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1. O objectivo desta exposição 1 é encontrar um método
que permita raciocinar 2, sobre todo e qualquer problema pro-
posto, a partir de proposições geralmente aceites, e bem assim
defender um argumento 3 sem nada dizermos de contraditório.
Antes de mais, portanto, há que explicar o que é um raciocínio
dedutivo 4 e quais as suas variedades, a fim de determinar o
que é um raciocínio dialéctico, pois é este último o que estuda-
mos na presente exposição.

Raciocínio dedutivo é um discurso no qual, dadas certas
premissas, alguma conclusão decorre delas necessariamente, di-
ferente dessas premissas, mas nelas fundamentada. Quando o
raciocínio resulta de proposições primordiais e verdadeiras 5 ou
de princípios cognitivos derivados de proposições primordiais e
verdadeiras, diz-se que temos uma demonstração 6; ao raciocí-
nio obtido a partir de proposições geralmente aceites 7 chama-se
silogismo dialéctico. l São verdadeiras e primordiais aquelas pro-
posições que merecem crédito, não por recurso a outras proposi-
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1 Pragmate…a: outras traduções possíveis: «estudo, tratado».
2 Sullog…zesqai.
3 LÒgoj.
4 SullogismÒj.
5 !AlhqÁ ka† prîta.
6 !ApÒdeixij.
7 ”Endoxoi, lit. «plausíveis, fundadas na opinião comum».
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ções, mas sim por si mesmas (pois no que respeita aos princí-
pios 8 científicos não é pertinente perguntar porque são
credíveis, uma vez que cada um desses princípios em si e por
si deve ser credível); são fundadas na opinião comum aquelas
proposições que parecem credíveis a todos, ou à maioria, ou aos
sábios; ou ainda, de entre estes, a todos, à maioria ou aos mais
conhecedores e reputados. Diz-se raciocínio erístico 9 aquele
que resulta de proposições que parecem geralmente aceites sem
que o sejam, bem como o que decorre, ou parece decorrer, de
proposições geralmente aceites, pois nem tudo o que parece
fundado na opinião o é de facto. Nem todas as proposições
tidas por geralmente aceites se apresentam 10 como perfeita-
mente evidentes, conforme sucede no caso das premissas de
base 11 dos raciocínios erísticos; no caso destes, de facto, a sua
natureza enganadora é imediatamente evidente quase sempre
para quem é capaz de reparar mesmo em pequenos pormeno-
res. l Portanto, à primeira variedade dos raciocínios erísticos po-
demos chamar «raciocínio»; à segunda, chamaremos «raciocí-
nio erístico», mas não «raciocínio», sem mais, porquanto apenas
constitui um raciocínio na aparência, não na realidade.

Para além de todos os tipos referidos de raciocínios ainda
há os raciocínios falaciosos 12, os quais assentam em proposi-
ções básicas de certas ciências, tais como os que se fazem no
domínio da geometria, ou de ciências afins desta. Este modo
de proceder parece ser diferente do dos raciocínios acima men-
cionados; de facto, quem desenha figuras falsas 13 não está a
raciocinar a partir de premissas verdadeiras e primordiais, nem
a partir de premissas geralmente aceites. Efectivamente, as pre-
missas em que se baseia não satisfazem a definição de «pre-
missas geralmente aceites», porquanto nem são aceites por to-
dos, nem pela maioria, nem pelos sábios, nem, de entre estes,
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8 Aˆ ¢rca….
9 ’EristikÒj… sullogismÒj lit. «silogismo contencioso».
10 Lit., «têm uma aparência» (‰cei… t¾n fantas…an).
11 !Arca….
12 Paralogismo… = «inferências falsas, raciocínios falsos, paralogis-

mos».
13 `O yeudogr£fwn.
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por todos, ou pela maioria, ou pelos de maior reputação; pelo
contrário, ele constrói o seu raciocínio a partir de premissas
próprias da ciência referida, mas não verdadeiras; ou seja, cons-
trói um falso raciocínio, ou porque não desenha os semicír-
culos de forma correcta, ou porque não traça algumas linhas
tal como elas devem ser traçadas.

Tomemos o que ficou dito como uma descrição sumária
dos diferentes tipos 14 de raciocínio. Em termos gerais, estas são
as distinções que pretendemos estabelecer quanto ao que atrás
ficou dito e quanto ao que diremos em seguida, porquanto não
é nosso propósito fazer uma exposição exaustiva sobre nenhum
desses tipos, mas apenas fazer-lhes referência de forma sumá-
ria; entendemos ser mais do que bastante, segundo o método
proposto, sermos capazes de distinguir de algum modo cada
um dos tipos de raciocínio.

2. No seguimento do que ficou dito, vejamos em relação
a quantas, e a que tipo de actividades esta exposição poderá
ser útil. São elas em número de três: o exercício mental, os en-
contros com o público, a obtenção de conhecimentos 15 de ordem
filosófica. Que é útil para o exercício mental, é coisa só por si
evidente: possuidores do método, poderemos argumentar com
mais facilidade sobre alguma questão que nos seja colocada;
quanto aos encontros com o público, é útil porque, depois de
fazer uma enumeração das opiniões da maioria, poderemos
debater com todos a partir dos seus próprios princípios, e não
de princípios alheios, fazendo-os modificar aquilo que nos pa-
recer que dizem de forma incorrecta; quanto, enfim, aos conhe-
cimentos filosóficos, porque, sendo capazes de analisar qual-
quer dificuldade em ambos os sentidos possíveis, mais
facilmente detectaremos em cada questão onde está a verdade e
onde o erro. Além disso ajudar-nos-á a discernir os princípios
básicos 16 de cada ramo do conhecimento. É que, partindo dos
princípios próprios de uma determinada ciência, nada é possí-

14 E‡dh, lit. «espécies».
15 T¦j œpist»maj (cf. œpist»mh no Gloss.).
16 T¦ prîta [lit.» os (princípios) primordiais»].
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vel dizer acerca destes, já que os princípios têm precedência
absoluta sobre tudo. l Por isso mesmo, para podermos dizer al-
guma coisa sobre esses princípios, temos necessariamente de re-
correr a opiniões geralmente aceites sobre cada um deles. Esta
actividade é uma propriedade da dialéctica, ou, pelo menos, é a
ela especialmente adequada, dado que, sendo uma actividade
que tem por fim a investigação, fornece o caminho para atingir
os princípios comuns a todos os métodos.

3. Estaremos plenamente na posse do método quando
nos encontrarmos em situação similar à que se verifica no caso
da retórica, da medicina, e de outras capacidades 17 semelhan-
tes, isto é, quando formos capazes de atingir os nossos propó-
sitos recorrendo a todos os meios ao nosso alcance 18. De facto,
nem o retor 19 persuadirá o auditório, nem o médico curará o
doente em qualquer circunstância; apenas se não omitirem ne-
nhum dos recursos à sua disposição diremos que eles domi-
nam a sua ciência.

4. Primeiramente há que observar de que elementos cons-
ta o nosso método. Se tivermos presentes a quantidade e o tipo
de coisas sobre que versam os debates dialécticos, de que ele-
mentos eles são constituídos, e quando é que nos podemos con-
siderar aptos a usar todos os recursos, então teremos alcança-
do o nosso objectivo. São iguais em número e em conteúdo os
elementos de que constam os debates 20 e as matérias sobre que
versam os raciocínios 21. Os debates nascem a partir de certas
proposições 22; as matérias sobre que versam os raciocínios são
os problemas 23. Toda a proposição e todo o problema aponta
para uma propriedade 24, para um género 25, ou para um aci-
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17 Dun£meij.
18 Sobre o sentido desta frase v. Brunschwig, 1967, p. 117, n. 3.
19 `O ›htorikÒj «mestre de retórica, orador».
20 Oˆ lÒgoi.
21 Sullogismo….
22 Aˆ prot£seij.
23 T¦ probl»mata, lit. «as matérias propostas para investigação».
24 ”Idion.
25 GŠnoj.
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dente 26; quanto à diferença específica 27, dado que diz respeito
ao género, deve ser estudada juntamente com este. Uma vez
que, das propriedades, umas explicitam o que uma coisa é 28, e
outras não o explicitam, há que distinguir a «propriedade» nos
dois sentidos referidos, chamando, à que explicita o que uma
coisa é, «definição» 29, e dando às restantes a designação co-
mum a todas, ou seja, chamando-lhes apenas «propriedades».
É evidente a partir do que ficou dito que, de acordo com a dis-
tinção feita, há no total quatro termos possíveis a distinguir:
«definição», «propriedade», «género» e «acidente». Não se ima-
gine, contudo, ser nossa intenção dizer que cada um destes
termos, tomado em si mesmo é, ou uma proposição, ou um
problema, mas sim que é a partir deles que são formados quer
os problemas, quer as proposições.

O problema e a proposição diferem entre si quanto ao modo.
Assim, por exemplo, quando se diz: «Acaso ‘animal terrestre
bípede’ é a definição de ‘homem’?», ou então: «Acaso ‘animal’ é
o género (a que pertence) o homem?», estamos perante proposi-
ções. Mas se dissermos: «’animal terrestre bípede’ é a definição
de ‘homem’, ou não?», já estamos perante um problema. E o
mesmo se passa em relação aos outros predicáveis, de modo que
é verosímil que sejam iguais em número os problemas e as pro-
posições, dado que basta mudar o modo como uma proposição
está formulada para, a partir dela, se obter um problema.

5. Vamos agora examinar o que é uma definição, uma
propriedade, um género e um acidente.

26 SumbebhkÒj.
27 O texto grego tem apenas diafor£ «diferença»; em sentido técni-

co esta «diferença» é aquela que, dentro de um género, individualiza cada
uma das espécies nele contidas, ou seja, a diferença específica.

28 TÕ t… Ãn eünai. Sobre o sentido desta expressão, difícil e imensas
vezes discutida, v. «Introdução», §§ 27-32.

29 “Oroj. Neste desenvolvimento, Arist. aborda o problema daquilo
a que os Escolásticos designavam com o termo latino praedicabilia «predi-
cáveis». Não confundir com as «categorias», cf. Schramm, 2004, p. 45: «Os
‘predicáveis’ são classes de predicados em si, as ‘categorias’ são classes
de predicados apenas na medida em que exprimem a essência de sujeitos
determinados.»



238

«Definição» é um enunciado 30 que explicita o que cada
coisa é 31, o qual pode surgir como l um enunciado usado em
lugar de um nome, ou um enunciado usado no lugar de outro
enunciado, dado que é possível definir outras das coisas expli-
citadas por meio de um enunciado. Todos aqueles que, de al-
guma forma, se referem a uma coisa recorrendo a um nome,
é evidente que não proporcionam uma definição 32 da coisa,
uma vez que toda a definição deve ter a forma de um enun-
ciado. Temos de admitir, no entanto, que é, de certo modo,
definitória uma expressão como, por exemplo: «Belo é aquilo
que é decoroso.» 33 O mesmo se passa quando pomos a per-
gunta se «sensação» 34 e «conhecimento» 35 são a mesma coi-
sa, ou coisas diferentes, pois é um facto que a maioria das
discussões travadas acerca das definições está em saber se es-
tamos a falar da mesma coisa ou de coisas diferentes. Para
simplificar 36, chamemos «expressões definitórias» a todas as
expressões formadas segundo o mesmo método que as defi-
nições. É só por si evidente que os casos acabados de referir
se enquadram dentro deste tipo. Se formos capazes de diluci-
dar se estamos a falar do mesmo ou de coisas diferentes, tam-
bém poderemos ser capazes de argumentar acerca das defini-
ções, dado que, se demonstrarmos que as duas coisas não são
idênticas estaremos a deitar por terra a definição sujeita a deba-
te. Mas o que acabámos de dizer não é susceptível de inversão,
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30 LÒgoj.
31 TÕ t… Ãn eünai. Sobre os problemas de interpretação (inclusive de

ordem gramatical) levantados por esta expressão v. «Introdução», l. c., e ain-
da Sanmartín, p. 94, n. 12, e, sobretudo, M. Schramm, o. c., pp. 46 e segs.

32 `OrismÒj. Sobre a distinção a fazer entre os dois termos usados por
Arist. para designar a «definição», ou seja, Óroj e ÐrismÒj, v. Schramm,
o. c., pp. 49 e segs.

33 «Belo» traduz aqui o grego tÕ kalÒn, que tanto pode significar
«belo» como «bem»; por sua vez «decoroso» traduz o grego prŠpon, par-
ticípio de prŠpw «ser conveniente, ser adequado, ser próprio» (tanto em
sentido físico como moral); neste contexto, «decoroso» deve entender-se
em sentido moral.

34 A‡sqhsij.
35 !Epist»mh.
36 `Aplîj.
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isto é, para confirmar a justeza de uma definição não basta
demonstrar que estamos a falar do mesmo; em contrapartida,
para deitar por terra 37 a definição é suficiente demonstrar que
não estamos a falar do mesmo.

«Propriedade» é um predicável que não explicita a essên-
cia de uma coisa, mas que lhe pertence em exclusivo e pode
ser predicado convertivelmente acerca da coisa 38. Por exemplo,
é uma propriedade do homem a aptidão para a gramática 39;
portanto, se um certo ente é homem, então tem aptidão para a
gramática, e se um ente tem aptidão para a gramática, então é
porque se trata de um homem. Ninguém considera como pro-
priedade aquilo que pode ser próprio de um outro ente qual-
quer; por exemplo, que dormir seja propriedade do homem,
ainda que possa suceder que num certo momento seja um ho-
mem o único ente que está a dormir. Se alguém quiser chamar
«propriedades» a predicados deste tipo, então terá de o fazer
não de uma forma absoluta, mas sim falando apenas em rela-
ção a um dado momento ou circunstância: pode dar-se o caso
de que «estar do lado direito» seja num dado momento uma
propriedade, e também é possível dizer-se que «bípede» pode
ser circunstancialmente uma propriedade, por exemplo se esti-
vermos a falar do homem em comparação com o cavalo ou o
cão. É evidente que não é possível fazer a conversão 40 de um
predicado aplicável a mais do que uma coisa: pelo facto de um
dado ente estar a dormir não se segue necessariamente que seja
um homem.

37 «Comprovar», «deitar por terra»: dois termos técnicos de enorme
importância no contexto da dialéctica de Aristóteles. No debate dialéctico
os dois intervenientes prosseguem objectivos diferentes e opostos, já que
um deles pretende «comprovar» (kataskeu£zein «confirmar, defender»)
uma determinada proposição (ou tese), enquanto o outro pretende «dei-
tar por terra» (¢naskeu£zein «infirmar, destruir um argumento, refutar»).

38 !Antikathgore™sqai.
39 TÕ grammatikÁj eünai dektikÒn, lit. «ser receptivo à gramática» (en-

tendendo por «gramática» o conhecimento da leitura e da escrita, para
além do que hoje entendemos pelo termo).

40 Por ex., a proposição «todo o homem é um ente que dorme» não
é convertível em «todo o ente que dorme é homem», ao contrário da pro-
posição em que se afirma a aptidão do homem para a gramática.
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«Género» é uma predicação feita quanto à categoria da es-
sência 41 a propósito de um grande número de coisas que dife-
rem entre si pela respectiva espécie. Diremos que se faz uma
predicação quanto à categoria da essência quando se enuncia
algo que convém ao objecto sobre o qual perguntamos: «O que
é isto?» Por exemplo, se perguntarmos «O que é o homem?» 42

será adequado responder que é um «animal» 43. Também é de
natureza genérica a questão de saber se duas ou mais coisas
pertencem ao mesmo género ou a géneros diferentes, já que
responder a esta questão implica o recurso ao mesmo método
que usamos para investigar o que é o género. Assim, argumen-
tarmos que «animal» é o género a que pertence «homem», e
igualmente aquele a que pertence «boi», equivale a argumen-
tarmos que «homem» e «boi» pertencem ao mesmo género. l
Se, pelo contrário, demonstrarmos que uma coisa pertence
a um género e outra coisa pertence a um género diferente,
teremos concluído que não se incluem as duas no mesmo
género.

«Acidente» é um predicável distinto dos precedentes, isto
é, não é uma definição, nem uma propriedade, nem um géne-
ro, conquanto possa pertencer à coisa. Pode também dizer-se
um predicável que pode aplicar-se ou não a uma e à mesma
coisa, qualquer que ela seja; por exemplo, «estar sentado» ora
pode aplicar-se, ora pode não se aplicar a um certo ente, e o
mesmo se pode dizer do facto de «ser branco», pois nada há
que impeça uma coisa de umas vezes ser branca e outras não
ser branca. Das duas definições que demos de «acidente» a
segunda é a preferível 44. Se alguém desejar concluir o que é um
acidente a partir da primeira, deverá elucidar previamente o que
é uma definição, um género, uma propriedade, ao passo que a
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41 !En tù t… œsti.
42 I. e., se perguntarmos qual é a essência do «ser homem».
43 Zùon «animal»; por vezes o contexto pode recomendar a tradu-

ção por «ser animado» (= dotado de alma), ou «ser vivo».
44 I. e., a definição pela negativa (o acidente não é definição, nem

propriedade, nem género), e a definição pela positiva (o que caracteriza o
acidente é a possibilidade de se aplicar umas vezes, e outras não, a um
mesmo sujeito).
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segunda definição chega só por si para esclarecer o que se en-
tende por acidente. Incluam-se no domínio do acidente todos os
juízos que exprimem uma qualquer comparação extraída de
atributos ocasionais, por exemplo, «se é preferível optar pelo
que é honesto 45 ou pelo que é útil», «se é mais agradável a
vida guiada pela virtude ou pelo prazer», ou praticamente to-
das as questões deste tipo que se possam colocar, pois a res-
peito de todas elas o problema está em decidir a qual delas o
acidente em questão se aplica melhor. Do que dissemos
conclui-se com clareza que nada impede um acidente de se
tornar uma propriedade ocasional e relativa: por exemplo, «a
posição ‘sentado’», que é um acidente, torna-se uma proprie-
dade se, num dado momento, apenas um único indivíduo esti-
ver sentado; mas se houver várias pessoas sentadas, então será
uma propriedade destas em relação às que não estão sentadas.
Ou seja, nada impede que um acidente se torne propriedade
de uma coisa em termos relativos e momentâneos. O que ele não
pode é ser uma propriedade em sentido absoluto.

