta." : ora a enumeração das partes pode 
ser 

INCOMPLETA 
e contudo 

SUFICIENTE 

A i n d u ç ã o  
ma.is freqüente
mente emprega.
da. é a indução 
incompleta, (em 
que a enumera
ção pode ser su
ficiente ou in
suficiente) . 

e desde que é suficiente a indução é boa e formal. Verdade 
é que às vêzes pode ser difícil, como o veremos na Lógica Maior, 
saber se uma tal enumeração incompleta é suficiente, pelo me
nos para concluir com certeza. 

Pelo contrário, quando a enumeração é 

COMPLETA, 

é evidente que ela é suficiente. Visto que enume
ramos tôdas as partes do todo universal, êste é 
evidentemente o Sujeito que as representa em re
lação ao predicado . .  Vejamos os ·seguintes exem
plos de indução completa : 

Na induoio 
completa a enu
meração é sem
pre suficiente. . 
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Os vegetais e os animais e os homens se nutrem, 
E o universal que representa os vegetais e os animais e os 

homens, é :  o corpo vivo, 

Logo todo corpo vivo se nutre. 
Ou ainda : 

A vista, - e o tato, - e o ouvido, - e o gôsto, - e o olfato, 
- têm um órgão corpóreo, 

E o universal que representa a vista, o tato, o ouvido, o gôs
to, o olfato, é o sentido. 

Logo todo sentido tem um órgão corpóreo. 
Vemos por êsses exemplos que a natureza da indução com

pleta, sua estrutura e sua maneira de inferir, são as mesmas que 
as da indução incompleta, de maneira que a divisão em i ndução 
completa e indução incompleta não é uma divisão " essencial ". A 
indução completa é antes um caso limite de indução. Se conside
rarmos a indução, do ponto-de-vista da Lógica Menor, como inf e
réncia, é na indução completa que encontramos o tipo de indução 
mais puro (isto é, mais claro e mais simples ) ,  visto que a .  enu
meração das partes que a forma do raciocínio indutivo exige que 
seja suficiente, e feita nela claramente, e que tôda enumeração 
suficiente é, em realidade, uma enumeração virtualmente com

A Indução in
completa sufici
ente é uma In
dução virtual
mente completa. 

pleta. Todavia, se considerarmos a i ndução do 
ponto-de-vista da Lógica Maior, como argumento 
ou prova, então na indução completa vem acrescen
tar-se outro meio de provar ( locus arguendi) à 
indução propriamente dita ; passa-se então, .neste 

caso, do antecedente ao conseqüente não somente em virtude da 
própria indução ( in vi inductionis) ,  mas também em virtude de 
um raciocínio que se baseia na equivalência de dois têrmos (ab 
aequioolenti ad aequivalens) . i1 

•Assim as duas induções (completas) ,  dadas acima como exemplo, 
desdQbram-se num raciocínio que podemos formular do seguinte modo: 

1.0) Todo vegetal e todo animal e todo homem se nutre ; 
ora, <todo vegetal e todo animal e todo homem� equivale a «t<>clD 

corpo Tivo», 1s · 

logo, todo corpo vivo se nutre. 

2.0) A �sta e o tato e o ouvido e o 2i)sto e o olfato têm um órgão 
corporeo ; .  . 

lV. Ct. JOÃO 11E S. ToMAs, Log. pág. 174. 
. 

. · . 
18. Ou ainda, se&undo a formulação normal do Siloelsmo· "ora todo corpo vivo é �etal ou animal ou homem". ' ' 
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ora, «a vista e o tato e o ouvido e o gôsto e o olfato> equi
vale a «todo sentido» ; 111 

logo, todo sentido tem um órgão corpóreo. 

ltste raciocínio é um Silogismo no qual as partes enumeradas cons
tituem pràpriamente um TtRMo médio (o que não acontece na indução 
como tal, em que a enumeração das partes não é um têrmo, um e o 
mesmo na maior e na menor, mas conduz a um têrmo, a um sujeito 
universal que só figura como tal na menor : «a vista e o tato e o 
ouvido e o gôsto e o olfato têm um órgão corpóreo, e o universal que 
representa a vista e o tato e o ouvido e o gôsto e o olfato é o senti
do . . .  » «Pedro, e Paulo, e Tiago são dotados da palavra, e o universal 
que representa Pedro e Paulo e Tiago e João, etc., é o homem . . .  > )  