6. Não deve escapar à nossa atenção que tudo quanto se
pode dizer relativamente à propriedade, ao género e ao aciden-
te pode também dizer-se adequadamente em relação às defini-
ções. De facto, se nós provarmos que um determinado atributo
não pertence exclusivamente ao sujeito da definição, tal qual
como sucede quando se trata de uma propriedade, ou se o que
encontrarmos dado na definição não é o verdadeiro género, ou
se na formulação do enunciado houver algum elemento desa-
quado, como igualmente poderá suceder na enunciação de um
acidente, teremos refutado a definição; consequentemente, de
acordo com o que atrás ficou dito, estas hipóteses acabadas de
enumerar seriam apenas, em certo sentido, «definitórias». Mas
nem por isto deveremos procurar encontrar um método válido

45 TÕ kalÒn. O adjectivo kalÒj, aqui no género neutro substantivado,
tem uma grande abrangência semântica, pois pode equivaler a «belo»,
«bonito», «bom» (especialmente em sentido moral), «nobre», «decente»,
etc. Neste caso optámos pela versão «honesto», com a conotação de «con-
forme ao bem moral», segundo o modelo do latim honestum, que é usado
em filosofia para denotar precisamente o «bem moral».
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para todas as situações, primeiro porque não seria nada fácil
encontrá-lo, depois porque, se o encontrássemos, ele seria to-
talmente obscuro e de utilização difícil na presente exposição 46.
Se, em contrapartida, chegarmos a um método apropriado a
cada um dos tipos de problemas que distinguimos, mais facil-
mente encontraremos l a saída para cada uma das questões com
que nos defrontamos. Numa palavra, como já acima ficou dito,
há que ir estabelecendo distinções em termos gerais, e inserindo
nestas as questões mais adequadas a cada uma delas, cons-
truindo assim proposições que chamaremos «de tipo definitó-
rio» e «de tipo genérico». Assim, praticamente todos os casos
serão tratados dentro do tipo que lhes é adequado.

7. Primeiro que tudo há que distinguir todos os sentidos
em que se pode usar o termo «idêntico» 47. Em termos gerais
diríamos que «idêntico» pode entender-se em três acepções, já
que habitualmente falamos de «identidade» 48 relativamente ao
número, à espécie, ou ao género. Relativamente ao número:
quando existem várias palavras para designar um único objec-
to, por exemplo lèpion e ˆm£tion 49. Relativamente à espécie:
quando existem muitas coisas diferentes mas que não se dis-
tinguem pela espécie a que pertencem, por exemplo, «este ho-
mem» e «aquele homem», «este cavalo» e «aquele cavalo»:
neste caso diz-se que todos estes entes são «idênticos relativa-
mente à espécie», uma vez que pertencem à mesma espécie.
Do mesmo modo pode dizer-se que são «idênticas relativamen-
te ao género» todas as coisas que se incluem dentro de um
mesmo género, tais como «cavalo» e «homem». Poderia pare-
cer que, ao dizermos que é sempre «idêntica» a água que corre
de «uma mesma fonte», estaríamos a empregar «idêntico» num
sentido diferente dos usados atrás. Apesar de tudo, este caso
deve incluir-se entre aqueles em que, de certo modo, se fala de
«coisas da mesma espécie». De facto, todas estas coisas pare-
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46 Pragmate…a.
47 TÕ aÙtÒ, lit. «o mesmo», cf. o lat. ipsum.
48 Sobre a questão da «identidade», v. M. Mignucci, «Aristotle’s

Topics and Contingent Identity», in Kann man heute…, pp. 39-59.
49 Ambas as palavras denotam uma espécie de capa, ou capote.
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cem ter uma certa relação de parentesco entre si e serem pra-
ticamente idênticas umas às outras. Um certa porção de água
diz-se que é especificamente idêntica a qualquer outra porção
de água, porque ambas têm entre si uma determinada seme-
lhança; a água que corre de uma fonte não se distingue de
outra água qualquer senão pelo seu eventual maior grau de
semelhança, por isso não a distinguimos das restantes coisas
que dizemos serem idênticas relativamente à espécie. Parece
que onde se encontra maior consenso é no emprego da expres-
são «idêntico» em relação com o número. Mesmo aqui, porém,
a expressão pode empregar-se em mais do que um sentido.
O primeiro e mais importante sentido ocorre quando usamos a
palavra «idêntico» em relação a um nome ou a uma definição,
por exemplo, quando dizemos que «capote» (ˆm£tion) é idênti-
co a «capa» (lèpion), ou quando dizemos «animal terrestre
bípede» para significar «homem». O segundo sentido ocorre
quando nos referimos a uma propriedade, por exemplo, quan-
do identificamos o homem como «o que tem capacidade para
o conhecimento» 50, ou o fogo como «aquilo que tem a tendên-
cia natural para se elevar». O terceiro sentido ocorre quando a
identidade diz respeito a um acidente, por exemplo, se identi-
ficamos «o homem que está sentado» ou «o homem que percebe
de música» com Sócrates. Todas estas expressões designam um
ente numericamente uno. Que é verdade o que acabamos de
dizer, qualquer pessoa pode compreendê-lo se reparar na va-
riedade de maneiras que temos para designar alguém. Às ve-
zes sucede que mandamos chamar uma das várias pessoas que
se encontram sentadas dizendo apenas o nome da pessoa 51;
mas se, porventura, o encarregado de a chamar não identifica
a pessoa pelo nome, nós mudamos a maneira de dizer, e alu-
dimos a um qualquer acidente que dê a entender a quem nos
referimos, dizendo, por exemplo, que vá chamar para o pé de
nós «aquela pessoa que está sentada», ou «aquela pessoa que
está a conversar»: é evidente que tanto ao empregar o nome
próprio como ao aludirmos a um mero acidente estamos a
referir-nos à mesma pessoa.

50 !Epist»mh.
51 I. e., sem especificar que a pessoa em causa está sentada.
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8. l Quanto ao significado de «idêntico», como ficou dito,
há que entendê-lo, portanto, em três acepções. Que os argumen-
tos 52 são construídos com base nos elementos atrás indicados 53,
por intermédio deles e em relação a eles, é coisa de que nos
podemos persuadir pelo recurso à indução 54; de facto, alguém
que observe todas as proposições e todos os problemas um a um
verificará que umas e outros são resultantes de uma definição,
de uma propriedade, de um género ou de um acidente. Outra
forma de nos podermos persuadir do que dissemos é recorrendo a
um raciocínio dedutivo 55. É que, necessariamente, tudo quanto
seja predicado de uma coisa, ou pode, ou não pode ser objecto
de conversão 56. Se pode ser predicado por conversão é porque
se trata de uma definição ou de uma propriedade (se indica qual
é a essência da coisa é uma definição, se não indica, é uma pro-
priedade; isto é, trata-se de uma propriedade sempre que a
predicação resultante de conversão não indica a essência da coi-
sa). Se o predicado atribuído à coisa não é convertível, das duas
uma, ou algum dos termos predicados do sujeito está contido na
definição, ou não está. Se um desses termos faz parte da defini-
ção, deverá tratar-se ou do género ou da diferença específica, já
que toda a definição comporta a indicação de um género e de
diferenças específicas. Se, porém, não fizer parte da definição, é
evidente que se tratará de um acidente, porquanto dissemos
acima que é «acidente» tudo quanto pertence à coisa, mas não é
nem definição, nem propriedade, nem género.

9. Seguidamente devemos enumerar os tipos das «cate-
gorias» 57 dentro das quais cabem os quatro predicáveis de que

103b

52 LÒgoi.
53 Ou seja, os quatro «predicáveis» enumerados no cap. 5.
54 !Epagwg».
55 SullogismÒj.
56 !Antikathgoe™sqai, lit. «realizar a conversão do predicado», ou seja,

inverter a posição do sujeito e do predicado dentro da proposição, pas-
sando o sujeito para predicado e o predicado para sujeito. Em linguagem
simbólica, S é P «converte-se» em P é S.

57 Kathgor…ai, lit. «predicados, predicações». A este tema dedicou
Arist. precisamente o estudo que tem por título Categorias, também ele
parte do Órganon.
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temos estado a falar 58. São elas em número de dez: «essên-
cia» 59, «quantidade» 60, «qualidade» 61, «relação» 62, «lugar» 63,
«tempo» 64, «posição» 65, «estado» 66, «acção» 67, «paixão» 68.
Quer o acidente, quer o género, a propriedade ou a definição
situam-se sempre numa qualquer destas categorias; todas as
proposições formadas a partir dos predicáveis denotam a es-
sência, a quantidade, a qualidade ou qualquer outra das referi-
das categorias. É evidente pelo que ficou dito que a expressão
que indica «o que uma coisa é» 69, umas vezes indica a «subs-
tância» 70, outras a «quantidade», outras a «qualidade», outras

58 A relação entre os quatro «predicáveis» e as dez «categorias» está
bastante bem explicada no Comentário de Alexandre de Afrodisíade, que
traduzimos da versão inglesa indicada na Bibliografia, dada a impossibili-
dade que tivemos de consultar o texto grego: «Aristóteles acabou de mos-
trar que os problemas e as proposições se distribuem pelos quatro tipos de
predicáveis acima mencionados. Mas como estes predicáveis, embora sendo
géneros, não são os géneros mais elevados, mas estão eles mesmos contidos
em outros géneros (pois eles contam-se entre as coisas que existem em si mes-
mas, das quais há dez géneros, os mais elevados de todos, que é habitual
designar por um nome que lhes é particular, ou seja, «categorias»), Aristóte-
les afirma que nós devemos, de acordo com o que ficou dito anteriormente,
determinar e fixar a lista dos tipos de categorias a que pertencem as quatro
espécies mencionadas de problemas e de proposições» (o. c., p. 70).

59 T… œsti, lit. «o que (qualquer coisa) é».
60 PosÒn, lit. «quanto, de que tamanho».
61 PoiÒn, lit. «qual».
62 PrÒj ti, lit. «relativamente a quê».
63 Poà, lit. «onde».
64 PotŠ, lit. «quando».
65 Ke™sqai, lit. «estar (nesta ou naquela posição)».
66 ”Ecein, lit. «encontrar-se (neste ou naquele estado)».
67 Poie™n, lit. «fazer (alguma coisa)».
68 P£scein, lit. «sofrer, i. e., ser objecto de acção alheia». A tradução

por «paixão» provém do latim passione(m), substantivo em que está pre-
sente o mesmo sentido que no verbo grego. Note-se que tanto «acção»
como «paixão» são os termos usados por M. S. Lourenço na sua tradução
de W. e M. Kneale O Desenvolvimento da Lógica, p. 25. No entanto, dado
que os termos gregos correspondentes são infinitos verbais, a tradução
poderia ser, respectivamente, «agir» e «sofrer uma acção».

69 TÕ t… œsti, a «essência».
70 OÙs…a. Este termo também pode ser traduzido por «essência»

(v. Mesquita, 2005, p. 480).
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uma das restantes categorias. Quando, diante de um homem,
se diz que o ser ali presente é um «homem» ou um «animal»,
está a indicar-se não só «o que a coisa é» 71 como também uma
«substância» 72; quando, em presença de uma coisa de cor bran-
ca se diz que o que temos presente é o «branco» ou é «uma
cor», está a indicar-se tanto uma «essência» como uma «quali-
dade». Semelhantemente, se, diante de um objecto com um
côvado de comprimento dissermos que estamos perante uma
coisa do tamanho de um côvado, estaremos indicando tanto
uma «essência» como uma «quantidade». Passa-se o mesmo
com todos os demais predicados: cada um destes, quer afirme
algo da coisa em si mesma, quer se refira ao género em que
ela se insere, está a indicar uma «essência»; quando está a afir-
mar algo em relação a outro objecto qualquer, já não está a in-
dicar uma «essência», mas sim uma «quantidade», uma «qua-
lidade», ou alguma das restantes categorias. São, portanto, estas
e apenas estas as matérias sobre que versam os argumentos 73,
esta a natureza e o número dos elementos por que são consti-
tuídos. l Seguidamente iremos explicar como encontrar e como
dispor com facilidade de recursos argumentativos.

10. Comecemos por definir o que seja uma «proposição
dialéctica» e um «problema dialéctico», dado que nem todas
as proposições nem todos os problemas podem ser apresenta-
dos de forma dialéctica. De facto, ninguém de perfeito juízo for-
mularia uma proposição que não merecesse crédito de nin-
guém, nem transformaria em problema uma coisa óbvia para
toda, ou quase toda, a gente: nem um tal problema apresentaria
a mínima dificuldade, nem ninguém formularia uma proposi-
ção semelhante.

Entende-se por «proposição dialéctica» 74 uma questão 75

conforme à opinião de todos, ou da maioria, ou dos conhece-

104a

71 T… œsti = a essência.
72 OÙs…a.
73 LÒgoi.
74 PrÒtasij dialektik»; refira-se, no entanto, que prÒtasij também

pode traduzir-se por «premissa».
75 !Erèthsij, «pergunta».
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dores 76 e, de entre estes, ou de todos, ou da maioria, ou dos
mais conceituados, e que, neste caso, não seja paradoxal 77.
Qualquer pessoa, de facto, aceitará como sua uma opinião do
agrado dos conhecedores, desde que não seja contrária aos
pontos de vista da maioria.

São assim «proposições dialécticas» as que se assemelham
às proposições geralmente aceites 78, e bem assim as que são
formuladas como refutação das proposições contrárias às ge-
ralmente aceites. São-no, além disso, as opiniões que resultam
dos conhecimentos técnicos adquiridos.

Se for uma opinião geralmente aceite que o conhecimento
dos contrários compete ao mesmo ramo do saber 79, então tam-
bém será geralmente aceite que a sensação 80 dos contrários
competirá ao mesmo sentido; se for plausível haver uma única
arte da gramática, plausível será também haver uma única arte
da flauta; mas se se admitir que há várias artes da gramática,
também será admissível haver várias artes da flauta, dado que
parece existir um certo grau de semelhança e afinidade entre
ambas as formulações.

Pela mesma ordem de ideias, as opiniões que contradizem
o contrário das opiniões geralmente aceites, devem ser elas pró-
prias geralmente aceites. Por exemplo, se a proposição «deve-
mos fazer bem aos amigos» for uma opinião geralmente aceite,
então também será uma opinião geralmente aceite «que não
devemos fazer-lhes mal». Afirmar que «devemos fazer mal aos
amigos» é uma opinião contrária à geralmente aceite, e a opi-
nião oposta a esta é que «não devemos fazer mal aos amigos».
Do mesmo modo, se «devemos fazer bem aos amigos», já «não
devemos fazê-lo aos inimigos». Esta última opinião é contrária
aos pontos de vista geralmente aceites, dado que é contrária à
opinião geralmente aceite «que devamos fazer bem aos inimi-
gos». Passa-se o mesmo com os demais casos. Numa compara-

76 Sofo…, lit. «(os) sábios».
77 Par£doxoj, lit. «contrária à opinião comum».
78 T¦ to™j œndÒxoij Ómoia, lit. «que são semelhantes às fundadas na

opinião comum».
79 !Epist»mh.
80 A‡sqhsij.
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ção apresenta-se como aceitável uma proposição contrária de
outra que seja contrária ao que é geralmente aceite: por exem-
plo, se é aceitável «que devemos fazer bem aos amigos», tam-
bém o é «que devemos fazer mal aos inimigos». Poderia pare-
cer que fazer bem aos amigos é contrário de fazer mal aos
inimigos; se na verdade o é ou não, discuti-lo-emos quando fa-
larmos dos contrários 81.

É evidente que todas as opiniões que estão de acordo com
as técnicas em vigor 82 são proposições dialécticas, porque qual-
quer pessoa deverá conformar-se com o parecer dos especialis-
tas em cada matéria: por exemplo, no que respeita à medicina
deve assumir-se o parecer do médico, no que respeita à geo-
metria deve repetir-se o parecer do geómetra, e o mesmo em
relação às outras artes.

11. l «Problema dialéctico» é uma tomada de posição que
leva a decidir entre escolha e rejeição, ou entre verdade e co-
nhecimento, tomada quer por si mesma, quer como auxiliar na
procura da solução de outras questões similares; trata-se de
questões acerca da qual as pessoas, ou não têm opinião defini-
da, ou a maioria pensa de maneira oposta aos conhecedores,
ou estes de maneira oposta à maioria, ou mesmo uns em opo-
sição a outros. Conhecer alguns problemas é útil para nos faci-
litar a escolha ou a rejeição de qualquer coisa; por exemplo, se o
prazer é, ou não é, uma coisa digna de escolha. Outros há,
porém, que apenas têm interesse pelo gosto de conhecer, por
exemplo, saber se o Universo é eterno ou não. Outros ainda não
têm nenhuma destas finalidades, mas funcionam como auxi-
liares na resolução de algum problema semelhante: muitas
questões, de facto, não as desejamos esclarecer por si mesmas,
mas sim por algum outro motivo, ou seja, com o fim de por
intermédio delas obtermos algum conhecimento novo. Existem
ainda problemas que dão lugar a argumentos 83 contraditórios.

104b

81 V. infra, 112b e segs.
82 Kat¦ tŠcnaj, i. e., «de acordo com as artes (ciências, técnicas

actualmente aceites)».
83 Sullogismo….
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São casos em que é difícil discernir qual a posição que devemos
tomar devido ao facto de se poderem construir argumentos 84

convincentes num sentido ou noutro 85. Existem ainda outros
de natureza tão complexa que não conseguimos descobrir para
eles nenhuma solução adequada, como, por exemplo, a questão
de saber se o Universo é eterno ou não; no entanto, são proble-
mas que não podemos deixar de investigar.

Demos, então, por discriminado do modo como ficou dito
o que são os problemas e as proposições.

Uma tese, por outro lado, é uma suposição 86 paradoxal
proposta por algum filósofo famoso: por exemplo, que «não
pode haver contradição», conforme defende Antístenes, ou que
«tudo está em movimento», de acordo com Heraclito, ou que
«o ser é uno», segundo diz Melisso. Seria falta de senso ligar
importância a afirmações assim contrárias à opinião comum se
o seu autor fosse um homem vulgar. São teses igualmente aque-
las suposições contrárias às opiniões correntes que parecem pos-
suir algum fundamento sério, por exemplo, que não é verdade
que todos os entes, ou se tornaram o que são, ou são-no eterna-
mente, conforme sustentam os sofistas: a verdade é que o facto de
um músico ser também um letrado não implica que ele se tenha
tornado tal, nem que o seja eternamente 87. Talvez esta conclu-
são possa não ser clara para toda a gente, mas é uma suposi-
ção que pelo menos aparenta ter algum fundamento.

Uma tese, por conseguinte, é também um problema, embo-
ra nem todo o problema seja uma tese, dado haver certos pro-
blemas de natureza tal que não nos podemos pronunciar acerca
deles nem num sentido nem noutro. Que uma tese é também
um problema é evidente: do que ficou dito decorre necessaria-
mente que, a propósito de uma tese, ou a maioria está em com-

84 LÒgoi.
85 Cf. o caso dos exercícios retóricos em que o mesmo candidato a

orador produz discursos de acusação e de defesa na mesma situação ju-
diciária (por ex., as «tetralogias» de Antifonte).

86 `UpÒlhyij.
87 Sobre a interpretação a dar a este passo, difícil de entender dada

a extrema concisão com que Arist. se exprime, v. Brunschwig, pp. 128-
-129 (n. 2).
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pleto desacordo 88 com os conhecedores, ou há desacordo até
dentro de cada grupo, dado que uma tese é uma suposição
contrária à opinião comum. Hoje em dia dá-se o nome de «te-
ses» a praticamente todos os problemas dialécticos. É indife-
rente, porém, o nome que empreguemos, pois não estabelece-
mos esta distinção terminológica por interesse em inventar
novos nomes, l mas apenas para tomarmos consciência das
eventuais diferenças existentes entre ambas as designações.

Não é necessário analisar todos os problemas nem todas
as teses; só devemos fazê-lo quando o nosso interlocutor está
em dificuldade em chegar a uma conclusão, sem que mereça
qualquer censura, ou careça de afinar os sentidos. Por exem-
plo, quem hesita perante o problema de saber «se, sim ou não,
é preciso honrar os deuses e amar os pais» merece ser corrigi-
do, mas quem não destrinçar «se a neve é branca ou não» pre-
cisa de afinar a percepção. Também não devemos ocupar-nos
com aqueles problemas cuja demonstração ou está demasiado
à mão, ou é excessivamente demorada 89, dado que os primei-
ros não oferecem qualquer dificuldade, e os segundos exigem
bastante mais do que um mero treino dialéctico.

12. Feitas estas distinções importa agora determinar
quantas formas existem de argumentação dialéctica. Por um
lado, temos a indução 90, por outro temos o raciocínio deduti-
vo 91. Anteriormente já dissemos o que é um raciocínio deduti-
vo 92. Quanto à indução é o método de raciocínio 93 que parte
de um conjunto de coisas individuais para concluir acerca da
totalidade; por exemplo, se o piloto é o mais sabedor na arte de
guiar um navio, se o auriga 94 é o mais sabedor na sua arte, con-
cluimos que, em geral, o melhor em cada arte é o mais sabe-

105a

88 !Amfisbhte™n, lit. «disputar, contestar, discordar».
89 L…an pÒrrw, lit. «demasiado distante».
90 !Epagwg» (raciocínio indutivo, ou seja, através da observação de

exemplos).
91 SullogismÒj, «silogismo», ou raciocínio através da dedução.
92 V. supra, cap. 1 (100a25 e segs.).
93 ”Efodoj.
94 Condutor de carros puxados por cavalos.
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dor nessa arte. A indução é mais convincente, mais clara, mais
apreensível pelos sentidos, e está ao alcance da maioria das
pessoas, ao passo que o raciocínio dedutivo tem mais força
demonstrativa e é mais eficaz para responder aos contraditores.

13. Demos, portanto, por adquiridas as matérias sobre as
quais e a partir das quais construímos os nossos argumentos
da maneira como ficou dito atrás 95. Quanto aos instrumentos
de que nos iremos servir para formar os argumentos, eles são
em número de quatro: o primeiro consiste em formular pro-
posições, o segundo em ser capaz de distinguir quantas as
acepções possíveis dos termos que empregamos, o terceiro em
descobrir as diferenças entre eles, o quarto em detectar as res-
pectivas semelhanças. De certo modo os três últimos instrumen-
tos referidos são também proposições. De facto, é possível cons-
truir uma proposição a partir de cada um deles, por exemplo:
que devemos optar ou pelo bem moral, ou pelo agradável, ou
pelo útil; que a sensação difere do conhecimento em que este,
se o perdermos, poderemos recuperá-lo, o que é impossível no
caso da sensação; que «estar são» está para «saúde» como «es-
tar vigoroso» está para «vigor» 96. A primeira destas proposi-
ções diz respeito à variedade de acepções das palavras, a segun-
da às diferenças, a terceira às semelhanças.

14. Quanto às proposições, devemos seleccioná-las se-
gundo aquelas mesmas distinções que acima estabelecemos
entre elas 97: ou recorremos às opiniões de toda a gente, ou às
da maioria, ou às dos sábios (e de entre estes, ou às de todos
eles, ou às da maioria, ou às dos mais conceituados), ou às que
não aparentam l ser contrárias à opinião geral; interessam tam-
bém todas as que são confomes a um ramo específico do conhe-
cimento 98. Há que formular ainda proposições que sejam con-
traditórias daquelas que se apresentam como contrárias às

105b

95 V. supra, cap. 8 (103b1 e segs.).
96 Relação etimológica entre os pares adjectivo/substantivo (são/

saúde, vigoroso/vigor).
97 V. supra, cap. 10 (104a3 e segs.).
98 Lit. «todas as opiniões em consonância com as artes (técnicas)».
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geralmente aceites 99, conforme dissemos acima 100. É útil tam-
bém formulá-las escolhendo não apenas as que são conformes
à opinião geral 101, mas também as que se assemelham a estas,
tal como que «sensações contrárias são apreendidas pelo mes-
mo sentido» (dado que são objecto do mesmo conhecimento), ou
que «nós vemos alguma coisa porque recebemos algo, e não
porque emitimos algo a partir de nós»; tudo se passa, aliás, do
mesmo modo com os outros sentidos: ouvimos porque recebe-
mos algo em nós, não porque emitimos, e o mesmo vale para
o gosto, e para todos os outros.

As proposições que parecem verificar-se em todos, ou na
maioria dos casos, devemos tomá-las como «princípio» 102 e
como uma tese válida, dado que são propostas como tese por
quem nunca observou uma circunstância em que as coisas se
passassem de modo distinto.

Temos igualmente de as recolher nos textos que circulam
escritos, elaborando listas separadas das hipóteses formuladas
sobre cada assunto, por exemplo, sobre o «bem», ou sobre o
«ser vivo» 103, ou, no caso do «bem», sobre todas as espécies pos-
síveis de «bem», começando naturalmente por definir a sua es-
sência 104. Convém igualmente referenciar as opiniões de cada
pensador individual, registando, por exemplo que, segundo
Empédocles, são quatro os elementos que compõem os corpos;
qualquer pessoa pode, de facto, propor como tese a opinião ex-
pressa por um pensador reputado.

De uma forma geral podemos considerar que existem três
classes de proposições e de problemas: umas proposições são
de natureza ética, outras de natureza física, outras de natureza
lógica. São de natureza ética, por exemplo, a questão de saber a
quem devemos obedecer em caso de discrepância, se aos pais,
se às leis; de natureza lógica, a de saber se é ou não a mesma

99 De™ d‹ prote…nein ka† t¦j œnant…aj ta™j fainomŠnaij œndÒxoij kat!

¦nt…fasin.
100 V. supra, 104a20-22.
101 ”Endoxoi, que também traduzimos por «geralmente aceites».
102 !Arc».
103 Lit. «sobre o animal».
104 !ApÕ toà t… œstin.
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ciência 105 que se ocupa dos contrários; de natureza física, a de
saber se o mundo é ou não é eterno. Com os problemas as coi-
sas passam-se da mesma maneira. Quais as proposições 106 que
pertencem a cada classe, não é fácil determiná-lo por meio de
uma definição; com a habituação resultante da prática da in-
dução há que tentar discernir caso a caso, seguindo o modelo
dos exemplos acima apresentados.

Ao trabalhar com estas questões tendo em vista a filoso-
fia, devemos ter como critério a verdade; ao fazê-lo de forma
dialéctica, temos em vista a opinião. Devemos formar todas as
proposições, tanto quanto possível, em termos universais, e de-
pois desdobrar cada uma em várias; por exemplo, partir de que
é a mesma ciência que trata dos opostos, para depois afirmar o
mesmo das proposições contrárias e das proposições relativas 107.
O mesmo processo aplica-se depois no desdobramento destas
novas proposições, estabelecendo distinções enquanto for possí-
vel, por exemplo, entre a ciência «do bem e do mal», «do bran-
co e do preto», «do frio e do quente», e assim por diante.

15. l Sobre a proposição é suficiente o que ficou dito.
Quanto às várias acepções das palavras, devemos, não apenas
explicitar quais as conotações que se verificam em contextos
distintos, mas também tentar mostrar a razão de ser de todas
elas: por exemplo, não basta dizer que, em certo sentido, a «jus-
tiça» e a «coragem» são um bem, e que noutro sentido tam-
bém são um bem a «forma física» e a «saúde»; é preciso justi-
ficar que as primeiras o são por serem qualidades, enquanto as
segundas o são porque permitem obter algum resultado, e não
por serem em si qualidades. E assim por diante.

106a

105 !Epist»mh: ramo do saber, do conhecimento.
106 Proposições é uma palavra do género feminino em grego (prot£-

seij) como em português; quanto a problemas, masculino em português, é
neutro em grego (t¦ probl»mata). Na expressão «quais as proposições que
pertencem a cada classe», subentendemos as proposições, já que no origi-
nal se lê apenas po™ai d! Ÿkastai, lit. «quais aquelas que», no género femi-
nino; mas devemos entender que a expessão é válida também para os
problemas, pois Arist. disse atrás que são idênticas as classes tanto de pro-
posições como de problemas.

107 Tîn prÒj ti, lit. «das (proposições) em relação a algo».
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Se um determinado termo se emprega relativamente à
espécie em vários sentidos ou num único sentido, podemos
verificá-lo do modo que segue. Em primeiro lugar vamos veri-
ficar se o seu contrário se exprime também de maneiras distin-
tas, quer a discrepância esteja na espécie da coisa, quer no nome
que lhe damos. Muitas coisas existem cuja distinção se exprime
directamente nos termos empregados: por exemplo, falando da
voz 108, o contrário de «agudo» 109 é «grave» 110, falando de um
sólido é «amolgado» 111. É evidente, portanto, que o contrário
de «agudo» pode possuir vários sentidos, logo, também «agu-
do» pode ter vários sentidos, e conforme o sentido que tiver
em cada caso, assim será o seu contrário. Não é o mesmo senti-
do de «agudo» que é contrário de «amolgado», por um lado, ou
de «grave», por outro: cada um destes termos tem um «agudo»
distinto por contrário. Voltemos a «grave»: falando da voz, o
seu contrário é «agudo», mas se falarmos de um sólido o seu
contrário será «leve» 112. Conclusão: «grave» pode empregar-se
em vários sentidos, uma vez que o mesmo sucede com o seu
contrário. Similarmente, o contrário de «belo» falando de um
ser vivo é «feio», falando de uma casa é «deteriorada» 113, don-
de se conclui que «belo» é uma palavra ambígua 114.

Certas coisas há em que são idênticos os termos com que
nos referimos a elas, apesar de ser evidente que existe entre
ambas uma nítida diferença específica: veja-se, por exemplo, o
uso dos adjectivos «claro» e «escuro» 115. Diz-se de um som que
é «claro» ou «escuro» usando os mesmos termos que ao falar
da cor de um corpo. Nas palavras não existe qualquer distinção,

108 Ou: de um som (œn fwnÍ).
109 !OxÚj (cf. em port. palavra oxítona = palavra aguda).
110 BarÚj (cf. «barítono»).
111 !AmblÚj «embotado» (cf. «amblíope» = que tem a visão confusa,

pouco nítida).
112 Ou «ligeiro». Note-se que em grego barÚj tanto pode significar

«grave», falando de um som, como «pesado», falando de um corpo sóli-
do. Aliás, também o lat. grauis pode ter os mesmos dois sentidos, «gra-
ve» e «pesado» (cf. «gravidade»).

113 MocqhrÒj, lit. «em mau estado, de má qualidade».
114 `Omènumoj.
115 Lit. «branco» (leu„Òj) e «preto» (mŠlaj).
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mas se atendermos à espécie das coisas denotadas é imediatamen-
te evidente a diferença, dado que não tem o mesmo sentido
empregar «branco» a propósito de um som ou de uma cor.
É óbvio que assim é, basta repararmos no tipo de sensação en-
volvido: as coisas da mesma espécie são por nós apreendidas atra-
vés do mesmo tipo de sensação; ora nós empregamos «claro»
a respeito de um som ou de uma cor, ou seja, de coisas apreen-
didas através de sentidos diferentes, a vista no segundo caso, o
ouvido no primeiro. O mesmo se passa com as sensações de
«agudo» 116 e de «macio» 117 falando de sabores e de corpos só-
lidos, já que no segundo caso nos referimos ao tacto, e no pri-
meiro ao paladar. Neste caso não há discrepância nem nos ter-
mos usados nem nos seus contrários, uma vez que ¢mblÚj é
antónimo de ÑxÚj nos dois casos 118.

Pode dar-se o caso de um termo possuir um contrário
num dado sentido, e não possuir nenhum em outro sentido.
Por exemplo, o «prazer» de beber tem por contrário o «sofri-
mento» da sede, ao passo que o «prazer» de verificar a inco-
mensurabilidade da diagonal com o lado de um quadrado 119 não
tem contrário algum; logo, o termo «prazer» pode usar-se em
diversos sentidos. l Também «amar» como sentimento tem por
contrário «odiar», enquanto «amar» como acto físico não tem
nenhum contrário, logo, também «amar» é uma palavra ambí-
gua. Quanto à existência de graus intermédios entre contrários: há
termos que admitem graus intermédios, outros que os não ad-
mitem; outros ainda aceitam um grau intermédio, mas não o
mesmo em todos os sentidos: por exemplo, «branco» e «preto»

106b

116 !OxÚj «agudo», aqui, falando de sabores, equivalente a «acre,
picante».

117 !AmblÚj, que atrás encontrámos no sentido de «amolgado», mas
que neste caso, a propósito de sabores, poderemos antes verter por «ma-
cio, suave».

118 Ou seja, num caso temos ¢mblÚj ÑxÚj = macio picante, en-
quanto no outro temos ¢mblÚj ÑxÚj = amolgado agudo.

119 Em virtude do teorema de Pitágoras: se um quadrado tiver 1cm
de lado, a medida da diagonal será igual a 

–
2 (que é um número irracio-

nal), ou seja, o lado e a diagonal não são susceptíveis de medida em si-
multâneo através de números racionais, por outras palavras, são incomen-
suráveis.
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têm um termo intermédio quando se fala da cor dos corpos, o
«cinzento», mas já não têm termo intermédio quando se trata
do som, ou, quando muito, pode empregar-se «abafado» 120; há
pessoas que falam de uma voz «abafada» como grau intermé-
dio entre «clara» e «escura»; conclusão, tanto «claro» como «es-
curo» 121 são palavras ambíguas. Outro caso possível é haver
termos que admitem vários graus intermédios num dado senti-
do, mas apenas um em outro sentido, como sucede com «bran-
co» e «preto», que admitem numerosos graus intermédios
quando falamos de cores, mas admitem apenas um, o «abafa-
do», quando se fala de som.

Igualmente temos de observar se um enunciado oposto de
outro como contraditório pode admitir vários sentidos; se se
verificar que pode admitir vários sentidos, então também o seu
oposto admitirá vários sentidos. Exemplo: «não ver» pode ter
vários significados, um, que «alguém não possui o sentido da
vista»; outro, «que não se está servindo da visão». Ora, se «não
ver» pode ter vários sentidos, necessariamente «ver» também
se pode usar em vários sentidos, pois a cada um dos sentidos
da expressão «não ver» pode opor-se uma expressão de sentido
oposto; por exemplo, a «não possuir o sentido da vista» opõe-
-se «possuir o sentido da vista», a «não se servir da visão»
opõe-se «servir-se da visão».

Devemos em seguida observar o que se passa com os ter-
mos em que intervêm as noções de privação 122 e de posse 123; se
um dos termos se empregar em variados sentidos, com o ou-
tro passar-se-á o mesmo. Por exemplo, se «apreender pelos
sentidos» 124 se pode usar em diversos sentidos, por um lado
em relação à alma, por outro em relação ao corpo, também
«insensibilidade» 125 se poderá empregar em sentidos diversos,
quer em relação à alma, quer em relação ao corpo. É um facto

120 SomfÒj, «pouco claro, abafado (falando de um som)».
121 Recordemos que os adjectivos que traduzimos por «claro» e «es-

curo» significam literalmente «branco» e «preto».
122 StŠrhsij.
123 “Exij (cf. ‰cw «ter, possuir»).
124 A˜sq£nesqai, lit. «ter sensações».
125 TÕ ¢na…sqhton (eünai), lit. «o estar desprovido de sensações».
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evidente que os termos mencionados se opõem entre si como a
privação de um certo estado se opõe à sua posse, uma vez que os
seres animados 126 vêm dotados à nascença de capacidade sen-
sorial, tanto em relação à alma como em relação ao corpo.

Passemos depois a analisar as palavras sob o ponto de
vista das suas flexões 127. Se o advérbio «justamente» 128 se pode
empregar em vários sentidos, então também «justo» 129 se po-
derá empregar em vários sentidos, pois a respeito de cada coi-
sa que suceda «justamente» pode dizer-se que estamos perante
«o justo». Por exemplo, se usamos o advérbio «justamente» a
propósito do que nós julgamos tal de acordo com o nosso en-
tendimento, e igualmente do que julgamos conforme ao nosso
dever, então o termo «justo» também pode ser empregado a
esse respeito. Do mesmo modo, se o termo «saudável» 130 se
usa em diversos sentidos, também o advérbio «saudavelmente»
se empregará em diversos sentidos; por exemplo, se «saudá-
vel» significa «tudo aquilo que ocasiona, que preserva, ou que
indica o meio de manter a saúde», também «saudavelmente»
se empregará para indicar o «modo de ocasionar», o «modo de
preservar» e o «modo de indicar o meio de manter» a saúde.
Situação idêntica para todas as outras expressões do mesmo tipo:
quando uma palavra se emprega em vários sentidos, l todas as
formas 131 dela derivadas se poderão empregar em diversos
sentidos, e reciprocamente.