U m  raciocínio como êste baseado na equivalência d e  dois têrmos 
está ligado a tôda indução completa, porém não deve ser confundido 
com a própria inferência indutiva ; êle encobre, pelo contrário, essa 
inferência, cuj a estrutura é diferente e cujo médio não é um têrmo, mas 
a en11meração mesma das partes, enquanto ela introduz o espírito no 
universal. Sem dúvida há uma equivalência quanto ao essencial da 
indução mas não é a equivalência de um têrmo a outro têrm.o, é a 
equivalência de uma pluralidade de partes a um têrmo universal que 
as representa ; e a indução como tal se baseia sempre no princípio 
supremo : o que convém a várias partes suficientemente enumeradas de 
um sujeito universal convém a êsse sujeito universal. 

A indução completa é uma verdadeira inferência, uma ver
dadeira argumentação pela qual o espírito adquire um conheci
mento novo. Se muitos autores modernos a negaram, é porque 
ignoravam, em conseqüência do preconceito nominalista, a natu
reza e o valor do universal, 20 e conseqüentemente todo o processo 
do conhecimento humano, e porque só compreendiam a indução 
do ponto-de-vista de um todo coletivo, isto é, des
truindo-a completamente. Uma coisa é saber que 
cada um dos cinco sentidos tem um órgão corpó
reo, e outra coisa é saber que o sentido, esta natu
reza que eu denomino de faculdade sensitiva, tem 

A i n d u ç ã o  
completa é uma 
verdadeira. e le
citima inferên
cia. 

um órgão corpóreo, como uma coisa é saber que Pedro e Paulo 
são mortais e outra é saber que o homem é mortal. Pela verdade 
universal que se refere à natureza ou qüididade comum às partes 
enumeradas, temos impllcitamente (e  podemos às vêzes mais tar
de t.ê-la explicitamente) ,  a ra.zão de ser da propriedade conside
ra.da. Dizíamos acima que a indução incompleta não faz passar 
de algum a todos, mas sim de alguns a todo, o que mostra que 

19. Ou ainda, segundo a formulação normal do Silo!Psmo: "ora, todo sen
tido é vista, tato, ouvido, 1ôsto ou olfato." 

20 .  É também porque às vezes nos deixamos enganar com. os exemplos 
de71'1iUiado claros que os Lógicos em geral escolhem para melhor realçar a forma 
da argumentação. Dêste ponto-de-vista, o exemplo tradicional do Silogismo: 
"Todo homem é mortal, ora Pedro é homem, etc." daria maraem a pensar que 
o silogàsm.o não faz prop-edir no conhecimento. 
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nos elevamos do sensível ao inteligível. A indução completa faz 
passar de todos a todo - de tôdas as partes ao universal, campo 
das necessidades inteligíveis, que se realiza em cada uma delas, 
- e isto é também elevar-se do plano do sensível ao plano do 
inteligível. 

a J Denomina-se muitas vêzes a indução completa de indução aris
totélica. e a indução incompleta da indução baconiana; e ensina-se às 
vêzes que Aristóteles e os antigos só conheceram a primeira, tendo a 
segunda esperneio por Francisco Bacon :!I ou Joh_n St1;lar.t �ill 22 pa�a 
ser revelada aos homens. Na realidade os antigos ms1stiam prmc1-
palmente sõbre a indução completa porq�e. conforme mostramos no 
texto. achavam nela o tipo de induçao que por sua extrema 
simplicidade, oferecia do ponto di; yista da _eJ�cidação lógica, como do 
ponto·cle·vista da exposição pedagog1c:i.. o max1mo de vantagens e por
que se entendermos a palavra «completo» não somente daquilo que 
é iormalmente completo mas também do que é virtualmente 
completo, então tõda indução legítima é uma indução «completa»- To
davia êles conheciam perfeitamente a indução incompleta, como 
prova sobejamente o uso que faziam dela, e êles não a negligenciaram 
em sua Lógica. Longe de ter uma noção da indução mais estreita 
do que a nossa, Aristóteles, conforme acima observamos (n.0 97-b) ,  
tinha, pelo contrário, dela uma noção mais larga e mais compreensiva. 