Há que observar depois os tipos de predicação em que
cada termo é empregado, para verificar se eles são os mesmos
em todos os casos; se não forem os mesmos, então é óbvio que

107a

126 T¦ zùa, lit. «os animais, os seres dotados de alma» (< lat. anima
«princípio vital»).

127 !Ep† tîn ptèsewn, lit. «de acordo com os casos (da declinação)»;
ptîsij, cujo sentido mais frequente é o de caso (= nominativo, acusativo,
etc.) é aqui usado por Arist. num sentido muito mais amplo, já que en-
globa igualmente as formações adverbiais, os graus dos adjectivos, etc.

128 Dika…wj.
129 TÕ d…kaion, adjectivo neutro substantivado, lit. «aquilo que é jus-

to, tudo quanto é justo, o justo (em si)».
130 TÕ ØgieinÒn, também adjectivo neutro substantivado, lit. «aquilo

que é saudável».
131 Ptèseij, lit. «casos» (v. n. 127).
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a expressão linguística é ambígua. Por exemplo «bom» falando
de comida significa «que causa prazer», falando de medicina
significa «que faz bem à saúde», falando da alma denota algu-
ma sua qualidade, tal como ser «prudente», «corajosa», ou «jus-
ta»; o mesmo se passa quando falamos de um homem. Por
vezes, contudo, «bom» diz respeito ao tempo 132, ou seja, algo
é «bom» numa dada circunstância: de facto, diz-se «boa» uma
coisa quando ocorre na conjuntura adequada. Outras vezes
pode dizer respeito à «quantidade» 133, por exemplo quando
falamos na «justa medida» 134, dado que se diz ser «bom» algo
que tenha a «justa medida». Em suma, o termo «bom» é uma
palavra ambígua. Situação similar tem a palavra «claro» 135, que
indica uma cor quando se fala de um corpo, mas significa «au-
dível» a propósito de um som. O caso da palavra «agudo» 136

é também aproximado, já que não significa exactamente o
mesmo em todas as circunstâncias: do som, diz-se que é «agu-
do» quando uma nota é «rápida», conforme afirmam os que
estudam a harmonia em termos matemáticos, mas falando de
ângulos diz-se que é «agudo» aquele que é menor do que um
recto, e também é possível dizer que uma espada está «bem
aguçada» 137.

Devemos examinar também o género 138 de cada uma das
várias coisas designadas por uma mesma palavra, e verificar
se cada género é realmente diferente dos outros, ou não. Supo-
nhamos a palavra «burro» 139, no duplo sentido de «animal» e

132 TÕ potŠ: a categoria do tempo (lit. «o quando»).
133 TÕ posÒn: a categoria da quantidade (lit. «o quanto»).
134 TÕ mŠtrion.
135 Lit. «branco».
136 !OxÚj: v. n. 109 e 116.
137 !Oxu-gènioj: lit. «com o gume agudo».
138 Notar que «género» denota aqui um dos quatro «predicáveis»

enumerados por Arist. no cap. 4.
139 Em grego, o nome Ônoj tanto designa o animal a que chamamos

«burro» como um mecanismo utilizado para levantar grandes pesos
(«cabrestante»); também podia designar as pedras sobrepostas que for-
mam a «mó», especialmente a superior. Na realidade, não se trata de uma
palavra com dois (ou mais) sentidos totalmente distintos, mas sim do
emprego metafórico, ou metonímico, do nome do animal. Um caso seme-
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«máquina»: teremos duas definições distintas para uma só pa-
lavra, dado que num caso falamos dum certo tipo de animal,
enquanto no outro caso estamos falando de um certo tipo de
máquina. Ora quando, de dois géneros, um deles é subalterno
do outro, as respectivas definições não são necessariamente
diferentes. Por exemplo, do «corvo» dizemos que pertence ao
género «animal» e também ao género «ave»; portanto, quando
dizemos que o «corvo» é uma «ave», estamos a dizer que ele é
«um determinado tipo de animal», de modo que ambos os
géneros, «animal» e «ave», podem ser predicados do «corvo».
Semelhantemente, quando dizemos que o «corvo» é «um ani-
mal alado e bípede» estamos a dizer também que o corvo é
uma «ave»; deste modo, ambos os géneros, podem ser
predicados do «corvo», e bem assim os respectivos enunciados
definitórios. Mas quando os géneros não estão subordinados
um ao outro (como sucede com «burro»), já as coisas se não pas-
sam assim, pois nem quando falamos na «máquina» nos esta-
mos referindo ao animal, nem quando falamos em «animal»
estamos pensando na máquina.

Temos de observar ainda a respeito do termo em questão
não apenas se os seus géneros são diferentes e não estão su-
bordinados entre si, mas também o que se passa com o seu
contrário, dado que se o contrário se pode entender de muitas
maneiras, é óbvio que também o termo em questão o deve
poder.

É útil considerar também atentamente a definição relativa
a uma expressão de que faz parte o termo em causa; por exem-
plo, a definição de «corpo claro» ou a de «voz clara» 140: é ne-
cessário que, quando se retira o que é específico em cada ex-

lhante ocorre no latim com a palavra aries, que em sentido próprio signi-
fica «carneiro», mas se usa metonimicamente como designação de uma
máquina de guerra com que se tenta abrir brecha nas muralhas sitiadas
(o grosso tronco de madeira com que se martelavam os muros era arma-
do na extremidade com uma pesada peça de bronze em forma de cabeça
de carneiro, e daí a metonímia), em português «aríete».

140 Em ambas as expressões o adjectivo usado é leukÒj (masculino),
leuk» (feminino), que, como já sucedeu acima, devemos traduzir por «cla-
ro» (e não por «branco») para o sintagma ser aceitável em português.
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pressão, o que sobra tenha o mesmo significado. Ora isto não
se verifica no caso das palavras que têm vários sentidos, l como
é o caso dos exemplos aduzidos: no primeiro caso temos «um
corpo que possui uma determinada cor», no segundo temos
«uma voz que é bem audível». Retirados, porém, os nomes
«corpo» e «voz» das expressões mencionadas, aquilo que perma-
nece não é idêntico; ora sê-lo-ia necessariamente se o termo «cla-
ro» tivesse o mesmo sentido em ambas.

Muitas vezes sucede que nas próprias definições se encon-
tre escondida uma ambiguidade, e por isso também as defini-
ções devem ser atentamente observadas. Por exemplo, se o
nosso oponente disser que tanto o que denota como o que cau-
sa a saúde é aquilo que se relaciona de forma equilibrada com
a saúde, não devemos desistir de analisar o que ele quer dizer
em cada caso com a expressão «de forma equilibrada»: pode
suceder que no segundo caso faça referência ao que, do ponto
de vista quantitativo, causa o estado saudável, enquanto no
primeiro se refira ao que, do ponto de vista qualitativo, denota
o estado actual da saúde.

Há ainda que ver se os termos não são comparáveis quan-
to à gradação de «mais» ou «igualmente», por exemplo, quan-
do falamos de uma «voz clara» e de uma «capa clara», de um
«sabor áspero» ou de uma «voz áspera»: as coisas a que se
referem os adjectivos «claro» e «áspero» 141 nem são igualmente
«claras» ou «ásperas», nem qualquer delas o é «mais» do que
a outra. Logo, os adjectivos «claro» e «áspero» são ambíguos.
Todos os termos, porém, que tiverem o mesmo significado são
comparáveis, pois é possível dizer que uma coisa é «igualmen-
te» ou é «mais» isto ou aquilo do que outra.

Ocorre também que, sendo diferentes os géneros e não
subordinados entre si, também serão diferentes as respectivas
diferenças específicas, por exemplo, quando falamos de um
«animal» e de uma «ciência» (são, de facto, distintas as dife-
renças específicas de cada um destes termos); devemos verifi-
car se as diferenças específicas referidas pela mesma palavra
pertencem de facto a géneros diversos e não subordinados en-

107b

141 LeukÒj e ÑxÚj, respectivamente.
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tre si, como por exemplo «áspero» a propósito de um som ou
de um corpo; um som é diferente de outro pelo facto de ser
áspero, e um corpo difere de outro corpo pelo mesmo motivo,
logo, «áspero» é um termo ambíguo, pois refere-se a diferenças
específicas de géneros diferentes e não subordinados entre si.

Também importa verificar se coisas designadas por um
mesmo termo têm as mesmas diferenças específicas, por exem-
plo, quando usamos a palavra «cor» tanto a respeito de cor-
pos, como de melodias; quando o termo se aplica a corpos está
a referir-se à actividade dissociadora ou associadora efectuada
pela vista 142, ao passo que falando de melodias as diferenças
específicas não são as mesmas. Logo, o termo «cor» é ambíguo,
já que quando as coisas são idênticas, idênticas são igualmente
as diferenças específicas.

Mais ainda, uma vez que a espécie não é diferença especí-
fica de coisa nenhuma, temos de verificar se um mesmo termo
não designa umas vezes uma espécie, outras vezes uma dife-
rença específica. Por exemplo, «claro» falando de corpos indica
uma espécie de cor, mas aplicado ao som constitui uma dife-
rença específica, porque um som difere de outro som pelo facto
de ser claro.

16. Em suma, os múltiplos significados das palavras de-
vem ser observados a partir destes e de outros pontos de vista
similares. Quanto às diferenças que distinguem umas coisas das
outras devem ser tomadas em consideração dentro dos pró-
prios géneros, l por exemplo, a distinção entre «justiça» 143 e
«coragem» 144, ou entre «sensatez» 145 e «moderação» 146 (pois
todas estas coisas pertencem ao mesmo género), ou mesmo de
género para outro género, desde que estes não sejam demasia-
do discrepantes um do outro, por exemplo, a distinção entre

108a

142 Sobre a interpretação a dar a esta «actividade dissociadora ou
associadora da visão» (derivada em última análise de uma teoria platóni-
ca), v. Brunschwig, p. 135, n. 3.

143 DikaiosÚnh.
144 !Andre…a.
145 FrÒnhsij.
146 SwfrosÚnh.
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«sensação» e «conhecimento». Quando se trata de géneros
muito divergentes uns dos outros, as diferenças são perceptí-
veis com toda a facilidade.

17. É preciso verificar também as semelhanças existentes
entre coisas que pertencem a géneros diferentes: uma dada
coisa está para outra coisa diferente de si, na mesma relação
em que uma terceira coisa está para outra ainda 147; por exem-
plo, a relação entre «conhecimento» e «coisa conhecida» é se-
melhante à que existe entre «sensação» e «objecto da sensação».
Ou então, assim como uma coisa está noutra diferente, também
uma outra coisa se encontra ainda em outra coisa mais, por
exemplo, «vista» reside nos «olhos» como «entendimento» 148

reside na «alma», ou, outro exemplo, «calmaria» está para «mar»
como «ausência de vento» está para «ar». Há, sobretudo, que
praticar a análise de termos muito diferenciados, pois assim
conseguiremos detectar nos outros as semelhanças com maior
facilidade. É preciso observar ainda, a respeito das coisas in-
cluídas no mesmo género, se há algum atributo idêntico em
todas elas, por exemplo, num homem, num cavalo e num cão,
pois a semelhança entre estes entes consiste precisamente na-
quilo que é idêntico em todos.

18. É útil igualmente ter procedido ao exame da quanti-
dade de sentidos que uma expressão pode ter, não só para fa-
larmos com clareza (é mais fácil a qualquer pessoa saber enten-
der correctamente uma expressão se estiver ciente da variedade
de sentidos que ela pode ter), como também para raciocinar-
mos 149 em função das coisas e não em função das palavras. Se
não for clara a quantidade de sentidos de uma expressão, torna-
-se possível que tanto o interrogando como o interrogador 150

147 Em linguagem simbólica: A está para B na mesma relação em
que X está para Y.

148 Noàj.
149 TÕ g…nesqai… toÝj sullogismoÚj, lit. «para serem feitos os racio-

cínios».
150 TÒn te ¢pokrinÒmenon ka† tÕn œrwtînta, i. e., ambos os participan-

tes do debate dialéctico, lit. «o que responde e o que pergunta»; no segui-
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não estejam a pensar na mesma coisa; sabendo em quantos sen-
tidos se pode usar uma expressão e em qual deles o proponen-
te 151 a está empregando, seria ridículo o interrogador argumen-
tar atribuindo-lhe outro sentido qualquer. Isto 152 é útil ainda,
tanto para não nos deixarmos enganar por raciocínios falacio-
sos, como para sabermos nós enganar outros com paralogis-
mos 153. Conhecendo nós todos os sentidos possíveis de uma
expressão, não só não seremos levados por raciocínios falsos,
como seremos capazes de detectar se o nosso interrogador não
está argumentando na direcção correcta; e se formos nós os
interrogadores seremos capazes de induzir em erro o oponente,
caso suceda este não estar a par da variedade de sentidos de
algum termo. Isto não é possível em todos os casos, mas so-
mente quando das expressões que se empregam em vários sen-
tidos umas são verdadeiras, e outras são falsas. Este modo de
argumentar, contudo, não é peculiar da dialéctica, e por isso os
dialécticos devem ter o máximo cuidado em evitar discutir
sobre palavras 154, a menos que o oponente seja incapaz de de-
terminar de outra maneira o objecto da discussão.

Detectar as diferenças específicas é útil para construir ar-
gumentos 155 a respeito do idêntico e do distinto, e também
para l discernir o que cada coisa, de facto, é. A utilidade para
a construção de argumentos sobre a identidade e a alteridade
é evidente (pois, detectando nós alguma diferença entre as coi-

mento do texto usaremos, para traduzir os dois particípios gregos, as
formas interrogando (o que é interrogado = o que responde) e interrogador
(o que interroga, o que coloca as perguntas).

151 «O proponente»: aqueles dos participantes no debate que enun-
cia uma proposição (uma definição, uma tese) que irá servir como ponto
de partida para a discussão.

152 I. e., saber os múltiplos sentidos em que um termo pode ser usado.
153 Arist. emprega em ambos os casos o verbo paralog…zesqai «ra-

ciocinar por meio de falácias», primeiro na voz passiva («nós somos en-
ganados»), depois na voz média («nós é que enganamos os outros»).

154 Ou «entrar em logomaquias», para aproveitar o título de uma
sátira menipeia de Varrão, em que este mete a ridículo aqueles falsos fi-
lósofos que se entretêm a fazer meros jogos de palavras, sem nada de
importante discutirem.

155 Sullogismo….
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sas sobre que discutimos, estaremos em posição de demonstrar
que elas não são idênticas); igualmente para discernir o que
cada coisa, de facto, é, porque assim nos habituamos a distin-
guir a essência de cada coisa através do recurso às diferenças
específicas próprias de cada uma.

A observação do semelhante é útil tanto para a formula-
ção de argumentos indutivos, como para os raciocínios hipoté-
ticos, e bem assim para a determinação das definições. No que
concerne aos argumentos indutivos, porque é recorrendo à
indução a partir das semelhanças entre as coisas que somos ca-
pazes de inferir o universal do particular; ora não é fácil prati-
car a indução se não formos capazes de detectar as semelhan-
ças. No que concerne aos raciocínios hipotéticos, porque é
opinião geralmente aceite que o que se verifica com uma de
várias coisas semelhantes deve passar-se do mesmo modo com
as restantes. Assim, quando estamos aptos a discutir sobre al-
guma coisa deste tipo, como que acordamos previamente que,
tal como as coisas se passaram uma vez com qualquer delas,
assim se deverá passar com a coisa em discussão; por isso,
mostrando a veracidade da primeira ocorrência, estaremos
prontos a aceitar a veracidade da questão posta por hipótese;
demonstramos assim, portanto, que o que se passou de certa
maneira uma vez, se deverá passar igualmente no caso presen-
te. É útil ainda para a apresentação de definições porque, se
formos capazes de detectar o que é idêntico em diversas coi-
sas, não teremos dificuldade em decidir o género em que de-
vemos incluir cada uma delas, pois de entre os atributos co-
muns a todas, é a predicação da essência que determina a
constituição do género. Do mesmo modo, também quanto
àquelas coisas muito diferenciadas umas das outras a observa-
ção do semelhante é útil para as definições, por exemplo, que
«a calmaria no mar é idêntica à ausência de vento no ar» (já
que ambas têm como traço comum a «tranquilidade»), e que
«o ponto numa linha corresponde à unidade nos números» 156

(uma vez que cada qual é o princípio 157 do respectivo conjunto).

156 !En ¢riqmù, lit. «no número».
157 !Arc».
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Logo, basear a definição de género no que existe de comum a
todos os seus elementos não parece ser um procedimento ina-
dequado de definir. De um modo geral os autores de defini-
ções costumam apresentá-las deste modo: dizendo que a uni-
dade é o princípio dos números e que o ponto é o princípio da
linha. É óbvio, portanto, que eles consideram como género o
que é comum a ambos.

Estes, pois, são os instrumentos 158 com que são construí-
dos os raciocínios 159. Quanto aos «lugares» 160 em que se veri-
fica a utilidade do que dissemos, é o que veremos de seguida.