Aristóteles trata do mecanismo lógico da indução nos Primeiros 
Analíticos, I. II, c. xxnr ; refere-se também nos Tópicos, I, XII (nesses, 
sem dúvida, êle pensa na indução incompleta ) ,  e nos Segundos Ana
líticos, I, xvm. Se êle ensina que para a indução ser válida é pre
ciso haver enumerado em sua integridade as partes contidas no uni
versal em questão, 23 quer êle dizer com isso que, como explicou tam
bém AVERRÓIS, é preciso haver enumerado essas partes em sua inte
gridade, quer formalmente ( Indução completa ) ,  quer virtualmente (indu
ção incompleta suficiente ) .  Como podemos concluir do que ficou dito 
acima, a enumeração suficiente é de fato uma enumeração virtual
mente completa, pois que ela nos faz saber que o universal em ques
tão é realmente o que representa, em relação ao predicado conside
rado, as partes enumeradas, contendo êle por conseguinte unicamente 
estas mesmas partes e as suas semelhantes. 

É evidente, para quem lê com cuidado o capítulo xxm do se
gundo livro dos Primeiros Analíticos, que êsse era realmente o pen
�mento de Aristóteles: êle aparece no próprio exemplo a que Aris
tóteles recorre (o homem, o cavalo, a mula vivem muito tempo, logo 

21 . O chanceler Bacon 0561-1626) que não passou de um amaoor na 
ciência, exerceu uma profunda influência no movimento das idéias modernas 
a�av�s das suas obras Novum Organum (1620) e de Dignitate et Au�ntis 
scientiaTUm (1623) , em que fazia lfo método indutivo e das ciências da natureza 
uma máquina de guerra contra a antiga filosofia. 22 .  Em seu Sistema de Lógica (1843)-, John Stuart (Mill (1806-1873) , 
tentou construir sôbre os principios nominalistas uma lógica em que a indução 
ocupa o lugar preponderante. , 
· 23. s .. Tomás exprime-� do mesmo modo, in Analyt. PoBt., n, lect. 4, e ·é 

claro que ele se refere entao a· uma enumeração completa, quer virtualmente, 
quer formalmente. Cf. ainda ARISTÓTELES, Anal. p-r., I, 30,' 46 a 18. 



DIVISÃO DA INDUÇÃO 273 

todo animal sem fel vive muito tempo) constituindo p�ecisame�te_
. 

.
ª 

seu ver, uma indução suficiente, porém incompleta, pms
_ 

na Historw 
dos Animais < II 15 506 a 20) e nas Partes dos Animais <IV, 676 b 
26, sqq. 677 a 15 - ' b I J , êle enumera muitos outros animais - u�a 
espécie de veados os gamos, as focas, os cetáceos, etc. - como ani
mais sem fel. 24 À frase «é precis-o aqui pensar C ( o  médio da indução) 
como composto de todos os sêres particulares a serem considerados, 

pois a indução deve ser feita por meio dêles todos» ( 68 b 15 ) ,  significa 
simplesmente que a enumeração deve poder ser tomada como se fôsse 
completa, isto é, deve ser virtualmente _ corr:pZeta. . 

Nos escolásticos, a teoria da induçao incompleta fm tratada so

bretudo no século XIII por Santo Alberto Magno <comentário aos Pri
meiros Analíticos, 1. II, tract. vn, c. 4 e aos Tópicos, 1. I. tract. ur, c. 4·; 
etc. J e no século XVII por João de S. Tomás (Log. I ,  P .  Sum., 1. II, 
cap. VI, pág. 16 ; 1. III, cap. n, pág. 52 sqq. ; lllustr., q. VIII, a 2, pág. 172 

sqq . > .  
b )  Esquema geral d a  Divisão da Indti.ção A Indução legítima, isto 

é, de enumeração suficiente, divide-se em completa e incompleta. Se 
considerarmos a indução de enumeração insuficiente, < indução ilegí
tima, em que a conseqüência não é boa e a «indução formab, que não 
é verdadeira indução, �5 teremos o quadro seguinte ; 

RACIOCÍNIO 
lNDUTrVO 

( 
/' 

1· [ co� enumeração l completa l INDUÇÃO 

li 
SUÍlC' ente r incompleta Í. LEGÍTIMA 

real . 

J ) 

1 l 
1 Indução 

com enumeração insufi cier.te l J ilegítima 

[ aparente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " I ndução formal" ]  

Divisão do raciocínio indutivo 

C - O Raciocínio por semelhança 

100 . Ü RACIOCÍNIO POR SEMELHANÇA OU POR ANALOGIA. 
1 .  O raciocínio por semelhança o u  por analogia (exemplum) é 
uma indução parcial ou imperfeita, na qual o espírito passa de um 
ou de alguns fatos singulares (ou de uma enunciação universal) , 
não a uma conclusão universal, mas a uma outra enunciação sin
gular ou particular 211, que êle infere em virtude de uma seme
lhança : 

Paulo sarou de suas dôres de cabeça com êste remédio ; 
logo, João há de sarar de suas dôres de cabeça com êste 

mesmo remédio. 

24 . Cf. HAMELIN, Le Systeme d'Aristote, pág. 257. 
25 . Ver acima, págs. 276-277. 
26 . Cf. ARrsTÓTELEs, Anal. Post., I, e. l; de S. ToMAs, Uç. 1, n.0 12. 
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O macaco foi curado da tuberculose com tal sôro ; 
logo, o homem há de curar a tuberculose com o mesmo 

sôro. 

O raciocínio 
por analogia é 
uma l n d u � ã o  
Imperfeita que 
conclui do par
&lcular em vir

tude de uma st>
melbança. 

Tal raciocínio não constitui um gênero de ar
gumentação irredutível, êle se reduz à indução 
como o imperfeito ao perfeito. 

a i  Sem dúvida podemos reduz!-lo_ a  um raciocínio 
complexo : Indução ( de enumeraçao msufic1ente) + 
Silogismo. 

Induçiio 

j Pa ulo sarou de suas dôres de cabeça com 
êste remédio; 

logo, todo doente que sofre de dôres de 

( 

cabeça há de sarar com êste remédio ; 
l Silogismo 

1 ora, João sofre de dôres de cabeça ; . 
logo. Jvão há de sarar com êste remédio. 

Entretanto. na realidade, o espírito, no raciocínio por s
_
eme�hança, 

conclui do particular ao particular sem passar por uma lei umversal, 
mas somente pela semelhança dos dois casos referidos : 

Paulo sarou de suas dôres de cabeça com êste remédio e o caso 
é semelhante para João e para Paulo; 

logo, João há de sarar de suas dores de cabeça com o mesmo 
remédio. 

li: como que um esbôço de indução, uma indução que fica a meio
caminho, e que, em vez de chegar ao universal, cujo caso particular 
enunciado na Maior é uma parte subj etiva, chega a um outro caso 
particular, porque, na Menor, o espírito não se elevou até êsse uni
versal, mas apenas até algo de muito mais geral e muito menos de
terminado - até o que há de fato de menos próprio e mais comum 
como razão de argumentar, - até a semelhança que une entre si 
o caso particular considerado e um outro caso particular, sem poder 
dizer se um e outro se apresentam, em relação ao Predicado, sob uma 
mesma e.razão» universal. 

b) Se o raciocínio por semelhança vai do particular ao parti
cular, êle não constitui absolutamente um exemplo daquilo que Stuart 
Mill e os Lógicos nominalistas chamam de inferência do particular 
ao particular. Não existe a inferência do particular ao particular, 
nunca é no raciocínio, mas somente na ordem das imagens e do co
nhecimento sensitivo que se encontra um laço direto do particular ao 
particular ( <associação de imagens> e pelas imagens, no homem, «asso
ciação de idéias>) . No raciocínio por semelhança, como em todo ra
ciocínio, há um conceito universal ( exatamente aquêle da semelhança 
entre dois casos) . O raciocínio do sábio ao pensar que tal lei da re
flexão do som, deve sem dúvida aplicar-se à reflexão do calor irradian
te, porque os dois casos se assemelham, ou que o orvalho da noite deve 
ter a mesma causa que a barrela que aparece no verão sôbre uma gar
rafa de água fresca, porque os dois casos se assemelham, é coisa di-
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versa da associação de imagens em virtude da qual um gato escaldado 
teme a água fria ou um cão de guarda late contra todos os pobres. 