158 Ta Ôrgana.
159 Ou: «os argumentos» (sullogismo…).
160 TÒpoi = os «lugares», ou «esquemas argumentativos», comuns a

uma grande variedade de argumentos. Como termo técnico da dialéctica
poderia verter-se o termo tÒpoi por «tópicos», atendendo à proximidade
morfológica dos dois termos, apesar de para Arist. «tópico» não corres-
ponder ao sentido em que hoje é usual empregar a palavra. É preferível,
no entanto, adoptar a tradução «lugares» (como fazem Brunschwig, Rolfes
ou Sanmartín), primeiro porque está mais próximo do sentido próprio do
vocábulo grego; segundo, porque nos parece que tÒpoj tem para Arist.
também um certo valor metafórico decorrente do contexto próprio do
debate dialéctico: os participantes nestes confrontos são como que equi-
parados a atletas alinhados na «linha de partida» (tÒpoj) a partir da qual
iniciam a sua «corrida» em direcção à meta, ou seja, à solução do pro-
blema que vai ser objecto da discussão. A tradução por «lugar-comum»
(«commonplace», na versão inglesa de Forster), conquanto adequada ao
sentido aristotélico (os «lugares» dialécticos são «comuns» a numerosas
classes de problemas), não é aceitável atendendo à conotação negativa que
a expressão veio a adquirir com o tempo (e que, obviamente, não tinha
para o Estagirita). Para vincar que o termo está a ser usado em sentido
técnico usamo-lo entre aspas («lugares»). Sobre o entendimento a fazer
do que são os «lugares» na dialéctica, v. «Introdução», §§ 57-60.
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1. Pelo que toca aos problemas, uns são universais, ou-
tros, particulares. São universais, por exemplo, as afirmações:
«todo o prazer é um bem» e «nenhum prazer é um bem»; são
particulares, por exemplo, «algum prazer é um l bem» e «al-
gum prazer não é um bem». São comuns a ambos os géneros
de problemas as formas de os comprovar e de os refutar em
termos universais; mostrando nós que algum predicado se apli-
ca a todas as coisas de uma classe estaremos igualmente a com-
provar que esse predicado se aplica a alguma coisa dessa classe;
semelhantemente, no caso de mostrarmos que algum predicado
não se aplica a coisa nenhuma de uma classe, também estare-
mos a mostrar que esse predicado não se aplica a todas as
coisas dessa classe.

Comecemos então por falar dos argumentos para refutar
em termos universais, por um lado porque eles são comuns aos
universais e aos particulares, por outro lado porque são mais
frequentes as teses que afirmam a existência de um predicado
do que as que a negam; além de que o propósito dos litigantes
é refutar a tese proposta. É extremamente difícil fazer a con-
versão 1 de uma proposição em que se dá como adequada ao
sujeito uma predicação acidental 2; isto porque apenas no caso dos

109a

1 !AntistrŠfein «converter», no sentido explicitado por Sanmartín,
p. 123, n. 48.

2 Lit. «a predicação de um acidente» (sumbebhkÒj).
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acidentes sucede que um predicado se verifique só sob um
certo ponto de vista, e não universalmente. No caso da defini-
ção, da propriedade e do género a conversão faz-se necessaria-
mente. Por exemplo, se sucede que «animal terrestre bípede»
existe como atributo em um ente qualquer, então será verdade
dizer, efectuando a conversão, que «este ente é um animal ter-
restre bípede». Semelhante situação no caso do género: se se
verifica num ente o atributo «animal», então pode dizer-se que
«este ente é um animal»; o mesmo ainda se passa com a pro-
priedade: se sucede a alguém «ser capaz de assimilar a gramá-
tica», então esse alguém «é receptivo à gramática» 3. Em ne-
nhum destes atributos é possível que eles se verifiquem, ou não
se verifiquem só até certo ponto, mas apenas que eles se veri-
fiquem ou não, em termos absolutos. No caso dos acidentes,
porém, nada obsta a que um atributo se verifique só parcial-
mente, como sucede, por exemplo, com «brancura» ou «jus-
tiça», de modo que não basta mostrar que alguém tem como
atributo «brancura» ou «justiça» para provar que esse alguém
é «branco» ou é «justo»: é que pode discutir-se em relação a
quê esse alguém é «branco» ou «justo»; logo, a conversão a
partir dos acidentes não é necessária.

É preciso também discriminar os erros que podem ocorrer
nos problemas, e que são de natureza dupla: ou consistem
numa suposição errónea, ou no emprego inapropriado da lin-
guagem comum. Faz uma suposição errónea quem afirma uma
falsidade, ou diz que uma coisa possui um atributo que de fac-
to não tem; erram igualmente aqueles que designam as coisas
por meio de nomes inadequados, chamando, por exemplo, «ho-
mem» a um «plátano», e transgredindo assim o uso corrente
da linguagem.

2. Um «lugar» 4 consiste em verificar se um atributo que
ocorre sob um outro ponto de vista é apresentado pelo oponente
como sendo um acidente. Este erro dá-se sobretudo no caso dos

3 GrammatikÁj dektikÒj, «susceptível de aprender a leitura e a es-
crita».

4 TÒpoj, «lugar, tópico, esquema argumentativo», cf. «Glossário» (e
n. 160 ao livro I).
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géneros, por exemplo, se alguém disser que «branco» tem como
acidente o facto de ser uma cor; ora «ser uma cor» não é um
acidente de «branco», dado que «branco» tem como género
precisamente a «cor». É possível que o proponente de uma tese l
explicite o que pretende dizer com a expressão usada, por exem-
plo, «a justiça pode acidentalmente ser uma virtude» 5; muitas
vezes, porém, mesmo sem essa explicitação, é evidente que o
género é apresentado como sendo um acidente, como é o caso
de alguém que diga que a «brancura está colorida», ou que a
«marcha está em movimento». De facto, um género não pode
ser dado como predicado 6 de uma espécie através de uma
palavra parónima 7, pois todos os géneros devem ser predica-
dos inequivocamente das suas espécies; na realidade, as espé-
cies recebem do respectivo género tanto o nome como a
explicitação. Quem, portanto, disser que o «branco» é «colori-
do», nem o está a explicitar como género, porque emprega um
vocábulo paronimamente 8, nem como propriedade, nem como
definição; tanto a definição como a propriedade de uma coisa
não pertencem como atributo senão a essa coisa; ora, «colori-
das» são muitas outras coisas pertencentes a géneros diferentes,
tais como «madeira», «pedra», «homem», «cavalo». É evidente,
portanto, que a explicitação foi dada a título de acidente.

Outro «lugar» consiste em examinar os casos em que
o oponente afirma ou nega um certo predicado em termos uni-
versais; tal verificação deve ser feita a partir das espécies, não
das coisas uma a uma, pois o número destas é infinito; a obser-
vação, assim, faz-se mais metodicamente e em menor número
de etapas. Deve proceder-se à observação começando pelas
classes mais gerais 9, prosseguindo depois continuadamente até
chegar às coisas individuais. Por exemplo: se o nosso oponente

109b

5 Com esta formulação ele está implicando a ideia de que justiça é
aqui um acidente, e não um género.

6 Kathgor…a.
7 ParwnÚmwj/sunwnÚmwj: sobre estas noções, cf. Arist., Cat. 1a12.
8 ParwnÚmwj, i. e., usando o particípio kecrwsmŠnon «colorido», deri-

vado de crîma «cor».
9 Nomeadamente, os géneros, e as diferenças que distinguem as

espécies.
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tiver dito que «o conhecimento dos opostos releva do mesmo
saber» 10, há que investigar se é também o mesmo saber que se
ocupa dos predicados relativos 11, dos contrários, dos opostos por
privação ou posse de algum atributo, e dos contraditórios. Se a
este nível a situação não resultar inteiramente clara, há que ir
fazendo sucessivas distinções até se chegar ao nível individual,
por exemplo, se é o mesmo saber que se ocupa da divisão entre
coisas justas e injustas, entre o dobro e a metade, entre a ce-
gueira e a visão, ou entre o ser e o não ser. Se em algum nível
ficar comprovado que não se trata do mesmo saber, teremos
desmontado o problema. O procedimento é o mesmo quando
o predicado não se aplica a coisa alguma dentro de determinada
classe. Este «lugar» é convertível, isto é, tanto serve para refu-
tar como para comprovar uma posição. Na realidade, se se
verificar que neste processo de divisão o predicado é válido
para todos, ou para a maioria dos casos, o oponente terá de
admitir a sua validade universal, ou então objectar uma ins-
tância qualquer em que ele não seja aplicável; se não fizer nem
uma coisa nem outra, ficará na posição absurda de não assumir
como sua a tese que propusera.

Outro «lugar» consiste em estabelecer definições, tanto do
acidente como do sujeito a que se aplica, ou de ambos indivi-
dualmente, ou somente de um deles, e depois investigar se algo
não verdadeiro se imiscuiu na definição como sendo verdadei-
ro. Por exemplo, se se admitir como possível injuriar 12 um deus,
o que se entende aqui por «injuriar»? Se entendemos o verbo no
sentido de «causar um prejuízo a alguém voluntariamente» é
óbvio que um deus não pode ser vítima de uma injustiça, por-
que um deus não é susceptível de ser lesado pelos homens.
Outro caso: se se quiser admitir que o homem de bem é «inve-
joso», tem de perguntar-se: o que é «ser invejoso», o que é «in-

10 !Epist»mh.
11 Tîn prÒj ti.
12 No sentido etimológico do lat. iniuria, antónimo de ius «direito»;

«injúria» é, portanto, tudo quanto seja contrário ao direito, e «injuriar»
tem o sentido de «lesar», «cometer uma injustiça» (para com alguém).
O problema aqui em causa, por conseguinte, consiste em saber se um deus
pode de alguma forma ser lesado pelo homem.
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veja»? Se entendermos por «inveja» a «dor perante o sucesso
visível de algum homem de bem», é claro que nenhum homem
de bem pode ser invejoso, pois se o fosse seria um mau carác-
ter. E se dissermos que um «censor irritável» 13 é «invejoso», o
que significa cada um destes termos? Averiguando isto, tornar-
-se-á l evidente se a tese proposta é verdadeira ou é falsa. Por
exemplo, se definirmos como «invejosa» a pessoa que sofre com
o sucesso dos homens de bem, e como «censor irritável» a pes-
soa que sofre com o sucesso dos maus caracteres, é evidente
que o «censor irritável» não é «invejoso». Deve recorrer-se tam-
bém a enunciados explicativos dos termos usados nas defini-
ções, e não abandonar este procedimento até que se alcance
terreno conhecido; muitas vezes sucede que, mesmo perante
uma definição completa não analisada, ainda não está claro
aquilo que procuramos investigar, mas que se tornará transpa-
rente se explicitarmos por uma frase clara algum dos termos
que figuram na definição inicial.

Também podemos transformar o problema numa propo-
sição, à qual procuramos nós mesmos levantar objecções, que
funcionarão como contra-exemplos para refutar a tese. Este «lu-
gar» é praticamente o mesmo que aquele em que se examina
se um predicado foi afirmado de todas as coisas de uma deter-
minada classe, ou não o foi de nenhuma delas; a diferença é
meramente formal.

Também há que distinguir quais as coisas a que devemos
dar o mesmo nome que o vulgo lhes dá, e quais aquelas em
que não o devemos fazer. Esta distinção é útil tanto para com-
provar como para refutar um argumento. Por exemplo, devemos
utilizar a linguagem corrente para nos referirmos às coisas, mas
já não devemos seguir o modo de dizer do vulgo quando se
trata de determinar se certas coisas têm esta ou aquela nature-

110a

13 NemeshtikÒj, lit. «aquele que se indigna com o sucesso imerecido
dos outros», v. Arist., EN 1108b3 e segs.; neste passo Arist. distingue três
tipos de homens que sofrem com o sucesso alheio: o nemeshtikÒj quando
vê serem bem sucedidos indivíduos que o não merecem; o fqonerÒj quan-
do vê o sucesso alheio, seja merecido, seja imerecido (é o que correspon-
de melhor ao nosso «invejoso»); enfim, o œpicarŠkakoj é o que, não só
não sofre com o mal dos outros, como ainda se deleita com ele.
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za. Por exemplo, devemos chamar «salutar» àquilo que produz
saúde, tal como diz o vulgo; mas quando se trata de determi-
nar se uma certa coisa é salutar ou não, já não devemos falar
como toda a gente, mas sim recorrer à linguagem dos médicos.

3. Também, se um termo se usa em mais do que um sen-
tido, e se no caso presente se discute se ele se aplica a um dado
sujeito, ou não, devemos comprovar que se aplica num dos sen-
tidos possíveis, caso seja impossível comprovar que se aplica
em ambos. Este método é de seguir nos casos em que a multipli-
cidade de sentidos tenha passado despercebida; se não passou, o
oponente poderá objectar que o termo não foi discutido no sen-
tido que lhe causava embaraços, mas sim no outro. Este «lu-
gar» é convertível, isto é, tanto serve para comprovar como
para refutar uma argumentação. Se pretendemos comprovar,
mostraremos que um dos sentidos é aplicável, caso não possa-
mos demonstrar que ambos o são. Se pretendemos refutar,
mostraremos que um dos sentidos não é aplicável, caso não
possamos demonstrar que nenhum deles o é. Mas note-se que,
se temos o propósito de refutar, não devemos iniciar a discus-
são a partir de um acordo prévio, ou seja, de acordar que um
determinado atributo se aplica a todas as coisas, ou não se
aplica a nenhuma; desde que consigamos mostrar que ele não
se aplica a uma coisa determinada, teremos provado que não
se pode aplicar a todas sem excepção; semelhantemente, se pro-
varmos que ele se pode aplicar num único caso, estaremos a
provar que é falso ele não se aplicar em nenhum. Nas argu-
mentações positivas 14, pelo contrário, deve acordar-se previa-
mente que, se um predicado pode aplicar-se a uma qualquer
coisa indeterminada, então poderá aplicar-se a todas, l desde
que tal postulado seja digno de crédito. Não basta, de facto,
para mostrar que um atributo se aplica universalmente, argu-
mentar que ele se aplica num único caso; por exemplo, que, se
a alma humana é imortal, então toda a alma é imortal. Por con-
seguinte, deveríamos admitir previamente que, se uma qual-

110b

14 I. e., quando se pretende comprovar (kataskeu£zein) uma propo-
sição qualquer.
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quer alma é imortal, então toda a alma é imortal. Não é preci-
so adoptar sempre este procedimento, mas apenas quando não
temos possibilidade de formular um argumento de aplicação
comum a todos os casos, conforme se passa, por exemplo, com
o geómetra ao demonstrar que a soma dos ângulos de um triân-
gulo qualquer equivale sempre a dois ângulos rectos.

Quando não passa despercebido que um dado termo possui
vários sentidos devemos explicitar quais são todos esses sentidos,
e só depois refutar 15 ou comprovar 16 a tese em debate. Por exem-
plo, a questão de saber se «o que é nosso dever fazer» 17 é «o útil» 18

ou «o bem» 19: devemos tentar comprovar ou refutar a aplicação
de ambos os sentidos ao sujeito em debate, isto é, mostrar que
esse sujeito é bom e é útil, ou nem é bom nem é útil. Caso não
sejam aceitáveis ambas as possibilidades, há que indicar uma
delas, explicitando que uma é aceitável e a outra não. O mesmo
se dirá quando for mais largo o campo das escolhas a fazer.

Há também casos de ambiguidade linguística resultantes,
não da homonímia 20, mas de qualquer outro factor. Por exem-
plo, quando se diz que «um mesmo ramo do saber 21 abarca
matérias diversas», estamos a pensar no conhecimento não só
dos fins, mas também dos meios para atingir esses fins, como
é o caso da medicina, que tanto se ocupa da preservação da
saúde, como do estabelecimento de um regime saudável 22; ou
quando está em causa o conhecimento de duas finalidades,
como sucede quando se diz que o conhecimento dos contrários
pertence ao mesmo ramo do saber (pois nenhuma das duas
finalidades é «mais finalidade» do que a outra), ou ainda
quando está em questão o conhecimento do que é essencial 23

15 !Anaire™n, lit. «destruir».
16 Kataskeu£zein.
17 TÕ dŠon, «o que se deve (fazer)», «o que é preciso (fazer)».
18 TÕ sumfŠron, «o vantajoso».
19 TÕ kalÒn.
20 Kaq! Ðmwnum…an, lit. «segundo a homonímia», i. e., o uso de um

mesmo vocábulo em mais do que uma acepção.
21 !Epist»mh.
22 Toà diaitÁsai, lit. «de estabelecer um regime, uma dieta».
23 Toà kaq! aØtÒ, lit. «do que é em si mesmo».



276

e o daquilo que é acidental 24, do que é essencial como, por
exemplo, o facto de a soma dos ângulos de um triângulo equi-
valer a dois rectos; do que é acidental, o facto de o mesmo se
verificar no caso do triângulo equilátero: basta o facto de o tri-
ângulo equilátero ser um triângulo, para nós ficarmos a saber
que a soma dos seus ângulos equivale a dois rectos. Assim, se
não for aceitável em nenhuma circunstância 25 que um mes-
mo ramo do saber se ocupe de várias matérias, é evidente que
também não será aceitável de um modo geral; mas se for acei-
tável em alguma circunstância, é evidente que será aceitável
em termos gerais.

Devemos fazer todas as distinções de sentido que nos fo-
rem úteis. Por exemplo, se quisermos comprovar uma proposi-
ção devemos enumerar todos os sentidos nela admissíveis, e
proceder à distinção apenas daqueles que forem úteis para a
comprovação da nossa tese. Se, pelo contrário, o nosso fim for
refutar a argumentação do oponente, devemos enumerar apenas
aqueles que não forem admissíveis, e deixar de lado os restan-
tes. Também devemos proceder deste modo naqueles casos em
que passa despercebido o número de sentidos possíveis de um
termo. Os mesmo «lugares» servem para comprovar que uma
coisa depende ou não de uma outra coisa, por exemplo, que
este ramo do saber diz respeito a esta ou àquela matéria, seja a
título de finalidade, seja como meio para alcançar essa finali-
dade, seja como meio meramente circunstancial, ou, pelo con-
trário, que não diz respeito a essa matéria em nenhum dos sen-
tidos indicados. O mesmo se pode dizer a respeito do «desejo»,
bem como de qualquer outro termo respeitante a uma multi-
plicidade de objectos. l O desejo de uma coisa, de facto, pode
sê-lo a título de finalidade, como o desejo de ter saúde, ou de
meio para alcançar essa finalidade, como o desejo de tomar
medicamentos, ou de meio a título ocasional, como o desejo de
vinho por parte de quem gosta de coisas doces, ou seja, não
porque se trata de vinho, mas apenas porque o vinho é doce.
O desejo de uma coisa doce é essencial, o desejo do vinho é

111a

24 Toà kat¦ toà sumbebhkÒtoj.
25 Mhdamîj, lit. «de forma alguma, de nenhuma maneira».
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apenas circunstancial; se o vinho for seco 26, o desejo não surgi-
rá, logo, trata-se de um desejo circunstancial. Este «lugar» é útil
com os termos ligados à categoria do relativo 27; este tipo de
polissemia surge, de facto, quase sempre no caso dos predica-
dos relativos.

4. Também pode ser útil ir substituindo um termo por
outro até chegar ao mais habitual 28, por exemplo, a propósito
de uma noção 29, empregar «clara» 30 em vez de «exacta» 31, ou
dizer «pessoa muito activa» em vez de «pessoa muito ocupa-
da» 32. Graças ao emprego de uma linguagem mais familiar
torna-se mais fácil pôr à prova uma determinada tese. Este «lu-
gar» é comum a ambos os tipos de argumentação, isto é, tanto
serve para comprovar como para refutar uma tese.

A fim de mostrar que uma mesma coisa pode possuir atri-
butos contrários devemos recorrer à observação do seu género;
por exemplo, se quisermos provar que na percepção 33 podem
coexistir os atributos «correcto» e «incorrecto» 34, diremos:
«dado que ter uma percepção implica fazer um juízo, e dado
que um juízo pode ser correcto ou incorrecto, então também
da percepção se pode dizer que é correcta ou incorrecta». Nes-
te caso, portanto, a demonstração parte do género para a espé-
cie; ora, «fazer um juízo» é o género a que pertence «ter uma
percepção», porque, quem tem uma percepção, está, de certo

26 AÙsthrÒj, lit. «áspero, amargo»; falando de vinho, é antónimo de
glukÚj «doce», daí que o tenhamos traduzido por «seco».

27 !En to™j prÒj ti, lit. «nas (coisas que estão) em relação a algo».
28 TÕ gnwrimèteron, lit. «(o) mais conhecido».
29 `UpÒlhyij. Outras traduções possíveis: «representação», «concep-

ção», «ponto de vista».
30 SafŠj.
31 !AkribŠj.
32 No original, em vez das expressões concretas que empregámos,

Arist. serve-se dos nomes abstractos correspondentes: filopragmosÚnh

«qualidade de quem sente prazer na acção, da pessoa que não consegue
estar sem fazer nada», e polupragmosÚnh «qualidade de quem tem muitas
tarefas a cumprir, da pessoa que tem muitas ocupações».

33 A‡sqhsij, lit. «sensação».
34 !OrqÒthj ka† ¡mart…a, lit. «correcção e erro».
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modo, a fazer um juízo. Pode partir-se, inversamente, da es-
pécie para o género, porquanto tudo quanto pertence à espé-
cie pertence também ao género; por exemplo, se existe um
saber 35 honesto e um saber desonesto, então também há uma
disposição de espírito 36 honesta e uma desonesta, visto que a
disposição de espírito é o género a que pertence o saber. Com
vista à comprovação de uma tese o primeiro «lugar» 37 é fal-
so, o segundo 38 é verdadeiro. Não é, efectivamente, necessá-
rio que tudo quanto pertence ao género pertença também à
espécie: um «animal», por exemplo, pode ser «alado» ou
«quadrúpede», mas «homem» não pode. Todo o atributo da
espécie, porém, pertence necessariamente ao género; se, por-
tanto, um «homem» pode ser «nobre» 39, também um «ani-
mal» pode ser «nobre». Com vista à refutação de uma tese,
pelo contrário, o primeiro «lugar» é verdadeiro, o segundo é
falso, porque todo o atributo que não pertence ao género tam-
bém não pertence à espécie, ao passo que todo o atributo que
não pertence à espécie, não é necessário que não pertença
também ao género.

Uma vez que necessariamente de todas as coisas de que é
predicado o género é predicada também alguma das espécies,
também necessariamente todas as coisas que pertencem a um
género ou que são denominadas a partir do nome do género 40

igualmente pertencem a alguma das espécies, ou são denomina-
das a partir do nome de alguma das espécies (por exemplo, se
de alguma coisa é predicado o «saber», também será seu
predicado a «arte gramática», a «música», ou outro qualquer
saber; e se alguém possui l um saber, ou é designado por um111b

35 !Epist»mh.
36 Di£qesij.
37 I. e., partir do género para a espécie.
38 I. e., partir da espécie para o género.
39 Spouda™oj, lit. «bom, excelente» (sobretudo moralmente); em por-

tuguês literário, contudo, é possível falar-se de um «nobre animal», por
exemplo, a propósito de um leão, de um cavalo, etc.

40 ParwnÚmwj ¢pÕ toà gŠnouj (ou: tîn e˜dîn) lŠgetai: lit. «é chamada
paronimicamente a partir do género (ou das espécies)». A definição do que
Arist. entende por palavras parónimas encontra-se em Cat. 1, 1a12-15.



279

derivado do nome «saber» 41, esse alguém possuirá a «arte gra-
mática», a «música» ou qualquer outro dos vários saberes, ou
será designado por um derivado 42 do nome destes saberes, por
exemplo, «gramático», ou «músico»). Se, portanto, se fizer uma
afirmação que tenha algo a ver com o género, tal como:
«A alma move-se», teremos de verificar se sucede que a alma
se mova segundo alguma das várias espécies de movimento 43,
por exemplo, «aumentar» 44, «perecer» 45, «ser gerada» 46, ou
qualquer outra das espécies de «movimento»; se não o faz se-
gundo nenhuma delas, então é evidente que «a alma não se
move». Este «lugar» é comum a ambos os tipos de argumenta-
ção, tanto para refutar como para comprovar uma tese; de fac-
to, se a alma se move segundo alguma das espécies de movi-
mento é evidente que ela é susceptível de movimento, se não
se move segundo nenhuma dessas espécies, é evidente que não
é susceptível de mover-se.

Quando não dispomos de argumentos sólidos para atacar
uma tese, há que partir das definições do objecto da discussão,
tanto das reais 47 como das aparentes 48, e se não for suficiente
o recurso a uma, recorrer a várias. Será mais fácil atacar uma
tese quando o oponente propõe definições, dado que é este o pre-
dicável mais fácil de atacar.

Sobre o objecto da discussão há que observar também, ou
que coisa tem de existir para que o objecto da discussão exista,
ou se há alguma coisa que exista necessariamente só pelo facto
de ele existir. Quem quer comprovar, deve observar que coisa tem
de existir para que o objecto da discussão exista (pois se com-

41 Por exemplo, œpisthmonikÒj «que tem capacidade para o saber»,
œpist»mwn ou œpist»monoj «aquele que possui saber, sabedor, sábio».

42 I. e., de um «parónimo» do nome desses saberes.
43 Note-se que a ideia de «movimento» (k…nhsij) implica sempre

uma certa forma de «mudança, transformação», o que explica os exem-
plos a seguir dados por Arist.

44 AÜxesqai.
45 Fqe…resqai, lit. «ser destruída».
46 G…nesqai, «nascer, passar a existir».
47 I. e., que são realmente definições.
48 I. e., as que aparentam ser definições, sem de facto o serem.
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provar que essa coisa existe, também o objecto da discussão
existirá). Quem quer refutar, deve observar que coisa existe pelo
facto de o objecto da discussão existir. Isto porque, se demons-
trarmos que nada existe que seja consequência do objecto da dis-
cussão, estaremos automaticamente a refutar o objecto da discussão.

É preciso dar atenção também ao que se passa com o tem-
po, e ver se este introduz alguma dissonância, por exemplo, se
o oponente afirmar que «todos os entes que ingerem alimentos
crescem necessariamente»; ora os animais estão sempre a inge-
rir alimentos, mas não estão sempre a crescer. O mesmo se
passa quando o oponente afirma que «todo o saber é reminis-
cência» 49: o facto é que este termo apenas se aplica em relação
ao tempo passado 50, enquanto o primeiro 51 se aplica igualmen-
te ao presente e ao futuro. Pode dizer-se que nós «conhecemos»
o presente e o futuro (por exemplo, que vai haver um eclipse);
«recordar», porém, apenas se emprega a propósito do passado.

5. Existe ainda o método sofístico de levar o oponente a
fazer uma afirmação contra a qual dispomos de grande cópia
de argumentos. Este método será necessário algumas vezes,
outras aparentemente necessário, outras ainda nem aparente
nem realmente necessário. Será necessário quando, tendo o in-
terrogando 52 negado alguma das premissas úteis para a apre-

49 TÕ œp…stasqai (œst†n) memnÁsqai «saber é ter guardado na memó-
ria», alusão à teoria platónica da reminiscência (¢n£mnhsij).

50 MemnÁsqai (n. precedente) é um infinitivo perfeito, forma verbal
que, nos termos da gramática tradicional, denota um estado presente re-
sultante de uma acção passada.

51 I. e., œp…stasqai, que é um infinitivo presente (que pode remeter
também para o futuro).

52 `O ¢pokrinÒmenoj, lit. «o que responde». — Os participantes do de-
bate dialéctico, ou estão apenas subentendidos no texto de Arist., ou são
expressos por dois particípios verbais: Ð œrwtîn «aquele que pergunta», e
Ð ¢pokrinÒmenoj «aquele que responde». Depois de várias tentativas de tra-
dução que pouco nos agradaram, optámos por designar as duas funções
por dois termos etimologicamente relacionados: o interrogador (= o que
pergunta), e o interrogando (= aquele a quem são postas as perguntas, ou
seja, o que responde), sem prejuízo de ocasionalmente, por razões de
maior clareza, termos mantido os dois particípios originais.
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ciação 53 da tese, o interrogador baseia a sua argumentação
nesta premissa, no caso de verificar que ela pertence ao grupo
daquelas contra as quais dispõe de grande cópia de argumen-
tos. Do mesmo modo procederá o interrogador quando, l partin-
do da tese inicial, chega por indução 54 a um certo resultado
que em seguida tenta refutar: de facto, refutada a segunda pro-
posição, fica também refutada a primeira. É aparentemente ne-
cessário este método quando o ponto contra que se dirige a ar-
gumentação se afigura útil e adequado à tese, sem de facto o
ser, quer porque o interrogando negou esse ponto, quer por-
que o interrogador chegou a esse ponto por via de uma indução
aceitável partindo da tese inicial e tenta depois refutá-lo. Resta
o caso em que o método em questão nem é, nem sequer parece
ser necessário, e o interrogando acaba por ser derrotado por
outra via. É preciso, no entanto, ser prudente quanto a esta
última versão, dado que ela é visivelmente apartada e alheia à
dialéctica. Por isso é preciso também que o interrogando não
se irrite, mas sim que admita certos pontos inúteis para a apre-
ciação 55, apontando quais aqueles que aceita admitir, embora
não os aceite como válidos. Os interrogadores vêem-se sobretu-
do em dificuldade quando, embora aceites pelos interrogandos
todos os pontos deste tipo, não conseguem chegar a nenhuma
conclusão.

Além disto, todo aquele que faz uma afirmação qualquer,
seja de que tipo for, faz ao mesmo tempo muitas outras afir-
mações, porque cada uma delas traz consigo necessariamente
várias consequências. Por exemplo, quem afirma: «Isto é um
homem», afirma ao mesmo tempo que é «animal», que é «ani-

112a

53 O texto grego tem prÕj t¾n qŠsin, que tanto pode ser traduzido
«(argumentação) contra a tese», como «(argumentação) relativa (e eventual-
mente favorável) à tese», e como tal tem sido variamente entendida pelos
comentadores. A tradução proposta mantém-se em terreno neutro, de
acordo com a observação de Brunschwig, o. c., pp. 144-145, n. 3 à p. 45.

54 A tradução proposta baseia-se na lição aceite por Ross, œpagwg»n

«indução», embora achemos que têm alguma pertinência os argumentos
aduzidos por Brunschwig (que adopta a conjectura de Pacius ¢pagwg»n)
para defender esta sua preferência textual.

55 Cf. n. 53.
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mado» 56, que é «bípede», que é «dotado de inteligência e capaci-
dade cognitiva» 57; logo, caso seja refutada alguma das consequên-
cias, será automaticamente refutada a afirmação inicial. Devemos
ter cuidado em não operar a troca de uma asserção por uma
outra mais difícil; às vezes é mais fácil refutar uma consequên-
cia, mas outras vezes é preferível refutar a proposição inicial.

6. Nos casos em que, necessariamente, de dois predica-
dos apenas um pode ser verdadeiro 58, (por exemplo, um ho-
mem, ou está doente, ou está saudável), se em relação a um
deles temos facilidade em argumentar que ele se aplica, ou que
não se aplica, também em relação ao outro disporemos de ar-
gumentação abundante. Isto é válido em ambos os sentidos,
isto é, se demonstrarmos que um dos predicados se aplica tere-
mos ao mesmo tempo demonstrado que o outro não se aplica; se
demonstrarmos que um deles não se aplica, teremos demons-
trado que se aplica o outro. É evidente, portanto, que este «lu-
gar» é útil quer num sentido quer noutro.

Também é possível efectuar a refutação reconduzindo um
termo ao seu valor etimológico, no caso de ser mais favorável
usar o termo assim do que no sentido corrente; por exemplo,
empregando eÜyucoj não no sentido hoje corrente de «corajo-
so» 59, mas sim para significar «aquele que tem uma alma 60 em
bom estado» 61, segundo o modelo do adjectivo eÜelpij 62 para
caracterizar aquele que «espera coisas boas». Semelhantemente,
chamaremos eÙda…mwn 63 «feliz» àquele cujo da…mwn 64 é benévo-

56 ”Emyucon «dotado de alma».
57 Noà ka† œpist»mhj dektikÒn.
58 É o caso de termos antónimos, em virtude da lei do terceiro

excluído.
59 !Andre™oj.
60 De yuc» «alma».
61 Eâ, lit. «bem» (advérbio), «em boas condições».
62 EÜelpij, lit. «que tem boas esperanças, esperançoso» (de eâ+œlp…j

«esperança»).
63 Euda…mwn «feliz, venturoso»
64 Da…mwn, «divindade», não como designação de um deus determi-

nado, mas como alusão ao poder divino (correspondente até certo ponto



283

lo, no sentido em que Xenócrates chama «feliz» 65 ao homem
que possui uma «alma nobre», uma vez que o da…mwn de cada
homem não é outro senão a sua alma. l

Como, de entre todas as coisas, umas há que ocorrem ne-
cessariamente, outras que ocorrem na maior parte das vezes,
e outras que só ocorrem por acaso, quem quer que apresen-
te uma ocorrência necessária como sendo apenas maioritária, ou
uma ocorrência maioritária como sendo necessária em absolu-
to, ou apenas para significar o oposto de «maioritário», está a
dar azo à refutação. É evidente que apresentar o que ocorre ne-
cessariamente como só ocorrendo maioritariamente é o mesmo
que declarar que um atributo de aplicação universal não se aplica
em todos os casos, o que é uma afirmação errada. Incorre tam-
bém em erro quem declara como de aplicação universal um atri-
buto que só se aplica em diversos casos, pois isso equivale a
afirmar que se aplica sempre um atributo que só ocorre às ve-
zes. Erra ainda quem disser que o contrário de «ocorrência
maioritária» é «ocorrência necessária», quando, na realidade, o
contrário de «na maior parte das vezes» é «poucas vezes»: por
exemplo, se na maior parte das vezes os homens são mesqui-
nhos 66, apenas raramente serão bons, por conseguinte seria um
enorme erro afirmar que os homens são necessariamente bons.
Do mesmo modo seria erro afirmar que ocorre necessariamente
ou a maior parte das vezes algo apenas ocasional, porquanto o
que é apenas ocasional nem ocorre necessariamente, nem sequer
a maior parte das vezes. Se o oponente fizer uma asserção sem
distinguir se a ocorrência é habitual ou necessária, e se se veri-
ficar tratar-se de uma coisa de ocorrência habitual, é aceitável
argumentar como se ele tivesse dito que a coisa ocorria necessa-
riamente. Por exemplo, se ele afirmar que os indivíduos deser-
dados são todos gente mesquinha, sem estabelecer a mínima
distinção entre eles, devemos argumentar como se ele houvesse
dito que as coisas se passam necessariamente assim.

112b

do que os Romanos chamavam numen). Neste caso também podíamos
entendê-lo num sentido próximo do lat. genius, entidade divina que en-
volvia com a sua protecção e favor cada ser humano.

65 EÙda…mwn.
66 Faàloi, «vis, indignos».
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Temos também de verificar se o oponente não fala como
sendo duas coisas diferentes aquilo que não passa de um aci-
dente da própria coisa só pelo facto de usarmos palavras di-
versas para cada ocorrência, como fez Pródico ao dividir os
prazeres em «alegria» 67, «volúpia» 68 e «satisfação» 69, pois to-
dos estes termos não passam de nomes diversos para uma
única coisa, o «prazer» 70. Portanto, se alguém disser que «es-
tar alegre» 71 é um acidente de «estar satisfeito» 72, está a afir-
mar que uma coisa é acidente de si mesma.

7. Uma vez que coisas contrárias podem combinar-se en-
tre si de seis modos diversos, mas somente quatro dessas com-
binações dão origem a pares de contrários 73, devemos recorrer
a esses contrários na medida em que nos forem úteis, quer para
refutar, quer para comprovar. É óbvio que existem seis modos
diversos de combinação. Ou cada um dos termos contrários se
combina com cada um dos outros contrários (o que pode dar-
-se de duas maneiras, por exemplo, «fazer bem aos nossos
amigos»/«fazer mal aos nossos inimigos», ou, inversamente,
«fazer mal aos nossos amigos»/«fazer bem aos nossos inimi-
gos»); ou se predicam ambos os atributos de um dos termos
(também isto de duas maneiras, por exemplo, «fazer bem aos
amigos/fazer mal aos amigos», ou «fazer bem aos inimi-
gos»/«fazer mal aos inimigos»); ou se predica um só atributo
de ambos os termos (também isto de duas maneiras, por exem-
plo, «fazer bem aos amigos»/«fazer bem aos inimigos» ou «fa-
zer mal aos amigos»/«fazer mal aos inimigos»). l

As duas primeiras combinações referidas não formam uma
«contrariedade» 74. Efectivamente «fazer bem aos amigos» não
é contrário de «fazer mal aos inimigos»; ambas as atitudes são
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67 Car£.
68 TŠryij.
69 EÙfrosÚnh.
70 `Hdon».
71 Ca…rein (cf. car£).
72 EÙfra…nesqai (cf. eÙfrosÚnh).
73 !Enantièseij, lit. «contrariedades».
74 !Enant…wsij, «par de contrários».
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de adoptar e relevam dos mesmos costumes. Também não o
são «fazer mal aos amigos» e «fazer bem aos inimigos», dado
que ambas as atitudes são de rejeitar e igualmente relevam dos
mesmos costumes: ora não parece que uma coisa de rejeitar seja
contrária a outra coisa de rejeitar, a menos que um dos termos
denote um excesso e o outro um defeito 75; todavia, quer o
excesso quer o defeito parecem pertencer ao número das coi-
sas a rejeitar. Todos os restantes quatro modos constituem con-
trariedades entre si. «Fazer bem aos amigos» é contrário de «fa-
zer mal aos amigos»; ambas as atitudes denotam costumes
contrários entre si, dos quais um é de acolher e o outro de re-
jeitar. Exactamente o mesmo se passa com os restantes modos:
em cada par de contrários, um deles é de acolher e o outro de
rejeitar, um releva de um carácter digno, o outro de um carác-
ter reprovável. Daquilo que ficou dito resulta com clareza que
pode suceder o mesmo predicado ter vários contrários: «fazer
bem aos amigos» tem por contrários tanto «fazer bem aos ini-
migos» como «fazer mal aos amigos»; e se observarmos com
atenção os restantes pares veremos que cada membro tem
igualmente dois contrários. Por conseguinte há que tomar, de
entre os contrários, aquele que for útil para a apreciação da tese
em debate.