c) Chama-se em geral ao raciocínio por semelhança de racio
cínio por analogia. É preciso porém não confundi-lo com o que se 
denomina conhecimento analógico. Raciocínio por 
analogia e conhecimento analógico são duas coisas in- Não confundir 

teiramente diferentes. No raciocínio por analogia, a raciocinio P 0 r 
analogia e coanalogia que designa então uma similitude mais ou nhecimento ana-

menos acidental, refere-se à maneira de estabelecer lógico. 
uma conclusão, uma inferência, da qual ela constitui 
tôda a fôrça (e a insuficiência) .  No conhecimento analógico, a ana;
logia refere-se a um conceito e às coisas nas quais êle se realiza, e e, 
pelo menos na analogia de proporcionalidade própria 21, uma proprie
dade intrínseca do próprio conceito. De tal modo que se uma das 
coisas significadas por um conceito análogo (por exemplo o ser criado) 
está ao nosso alcance imediato, e a outra não (por exemplo o ser incria
do) , podemos conhecer a segunda pela primeira como «por um espe
lho» : conhecimento inadequado sem dúvida, mas que pode ser absolu
tamente certo. 

2 .  É claro que o raciocínio por semelhança fornece apenas 
uma probabilidade, e não uma certeza. tle desempenha um papel 
imenso na descoberta ou na invenção. É preciso porém recorrer 
aos tipos de raciocínios mais perfeitos (Silogismo, ou Indução de 
enumeração suficiente) .para estabilizar o juízo científico. 

3 .  O que denominamos comumente exempio ou comparaçâ-0 
é apenas um esbôço de raciocínio por semelhança, destinado não 
mais a tornar uma conclusão mais ou menos provável, mas ape
nas para ilustrar uma proposição e manifestá-la de modo mais 
sensível. 

É por isso que a verdade dos pensamentos que exprimimos é 
absolutamente independente das comparações a que recorremos 
para esclarecê-las. Os exemplos escolhidos podem ser falsos em 
si ; são bons se servem para manifestação de uma verdade. As
sim acontece com tantas comparações encantadoras tiradas por 
S Francisco de Sales das histórias naturais dos antigos : "E as
sim como o arco-íris tocando o aspálato torna-o mais perfumado 
que os lírios, assim também a redenção de Nosso Senhor, tocando 
as nossas misérias, torna-as mais úteis e dignas de amor como 
jamais o foi a inocência original. " 2s 

27 . A questão da analogia será tratada na Lógica Maior e na Metaftsl1:a. 
28 . S. FRANCISCO DE SALES, Trotado do Amor de Deus, livro Il, e. V. 





A P Ê N D I C E  

INDICAÇÕES PRATICAS 

1 

. 
ÁLGEBRA LÓGICA - Como veremos na Lógica Maior, o que 

hoJe em dia se chama a álgebra da Lógica refere-se a uma certa 
arte de substituir o trabalho racional pelo manuseio regrado de 
sinais ideográficos (Logística) ,  disciplina cujos fundamentos são 
em si mesmos absolutamente estranhos à Lógica verdadeira ou 
arte do trabalho racional, e dependendo aliás, em quase todos os 
Logísticos, de uma concepção geral (" Lógica da Relação") que 
destrói a sã filosofia do raciocínio. 

Todavia, nada impede conceber uma álgebra lógica comple
tamente diferente, - e muito mais modesta, - constituída de 
conformidade com os princípios da Lógica tradicional e que co
locaria à disposição do Lógico um sistema de sinais artificiai<-, es
peciabnente adaptados à análise reflexa do raciocínio. Esta ál
gebra lógica certamente não visaria a substituir a linguagem, ex
pressão direta do trabalho do pensamento, nem em fornecer os 
meios de um cálculo lógico que dispensaria de pensar : sua ambi
ção se limitaria em facilitar a tarefa da reflexão lógica, traduzindo 
para o lógico as proposições da linguagem num sistema de sinais 
técnicos mais completos e mais precisos ( sob a relação especial 
do estudo reflexo dos processos da razão) . 

Seria porém muito útil, pelo fato de manifestar aos sentidot-l 
as propriedades lógicas, tornando mais fácil o manuseio das re
gras lógicas. Do ponto-de-vista pedagógico em particular estamos 
persuadidos de que prestaria grande serviço. O professor que, à 
medida que ensina a Lógica, se esforçasse, de comum acôrdo com 
seus alunos, em constituir um tal sistema de sinais, acharia com 
isso o melhor meio de interessar os espíritos, de despertar-lhe.� 
a atenção, ajudando-lhes a avivar a memória. A titulo de exem
plo, e para mostrar apenas um caminho a seguir, suponhamos 
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que se escolhessem alguns sinais elementares tais como os se
guintes : 

T 

X 
. . 