Se um acidente tiver algum contrário há que verificar se
este último se pode aplicar à coisa a que se aplica o acidente;
se esse contrário puder aplicar-se, então o acidente não pode
aplicar-se, porque é impossível que atributos contrários se apli-
quem simultaneamente à mesma coisa.

Há também que ver se se predica de uma coisa algo cuja
existência implique necessariamente atributos contrários para
essa coisa, por exemplo, se o oponente disser que as Ideias 76

75 Ou: «uma carência» (= ‰ndeia).
76 Por «Ideias» (˜dŠai) devem entender-se aqui as «Formas» da teo-

ria platónica, e para deixar claro este entendimento escrevemos sempre
com maiúscula. Nesta acepção o termo usado por Arist. é, geralmente,
˜dŠa. Deste deve distinguir-se o termo eüdoj, que pode corresponder à
«Forma» platónica enquanto entidade separada das coisas, mas que, na
terminologia propriamente aristotélica deve traduzir-se por «espécie».
Sobre este vocábulo, v. Mesquita, 2005, pp. 488-489.



286

existem em nós; se assim fosse, elas deveriam estar ao mesmo
tempo em movimento e em repouso, ser de natureza sensível
e de natureza inteligível. Ora, na opinião dos que defendem a
existência das Ideias, estas estão em repouso e são de natureza
intelegível; se, porém, elas existirem em nós é impossível esta-
rem imóveis, porquanto, estando nós em movimento, tudo
quanto está em nós move-se necessariamente connosco. É evi-
dente também que as Ideias, se porventura estiverem em nós,
devem ser de natureza sensível, dado que é por meio do sen-
tido da visão que nós conhecemos a forma que cada coisa tem.

Também há que observar, quando existe um acidente que
possui um contrário, se é possível que a coisa que admite esse
acidente é susceptível de vir a admitir o referido contrário, já
que é possível uma mesma coisa admitir predicações contrá-
rias. Por exemplo, se o oponente afirmar que o ódio é consequên-
cia da cólera, então o ódio deverá existir na parte irascível da
alma, l já que é nesta que existe a cólera. Devemos, portanto,
verificar se o contrário do ódio, ou seja, a amizade, existe tam-
bém na parte irascível; se a amizade não existir aí, mas sim na
parte concupiscível da alma, então é falso que o ódio seja con-
sequência da cólera. O mesmo se passa se o oponente tiver afir-
mado que na parte concupiscível da alma reside a ignorância;
ora, para esta ser susceptível de ignorância, teria também de
ser susceptível de possuir o conhecimento; no entanto, a opi-
nião corrente é que a parte concupiscível não possui capacida-
de de conhecimento. Este «lugar», portanto, conforme ficou dito,
é útil quando se pretende refutar um argumento; em contra-
partida já não é útil quando se pretende provar que um dado
acidente se aplica ao sujeito, embora seja útil para provar que
talvez lhe possa ser aplicado. Ou seja, se demonstrarmos que
o sujeito não aceita o contrário de um dado acidente, teremos de-
monstrado ao mesmo tempo que tal acidente nem se lhe aplica,
nem é susceptível de se lhe aplicar. Se, contudo, demonstrar-
mos que o contrário desse acidente se aplica, ou é susceptível de
se aplicar ao sujeito, não teremos de modo algum demonstrado
que o acidente se lhe aplica, apenas teremos conseguido mos-
trar que é susceptível de lhe ser aplicado.

8. Uma vez que são quatro os tipos de oposição, há que
observar as proposições contraditórias por ordem inversa par-

113b
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tindo da relação de consequência 77, quer para refutar quer para
comprovar um argumento, recorrendo para tanto à indução. Por
exemplo, se «homem» é «animal», então «não animal» não
pode ser «homem»; passa-se o mesmo nos restantes casos. Aqui
a relação de consequência implica a inversão dos termos 78, por-
que, se «animal» é consequência de «homem», «não animal»
não é consequência de «não homem», pelo contrário, «não ho-
mem» é que é consequência de «não animal». Logo, deve pos-
tular-se o mesmo em todos os demais casos: por exemplo, se o
que é «bom» 79 é «agradável», então o que não é agradável não
é bom; se um destes predicados não é aplicável, o outro tam-
bém não o é; do mesmo modo, se o que não é agradável não é
bom, então o que é bom é agradável. É, assim, evidente que a
relação de consequência resultante do emprego de proposições
contraditórias é válida para ambos os termos 80, desde que usa-
dos por ordem inversa.

Há também que observar os termos contrários, para ver se
de um contrário resulta outro contrário, seja na mesma ordem,
seja na ordem inversa, e tanto para refutar como para compro-
var um argumento. Também nestes casos as conclusões devem
resultar do recurso à indução, na medida em que tal for útil à
argumentação. Na relação de consequência os termos empregam-
-se pela mesma ordem, por exemplo, no caso da «coragem» 81

e da «cobardia» 82: consequência da primeira é «valor» 83, da
segunda «vileza» 84, da primeira a consequência é a «esco-

77 Ou: de implicação.
78 I. e., a troca de lugar do sujeito e do predicado.
79 Não esquecer a polissemia do grego kalÒn [que aqui traduzimos por

«bom», enquanto outros traduzem por «honroso» e outros ainda por «belo»
(sentidos, aliás, em que Arist. também emprega muitas vezes o vocábulo)].

80 Sujeito e predicado; outros traduzem «em ambos os sentidos»
(Brunschwig, Sanmartín), seguindo o eixo das contraditórias, ou «para
ambos os fins» (Foster, Colli), i. e., para refutar ou comprovar.

81 !Andr…a.
82 Deil…a.
83 !Aret». Uma tradução frequente deste termo é «virtude», num

sentido próximo do termo latino uirtus. Também poderíamos traduzir por
«excelência».

84 Kak…a (de kakÒj «ruim, mau, vil»).
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lha» 85, da segunda é a «rejeição» 86. A relação de consequência
faz-se, neste caso, seguindo a mesma ordem no uso dos termos,
dado que «escolha» é o contrário de «rejeição». O mesmo se
verifica também nos outros casos. A relação de consequência
ocorre por ordem inversa, por exemplo, quando se diz que a
«saúde» 87 é consequência da «boa forma física» 88; mas a
«doença» 89 não é consequência da «má forma física» 90, pelo con-
trário, a «má forma física» é que é consequência da «doença».
Vê-se claramente l que nestes casos a relação de consequência
se dá usando os termos na ordem inversa. A relação de conse-
quência, no entanto, no caso dos contrários verifica-se raramen-
te por ordem inversa, ao passo que segue a mesma ordem na
maioria dos casos. Se, portanto, um contrário não é consequên-
cia de outro contrário nem segundo a ordem directa nem se-
gundo a ordem inversa, é claro que também a nível das coisas
de que se fala uma não é consequência da outra; se, porém, no
caso dos contrários, um termo é consequência de outro, então
necessariamente uma das coisas de que se fala terá de ser con-
sequência da outra.

O mesmo procedimento que usámos no caso dos contrá-
rios devemos empregar para analisar os casos de «privação»
ou de «posse» de um certo estado. Nos casos de «privação» não
é possível o emprego da ordem inversa; a relação de conse-
quência deve fazer-se necessariamente empregando os termos
por ordem directa, como sucede com «percepção» 91 em rela-
ção a «visão» e «incapacidade de percepção» 92 em relação a
«cegueira». A oposição entre «percepção» e «incapacidade de
percepção» é paralela à existente entre «posse» e «privação»,
pois o primeiro termo designa a «posse» da mesma faculdade
de que o outro designa a «privação».

114a

85 TÕ aˆretÒn, lit. «o que deve ser escolhido».
86 TÕ feuktÒn, lit. «o que deve ser evitado».
87 `Ug…eia.
88 EÙex…a.
89 NÒsoj.
90 Kacex…a.
91 A‡sqhsij.
92 !Anaisqhs…a.
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O mesmo procedimento usado no caso da possessão e da
privação de um dado estado deve empregar-se também no caso
dos predicados relativos. A relação de consequência nestes casos
segue também a ordem directa dos termos. Por exemplo, se «tri-
plo» é «múltiplo», também «terço» é «submúltiplo»; diz-se efec-
tivamente que «triplo» está para «terço», tal como «múltiplo»
está para «submúltiplo». Também, se «conhecimento» 93 é uma
certa «representação» 94 das coisas, também o «cognoscível» 95 é
«representável» 96; e, igualmente, se a «visão» 97 é uma «sensa-
ção» 98, também o «visível» 99 é «sensível» 100. (Pode objectar-se
que, no caso dos predicados relativos, a relação de consequên-
cia não se dá necessariamente do modo como ficou dito; o «sen-
sível» é de facto «cognoscível», mas isso não quer dizer que a
«sensação» seja um «conhecimento». Mas não se afigura que esta
objecção tenha fundamento, porquanto muitos não aceitam que
exista um «conhecimento» das coisas sensíveis.) O que dissemos,
no entanto, nem por isso deixa de ser útil para provar um con-
trário, por exemplo, que o «sensível» não é «cognoscível» pela
mesma razão que «sensação» não é «conhecimento».

9. Também há que observar os termos correlacionados 101

e as derivações de palavras 102, quer para refutar quer para
comprovar um argumento. Dizem-se termos correlacionados, por
exemplo, «(coisas) justas» 103, «(homem) justo» 104 em relação a

93 !Epist»mh.
94 `UpÒlhyij.
95 !EpisthtÒn.
96 `UpolhptÒn.
97 “Orasij.
98 A‡sqhsij.
99 `OratÒn.
100 A˜sqhtÒn.
101 !Ep† tîn susto…cwn, lit. «(dar atenção aos termos) que ficam na

mesma fila, ou na mesma coluna».
102 !Ep† tîn ptèsewn, lit. «(dar atenção aos termos derivados) das

flexões».
103 T¦ d…kaia (adjectivo no plural neutro substantivado com valor

colectivo).
104 `O d…kaioj (adjectivo substantivado no masculino do singular).
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«justiça» 105, ou «(actos) corajosos» 106, «(homem) corajoso» 107,
em relação a «coragem» 108. Do mesmo modo os termos relati-
vos à obtenção ou à preservação da coisa que têm por objecti-
vo obter ou preservar, por exemplo, as «coisas saudáveis» 109

em relação com a «saúde» 110, ou «as coisas que ocasionam boa
forma física» 111 em relação com a «boa forma física» 112; e do
mesmo modo com respeito a outros termos do mesmo tipo.
A estes termos costuma dar-se o nome de «termos correlacio-
nados»; fala-se de «derivação de palavras» nos casos como os
de «justamente», «corajosamente», «saudavelmente» 113, e todos
os outros vocábulos formados do mesmo modo. É opinião cor-
rente que também as palavras formadas por derivação consti-
tuem termos correlacionados, como sucede com «justamente»
em relação a «justiça» e a «corajosamente» em relação a «cora-
gem». Dizem-se então «termos correlacionados» todos quantos
pertencem a uma mesma série etimológica, tais como «justiça»,
«(homem) justo», «o justo», «justamente» 114. É evidente que, se
um qualquer dos termos de uma mesma série é tomado como
sendo uma coisa boa l ou louvável, todos os restantes termos
da mesma série também denotarão coisas boas e louváveis; por
exemplo, se a «justiça» pertence ao número das coisas louvá-
veis, também serão louváveis o «(homem) justo», o «justo (em
si)», o «(acto cometido) justamente». Dir-se-á também que o
advérbio «louvavelmente» está correlacionado com o adjectivo
«louvável» segundo o mesmo paradigma como «justamente»
está correlacionado com «justiça».

114b

105 DikaiosÚnh.
106 T¦ ¢ndre™a (adjectivo no plural neutro substantivado com valor

colectivo).
107 `O ¢ndre™oj (adjectivo substantivado no masculino do singular).
108 !Andr…a.
109 T¦ Øgiein£.
110 `Ug…eia.
111 T¦ eÙektik£.
112 EÙex…a.
113 Dika…wj (justamente), ¢ndre…wj (corajosamente), Øgieinîj (sauda-

velmente).
114 DikaiosÚnh (nome), d…kaioj (adjectivo masculino substantivado), tÕ

d…kaion (adjectivo neutro substantivado = «o justo em si»), dika…wj (advérbio).
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Devemos examinar não apenas a proposição que está a ser
discutida mas também a sua contrária segundo o ponto de vista
contrário, por exemplo, que «o bom não é necessariamente
agradável», visto que também «o mau não é necessariamente do-
loroso»; ou então, que se esta proposição é verdadeira, a primei-
ra também o é 115. Do mesmo modo, se a «justiça» é um «sa-
ber», a «injustiça» denota «ignorância»; igualmente, se «(acto
cometido) justamente» significa «(acto cometido) sábia e
experientemente» 116, também «(acto cometido) injustamente»,
significa «(acto cometido) por ignorância e inexperiência» 117. Se
não se verificar esta hipótese, porém, também a primeira não

115 O texto que damos é a tradução literal do original grego, pouco
claro, como qualquer leitor pode verificar. Aparentemente Arist. está a
considerar apenas a análise de duas proposições: tÕ ¢gaqÕn oÙk œx ¢n£gkhj

¹dÚ, lit. «o bem não é necessariamente agradável» e tÕ kakÕn (oÙk œx

¢n£gkhj) luphrÒn «o mal não é necessariamente doloroso». Para entender
correctamente o passo parece-nos necessário: chamar a atenção para o
facto de as duas proposições do texto terem não só sujeitos contrários,
mas também predicados contrários: «bem»/«mal»; «agradável»/«doloro-
so». Assim, é necessário entender que no texto estão implícitas mais duas
proposições: tÕ ¢gaqÐn œx ¢n£gkhj ¹dÚ «o bem é necessariamente agradá-
vel» e tÐ kakÕn œx ¢n£gkhj luphrÒn «o mal é necessariamente doloroso».
Consideremos então estas quatro frases: (1) «o bem não é necessariamen-
te agradável» = «nem todo o bem é agradável» (proposição particular
negativa — O); (2) «o mal não é necessariamente doloroso» = «nem todo
o mal é doloroso» (proposição particular negativa — O); (3) «o bem é
necessariamente agradável» = «todo o bem é agradável» (proposição uni-
versal afirmativa — A); (4) «o mal é necessariamente doloroso» (proposi-
ção universal afirmativa — A). Recorrendo ao quadritátero lógico podere-
mos verificar que são contraditórias as proposições (1) — (3) e (2) — (4).
Pela lei das contraditórias, duas proposições contraditórias não podem ser
simultaneamente nem verdadeiras nem falsas. Portanto, mau grado as
aparências, o que prova a verdade da proposição (1) não é a verdade da
proposição (2); o que Arist. pretende afirmar é apenas que a contradição
entre (1) e (3) é paralela da contradição (2) e (4), ou seja, se (2) e (4) não
podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, o mesmo sucederá com (1) e (3).

116 !Episthmonikîj ka† œmpeirîj, advérbios formados a partir dos ad-
jectivos correspondentes, do mesmo modo que ¢d…kwj «injustamente» é
formado do adjectivo ¥dikoj «injusto».

117 !AgnooÚntwj ka† ¢pe…rwj, lit. «ignorantemente e inexperiente-
mente», advérbios, tal como os referidos na nota precedente.
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se verificará; no exemplo aduzido, de facto, pareceria mais
provável que o acto injusto resultasse da experiência e não da
inexperiência. Este «lugar» já foi referido anteriormente ao fa-
larmos das relações de consequência entre contrários 118; por
agora nada mais estamos a fazer do que a mostrar que o con-
trário é consequência do seu contrário.

Seguidamente temos o caso das géneses e das destruições
das coisas, dos meios por que elas são originadas e destruídas,
seja para refutar, seja para comprovar um argumento. Se uma
coisa for originada por uma coisa boa, então também ela será
boa, e se ela for boa, então também na sua origem estará uma
coisa boa. Quanto às coisas que se originam de coisas más, são
elas próprias coisas más, e se elas próprias forem coisas más,
também as suas origens serão coisas más 119. No que toca à
destruição das coisas tudo se passa ao contrário: se se tratar da
destruição de coisas boas, então essa destruição será uma coisa
má, se tratar da destruição de coisas más, então a destruição será
um coisa boa. O mesmo é válido para o caso dos meios por
que as coisas são originadas e destruídas; se esses meios origi-
narem coisas boas, então também serão eles mesmos bons; se,
pelo contrário, causarem a destruição de coisas boas, então
serão maus.

10. Observar também se coisas semelhantes se compor-
tam de forma semelhante; por exemplo, se um saber pode abar-
car muitas matérias, também uma opinião o poderá fazer; se
possuir visão significa ver, também possuir audição significará
ouvir. Identicamente a respeito das demais coisas, quer as que
são realmente semelhantes, quer as que são tomadas como tal. Este
«lugar» é útil nos dois sentidos, pois se as coisas se passam de
uma dada maneira numa das coisas semelhantes, passar-se-ão
da mesma maneira nas demais coisas semelhantes, e se não se
passarem numa delas, também não se passarão nas demais.
Observar também se as relações de semelhança que se verifi-
cam em relação a uma só coisa se verificam igualmente em

118 V. supra, 113b.
119 Texto conjectural, proposto por Wallies e aceite por Ross.
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relação a muitas, já que por vezes pode surgir alguma discre-
pância. Por exemplo, se «saber» significa «pensar», «saber mui-
tas coisas» significará «pensar muitas coisas». Ora isto não é
verdade: é possível, de facto, «saber muitas coisas», mas não é
possível «pensar em todas ao mesmo tempo». Portanto, se esta úl-
tima proposição não é verdadeira, então a primeira, ou seja,
que «saber» significa «pensar», não pode ser verdade, nem se-
quer em relação a uma só coisa.