T ou X 
T ou X . . 

indicaria a identificação do Pr e do S na proposição 
afirmativa, 

a separação dos mesmos na negativa, 

uma suppositio tomada em relação à existência ideal 

uma .cntppo.'litio considerada em relação à existência 
real, 

a in icial maiúscula indicaria um têrmo universalmente tomado, 
os parênteses, um têrmo particularmente tomado, 
os colchêtes, um têrmo singular, 
o sinal --+ indicaria a inferência ( " logo " ) . 

Esta l ista evidentemente poderia ser alongada. Porém com 
sinais tão elementares já é fácil de realçar m uitos pontos inte
ressantes. Assim, para traduzir no referido sistema de sinais o 
Silogismo " Todo homem é mortal ; ora, Pedro é homem ; logo, etc. " 
escreveríamos : 

. 
Homem T ( mortal ) 

[Pedro] T ( homem ) . 
----? [Pedro] T (mortal )  

e isso obrigaria a precisar que a menor singular ( e  também a con
clusão) comporta uma suppositio considerada em relação à exis
tência real, embora afirme do S um Pr essencial. 1 

A conversão simples traduzir-se-ia pelos seguintes símbolos : 

ou : 

A X B  

B X A, 

( a )  T ( b )  

(b)  T (a) , 

que manifestam aos sentidos não haver em tal caso inferência 
propriamente dita, mas simplesmente expressão diferente· de uma 
única e mesma verdade (ver acima pág. 169 ) .  

1 . As prop0sições singulares estão regularmente nesse caso. a q� �os 
refer:mos acima l pág. 224, 4) a respeito de certas universais. 
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A conversão parcial (per accidens) traduzir-se-ia pelo sím
bolo. 

A T (b)  
(b)  T (a) , 

(que mostra que a conversa parcial repete de maneira implici
taniente diminuída a mesma verdade que a proposição primitiva 
( ver acima pág. 1 6D) . 

Se  traduzíssemos no sobredito sistema de sinais a passagem 
de uma afirmativa universal a uma singular, 

A T (b)  � [a] T (b) 
. . 

(por exemplo : " Todo homem é mortal, logo êste homem é mor
tal " ) ,  vemos que para �oder pôr o segundo membro é preciso 
saber que [a] existe, :! ou melhor, é preciso fazer menção da exis
tência do sujeito singular ( 11ddere constantiam) ,  e dizer : "Todo 
homem é mortal, e êste homem existe, logo êste homem é mor
tal ") . (Ver acima pág. nota 72 ) .  

Silogismo em Darapti, como os que foram dados como exem
plos na pág. 226, teriam por símbolo : 

Morcêgo T ( alado) 
. 

Morcêgo T (mamífero) 
. 

. . . ____,. ( mamífero) T (alado) 

. 
Poeta T (artista) 

. 
Poeta T ( homem) 

. 
(homem ) T (artista) 

isso faz ver que a conclusão deve ser tomada no mesmo senti
.
do 

("existencial"  ou " ideal ") que a maior, - mostrando também 

2 .  O que não está implicado no primeiro membro, mesmo se, como aqui 
o fiz€mos, lhe damos uma significação existencial (TQdo homem é mortal, <' 
existem homens) . A suppositio é realmente considerada então do ,onto de 
vista: da existência real, porém, isso significa somente que existem homens: 
não significa que êste homem determinado existe. Para passar de A a ta) . 
não é necessário acrescentar a menção da existência do sujeito; para passar 
(fc A a [n] é necessário. 
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de modo sensível como Darapti se reduz a Darii pela con ve:r�ão 
da menor : 

Darapti ·[ 
__ 

C T (b) 
e T (a) 

( a )  T (b)  

Dari i 
· e T (b)  1 (a)  T (e) ! -4  (a) T (b) 

Poderíamos do mesmo modo verificar fàcilmente a:� regms 
ela redução dos modos. (Ver acima n.0 79) . 

Finalmente o a rgumento ontológico de Descartes ( ver pág. 
77 ) traduzir-se-ia da seguinte maneira : 

. 
Absolutamente perfeito 1., ( necessàriamente existente ) 

. 
[Deus] T ( absolutamente perfeito) 

. 
-- [Deus] T ( necessàriamente existente) 

o que manifesta aos sentidos o vício dêsse argumento ( suppositio 
tomada no antecedente em relação à existência ideal e no con
seqüente em relação à existência real. ) 

II 

DIVISÃO DO CURSO - Num curso de Filosofia com duracão 
total de oito a nove meses, o presente tratado de Lógica Menor 
pode ser distribuído em 19 l ições, da seguinte maneira ( omitindo 
todos os n. 0• e todos os parágrafos precedidos de asterisco) .  

I. Preliminares ! N.°" 1 a 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

n. A simples apreensão. - Noção do Conceito. - Ex
tensão e Compreensão do conceito. ( N.°" 5 a 13) 

m. As várias espécies de conceitos. (N.0• 14 a 18) . . . .  

IV. Noção do têrmo oral. - As várias espécies de têr-
mos. <N.0• 19 a 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V. Linguagem e pensamento. - A definição. - A di-
visão. (N.°" 26 a 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VI. O Juízo. - Noções gerais sôbre a proposição. < N.0• 
34 a 43 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

VII. As várias espécies de proposições : Proposições sim
ples e compostas ; proposições afirmativas e nega-
t.ivas. <44 a 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

7 a 17 

23 a 42 

42 :l 56 

5"7 a 68 

68 a 92 

9& a 1 1 0  

1 10 a 121 
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VIII. Proposições de inesse e proposições modais. - o :su
jeito e o predicado do ponto de vista da quantidade 
N.º" 49 a 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 a 135 

IX. Oposição das proposições <N.0• 53 a 56) . . . . . . . . . . 135 a 143 

X. Conversão das proposições (N.0• 57 a 58) . . . . . . . . . . 147 a 150 

Revisão das lições precedentes. 

XI. Noções gerais sôbre o raciocínio (N.0• 60 a 65 ) . . . 155 a 167 

XII. Divisão do raciocínio. - As «inferências imediatas». 
-- Noções gerais sôbre o silogismo categórico (N.°" 
66 a 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 a 183 

XIII. Noções gerais sôbre o silogismo categórico (conti-
nuação) . - Figuras e modos. - Divisão do silo-
gismo quanto à figura (N.0s 71 a 74) . . . . . . . . . . . . 183 a 194 

XIV. Divisão do silogismo quanto ao modo (N.0 75) . . . 195 a 19P. 

Exercícios. 

XV. Os silogismos hipotéticos. - O Silogismo condicio-
nal (N.0• 86 a 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

XVI. Divisão do silogismo (N.0• 90 a 94) . . . . . . . . . . . . . . .  . 
XVII. O raciocínio indutivo (N.0s 95 a 98) . . . . . . . . . . . . .  . 

XVIII. Divisão da Indução. - O raciocínio por semelhança. 
(N.0• 99 e 100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

XIX. Revisão geral. 

III 

241 a 249 

252 a 263 

265 a 271 
281 a 285 

285 a 292 

Para cada uina das lições indicadas no referido quadro, acon
selhamos aos alunos que leiam na primeira vez só as partes im
pressas no texto maior, depois, na segunda leitura, acrescentar 
o estudo do texto menor ao do maior. 

IV 

DISSERTAÇÕES - Haverá no corpo da obra, após cada seção 
importante, exercícios que o professor poderá variar como qui
ser. Os exercicios práticos são absolutamente indispensáveis. Po
derão ser acrescentadas algumas dissertações, por exemplo, sôbre 
um ou outro dos seguintes assuntos : 

- Mostrar a distinção e as relações reciprocas das três operações 
do espírito. 

- A extensão e a compreensão dos conceitos. 

_ - Papel da quantidade no juízo e no raciocinlo. Uma lógica que 
nao leve em consideração alguma a extensão, será possivel? 
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- Papel e funções do verbo ser do ponto de vista da análise lógica 
do pensamento. 

- A oposição e a conversão das proposições. 

- Existem inferências imediatas ? 

- Expor o mecanismo lógico do silogismo categórico. Em que sen-
tido se pode dizer que no silogismo o espírito vai do geral ao particular ? 

- As figuras e os modos do Silogismo. 

- Comentar a palavra de José Maistre : «0 Silogismo é o homem». 

- O Silogismo condicional. Em que difere êle do silogismo categó-
rico? Será uma forma primitiva do raciocínio? 

- A Indução. Sua estrutura lógica. Pode-se reduzi-Ia ao silogismo? 
- Mostrar que a linguagem é útil não sómente para a expressão, 

mas também para o próprio exercício do pensamento. 
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