Passemos agora ao uso dos graus «mais» e «menos». Há
quatro «lugares» derivados do emprego de «mais» e «menos».
Primeiro, se um grau «mais» é consequência de outro grau
«mais»: verificar, por exemplo, admitindo que «o prazer é um
bem», se também «um maior grau l de prazer» significará «um
maior grau de bem»; ou, admitindo que «cometer uma injusti-
ça é um mal», verificar se «cometer uma injustiça maior impli-
cará um mal maior». Este «lugar» é útil nos dois sentidos: de
facto, se do acréscimo do sujeito resulta um acréscimo do
predicado, conforme o exemplo acima, é evidente que este
predicado é um acidente do sujeito; se não resulta, é porque se
não trata de um acidente. Este ponto deve ser tratado com re-
curso à indução.

Segundo, caso de o mesmo atributo ser predicado de dois
sujeitos: se o predicado que pareceria mais provável ser próprio
de um deles não o é, também o não é o menos provável; se o
predicado que pareceria menos aplicável a um sujeito afinal se
lhe aplica, então também se lhe aplicará o mais provável.

Terceiro, se dois atributos são predicados de um só sujeito,
se o predicado que parece mais provável aplicar-se-lhe não se lhe
aplica, também se lhe não aplica o que parecia menos provável;
se o que parece menos provável aplicar-se-lhe, afinal se lhe apli-
ca, também se lhe aplicará o que parecia mais provável.

Quarto, quando dois atributos são predicados de dois su-
jeitos, se o predicado que parece mais provável aplicar-se a um
deles não se lhe aplica, também o outro predicado não se apli-
cará ao outro sujeito; e se o que parece menos provável aplicar-
-se a um dos sujeitos, afinal se lhe aplica, também o outro
predicado se aplicará ao outro sujeito.

Outra questão ainda diz respeito à aplicação, real ou apa-
rente, de predicados no mesmo grau. Esta questão resolve-se
de três maneiras, do modo como ficou dito a propósito do grau

115a
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«mais» nos três últimos «lugares» mencionados. Primeira, caso
de um predicado que se aplica, ou parece aplicar-se, a dois
sujeitos em grau semelhante: se não se aplica a um deles, tam-
bém não se aplicará ao outro; se se aplica a um deles, também
se aplicará ao outro. Segunda, caso de dois predicados atribuí-
dos em grau semelhante a um só sujeito: se um dos predicados
não se lhe aplica, também o outro não se lhe aplicará; se um
dos predicados se lhe aplica, também o outro se lhe aplicará.
Terceira, passa-se o mesmo quando temos dois predicados atri-
buídos em graus semelhantes a dois sujeitos: se um dos
predicados não se aplica a um dos sujeitos, também o outro
predicado não se aplicará ao outro sujeito; se um dos predica-
dos se aplicar a um dos sujeitos, também o outro predicado se
aplicará ao outro sujeito.

11. Estes são por conseguinte os modos de tratar uma
questão argumentando a partir das noções de «mais», de «me-
nos» e de «no mesmo grau». É ainda possível a utilização de
«acrescento» 120: se uma coisa é acrescentada a outra e a torna
«boa» ou «branca» quando anteriormente não era nem boa nem
branca, a coisa acrescentada deverá ser «boa» ou «branca», isto
é, deverá possuir a qualidade que transmite ao conjunto. Tam-
bém se uma qualidade, acrescentada a uma coisa que já a pos-
sui, a torna mais dotada dessa qualidade já existente, então o
acrescento deverá ser dotado dessa qualidade. Do mesmo modo
se passam as coisas nos demais casos. Este «lugar», porém, não
é útil em todas as situações, mas apenas naquelas em que ocor-
re um excesso do que já existe no grau «mais». Contudo, trata-
-se de um «lugar» insusceptível de inversão 121 com o fim de
refutar um argumento. De facto, se aquilo que é acrescentado
não produz uma coisa boa, isso não significa que a coisa que
recebe o acrescento não seja já de si uma coisa boa; l de resto,
uma coisa boa acrescentada a uma má não tem como resulta-
do necessário que o todo se torne uma coisa boa, tal como o
branco adicionado ao preto não transforma o todo em branco.

115b

120 PrÒsqesij, «adição (de características)».
121 OÙk ¢ntistrŠfei.
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Mais, se um predicado é susceptível de grau maior ou
menor, então é porque ele é aplicável, em valor absoluto 122, ao
sujeito: uma coisa que não é nem boa nem branca não pode
dizer-se que seja mais ou menos boa, ou branca; igualmente
de uma coisa má não se pode dizer que seja mais ou menos
boa do que outra qualquer, mas apenas que é mais, ou menos,
má. Este «lugar» também não é susceptível de inversão com o
fim de refutar um argumento. Muitos dos predicados em que
não têm lugar as noções de «mais» ou de «menos» são aplicá-
veis em valor absoluto por si mesmos. «Homem», por exem-
plo, não se pode predicar de ninguém em maior ou menor
grau, sem que por isso o sujeito deixe de ser «homem».

Uma análise nos mesmos moldes deve fazer-se dos
predicados relativos a uma qualquer coisa, a um tempo, ou a
um lugar 123: se eles são aceitáveis em relação a qualquer coisa,
então são aceitáveis em termos absolutos; o mesmo se dirá em
relação ao tempo e ao lugar; mas o que é impossível em ter-
mos absolutos não é aceitável em termos relativos nem a outra
coisa, nem a um tempo, nem a um lugar. (Pode objectar-se que
certos homens são, por natureza, de bom carácter 124 sob um
certo aspecto, por exemplo, magnânimos ou moderados, mas
não se pode dizer que têm bom carácter por natureza em ter-
mos absolutos 125. Semelhantemente, falando de coisas perecí-
veis, é aceitável dizer que em certas ocasiões elas não perecem,
mas não é aceitável dizer que elas são, em absoluto, imperecí-
veis. Do mesmo modo é aceitável dizer que em certos locais é
vantajoso seguir um determinado regime 126, por exemplo, em
lugares doentios, mas não é vantajoso fazê-lo incondicional-
mente. É igualmente possível que num dado local viva um úni-

122 `Aplîj, lit «simplesmente».
123 Kat£ ti ka† pot‹ ka† poà, lit. «em relação a algo, quando e onde».
124 Spouda™oi, lit. «sérios, honestos, nobres».
125 Alguns mss. acrescentam a seguir a frase oÙde†j g¦r fÚsei

frÒnimoj «pois ninguém é prudente por natureza»; esta lição não é reco-
lhida nas edições de Ross e de Brunschwig, nem está na base da tradução
de Sanmartín. É, porém, aceite no texto e traduzida por Foster, e está
subjacente à tradução de Rolfes.

126 Aqui, no sentido de «dieta».



296

co ser humano, mas em termos absolutos não é possível dizer
que apenas exista um homem vivo. Do mesmo modo, há cer-
tos lugares em que é uma boa acção 127 sacrificar o próprio pai,
como sucede entre os Tribalos, mas não se pode dizer que isso
seja uma boa acção em absoluto. Ou talvez o que se pretende
aqui não seja propriamente indicar o lugar, mas sim o povo no
seio do qual isto se verifica. De facto, é indiferente o lugar em
que se encontrem, porque, onde quer que estejam, tal sacrifício
é uma boa acção, na condição de os seus praticantes serem
tribalos. Igualmente, é vantajoso em certas alturas tomar medi-
camentos, por exemplo, quando se está doente, mas já não é
aceitável tomá-los a toda a hora. Também neste caso, aliás,
parece estar em causa não o «quando» mas sim o «como» está
a pessoa, pois é indiferente o momento desde que o estado seja
o mencionado.) Emprega-se um predicado em termos absolu-
tos quando se diz que algo é bom (ou o seu contrário) sem
acrescentarmos mais especificações. Por exemplo, não se pode
dizer que sacrificar o pai seja uma boa acção, mas somente que
é uma boa acção para determinadas pessoas, ou seja, não é uma
acção boa em termos absolutos. Mas já prestar honras aos deu-
ses é uma nobre acção sem mais acrescentos, por isso se diz
que, em sentido absoluto, é uma nobre acção. Por conseguinte,
diz-se que são empregados em sentido absoluto todos aqueles
predicados — «bom», «mau», ou qualquer outro similar — que
se usam sem qualquer especificação.

127 KalÒn; também seria possível traduzir por «aceitável», «admissí-
vel», ou mesmo «honroso».
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116a1. Qual, de entre duas ou várias coisas, deve ser considera-
da a preferível ou a melhor, é o que devemos analisar a partir
dos pontos que se seguem. Em primeiro lugar dê-se por estabele-
cido que não iremos analisar coisas muitos díspares, ou que apre-
sentem grande discrepância entre si (ninguém, por exemplo, tem
dificuldade em afirmar se é preferível a felicidade ou a riqueza),
mas sim coisas muito próximas, e em relação às quais é discutível
a qual delas se deve dar a preferência, dado que não é evidente a
superioridade de uma sobre a outra. A respeito de coisas deste
tipo, é óbvio que, caso se evidencie um, ou vários motivos de
superioridade de uma sobre a outra, o nosso pensamento reconhe-
cerá como preferível aquela que for na realidade superior.

Em primeiro lugar, portanto, merecerá ser escolhida uma
coisa mais duradoura ou mais segura de preferência a uma que
tenha estes atributos em menor grau; outro critério será ver o
que escolheria um homem prudente, ou honesto, ou uma lei
justa, ou os homens escolhidos como os mais capazes para cer-
tas tarefas, ou os mais conhecedores em cada matéria, ou os
mais numerosos, ou todos eles; por exemplo, na medicina ou
na carpintaria, ver o que escolheriam os médicos na sua maio-
ria, ou na totalidade, ou ainda o que escolheria a maioria ou a
totalidade das pessoas, ou até dos seres em geral 1, como, por

1 Arist. escreveu p£ntej (no masculino plural) — «todos (os seres
racionais)» e p£nta (no neutro plural) — «todos (os seres, mesmo os irra-
cionais)», o que se justifica por os animais também procurarem o que é
para si o melhor, cf. Brunschwig, p. 62, n. 1.
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116b

exemplo, o «bem», já que todos os seres procuram o que é
«bom» para si. Devemos orientar a discussão no sentido que
for útil para a nossa argumentação; em termos gerais, o que
estiver de acordo com o saber mais correcto, ou então com o
saber mais adequado a cada caso pontual, isso será o melhor e
o preferível.

Depois será preferível uma coisa que exprima a sua essên-
cia a uma que não esteja incluída no género da primeira, por
exemplo é preferível a «justiça em si» ao «homem justo», pois
aquela pertence ao género «bem», o que não sucede com este,
aquela é por essência um «bem», este não 2. De nenhuma coisa
se diz que «exprime a essência» de um género se não estiver
incluída nesse género, por exemplo, «homem branco» não «ex-
prime a essência» de «cor». O mesmo é válido para os outros
casos do mesmo tipo.

Uma coisa que é desejável em si mesma é preferível a uma
que seja desejável por alguma outra razão: por exemplo, «go-
zar de saúde» é preferível a «fazer exercício físico», porque a
«saúde» é desejável em si mesma, o «exercício» só o é pelo seu
resultado. Também o que é desejável em si mesmo é preferível
ao que é acidentalmente desejável: por exemplo, é preferível
que sejam justos os nossos amigos aos nossos inimigos, porque
no primeiro caso a coisa é desejável em si mesma, no segundo
é-o apenas por acidente; de facto, nós desejamos que os nossos
inimigos sejam justos apenas a título acidental, isto é, para que
eles nos não causem qualquer dano. Este princípio é idêntico
ao precedente, diferindo apenas no modo: ou seja, que os nos-
sos amigos sejam justos é algo que desejamos por si mesmo,
ainda que de tal não colhamos qualquer benefício, o que será
o caso, por exemplo, se eles estiverem na Índia; que os nossos
inimigos sejam justos, desejamo-lo apenas com uma finalidade:
que eles não nos ocasionem qualquer dano. l

Aquilo que produz um bem por si mesmo é preferível ao
que o produz por acidente, como sucede com a «virtude» em

2 Dito de outra forma: a «justiça» em si pertence directamente, por
essência, ao género «bem», ao passo que no caso de «homem justo», o
atributo «justo» é acidental, não essencial.
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relação à «sorte» (pois a primeira é desejável em si mesma
como causadora do «bem», a segunda é-o apenas por aciden-
te). O mesmo se diga de outra coisa qualquer do mesmo tipo.
Situação similar ocorre no caso dos contrários: o que é em si
mesmo causa de algum mal é mais de evitar do que aquilo que
o é por acidente, como se passa com a «maldade» 3 e a «sorte»,
pois enquanto a primeira é essencialmente um mal, a segunda
só o é acidentalmente.

O que é bom em sentido absoluto é preferível ao que é
bom num caso particular: por exemplo, «curar-se» é preferível
a «sofrer uma operação»; de facto, o estado saudável é um bem
em si mesmo, a operação cirúrgica só é boa para o indivíduo
que dela necessita. O que é bom por natureza é preferível ao
que não é bom por natureza: por exemplo, a «justiça» é prefe-
rível ao «homem justo», porque, enquanto a primeira é um bem
por natureza, ser um homem justo é um estado que se adquire. É
preferível também o predicado que convém ao ente melhor e
mais digno de honra: por exemplo, o atributo de um deus é
preferível ao de um homem, o atributo da alma é preferível ao
do corpo. Uma propriedade 4 de um ser superior é preferível à
de um ser inferior: por exemplo, a propriedade de um deus é
superior à de um homem. De facto, ao passo que não há dife-
rença entre deus e homem no que toca aos traços comuns a am-
bos, já no que respeita às respectivas particularidades, um é
superior ao outro. Também merece preferência aquilo que é
próprio de estados melhores, mais básicos e mais apreciáveis.
Por exemplo, a saúde merece a preferência sobre a força e a be-
leza, pois a primeira assenta nos elementos húmidos, secos,
quentes e frios, numa palavra, nos elementos primordiais de
que é feito o corpo dos animais, ao passo que as outras duas
assentam em elementos secundários: a força tem lugar nos
nervos e nos ossos, a beleza parece consistir num certo equilí-
brio dos membros. Também a finalidade parece ser preferível
aos meios para a atingir; de dois destes meios, é preferível ainda o

3 Kak…a, em termos gerais, é tudo quanto implique «baixeza moral».
4 ”Idion, o estudo dos «lugares» relativos a este «predicável» será

feito no livro V.
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que estiver mais próximo da finalidade. De um modo geral,
aquilo que é desejável como finalidade da vida é de longe pre-
ferível ao que tem qualquer outra finalidade: por exemplo, o
que tem por fim a felicidade é preferível ao que tem por fim a
prudência. Também o possível é mais desejável do que o im-
possível. De dois meios de alcançar um fim é preferível aquele
cujo fim for superior. Quando se põe a questão de escolher
entre um meio e um fim há que raciocinar a partir de uma
proporção: ou seja, quando um fim é tão superior a outro fim,
como este é superior ao meio que lhe permite ser atingido; por
exemplo, se a felicidade é muito mais superior à saúde do que
a saúde é superior ao meio de produzir saúde, então o meio
de produzir felicidade é preferível à saúde. De facto, a felicida-
de supera tanto a saúde, quanto o meio de produzir felicidade
supera o meio de produzir a saúde. Por outro lado, a saúde su-
pera o meio de produzir saúde em menor grau, donde se
conclui que o meio de produzir felicidade é «mais superior»
em relação ao meio de produzir saúde do que a saúde é supe-
rior ao meio de produzir saúde. É, assim, evidente, que o meio
de produzir felicidade é preferível à saúde, dado que tem uma
maior superioridade em relação ao mesmo termo de compa-
ração 5.

Também é preferível o que for em si mesmo melhor, mais
honroso e mais louvável: por exemplo, a amizade é preferível
à riqueza, e a justiça à força; a amizade e a justiça pertencem, de
facto, ao número das coisas honrosas e louváveis em si mes-
mas, ao passo que as outras l não o são por si mesmas, mas só
por qualquer outro motivo. Ninguém, em boa verdade, apre-
cia a riqueza por si mesma, mas apenas por algum outro mo-
tivo, ao passo que a amizade é desejável em si mesma, mesmo
quando dela não esperamos nenhum proveito adicional.

2. Também há o caso de duas coisas serem praticamen-
te idênticas e nós não podermos discernir nenhuma superio-
ridade de uma sobre a outra: neste caso teremos de as avaliar

5 Sobre a interpretação deste passo, v. Brunschwig, p. 156 (n. 2 à
p. 64).
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a partir das suas implicações: aquela coisa que implicar um
bem superior, essa será a preferível. Se, porventura, as impli-
cações forem más nos dois casos, então será preferível aquela
que implicar um mal menor. Se, por outro lado, ambas as
coisas forem desejáveis, nada obsta a que ocorra alguma con-
sequência desagradável. A análise das implicações deve fazer-
-se em dois sentidos: a coisa implicada, de facto, pode ser
anterior ou posterior à coisa em análise, por exemplo, a apren-
dizagem de alguma matéria implica um estado anterior de
ignorância e um estado posterior de conhecimento. Na maio-
ria dos casos é preferível a implicação posterior. Logo, das
implicações envolvidas deveremos escolher aquela que se re-
velar mais útil.

Também os bens mais numerosos são preferíveis aos me-
nos numerosos, ou em termos absolutos, ou quando um con-
junto está incluído no outro, ou seja, os bens menos numerosos
formam um subconjunto dos mais numerosos. (Uma objecção
possível: o caso de duas coisas tais que uma delas é desejável por
causa da outra. É que não vale de nada escolher as duas em
vez de uma só, por exemplo, escolher ao mesmo tempo «ficar
são» e «saúde», em vez de simplesmente «saúde», dado que nós
só desejamos «ficar sãos» por causa da «saúde» em si. Também
nada impede que um conjunto em que há coisas menos boas
seja preferível a um só de coisas boas, por exemplo, «felicida-
de» mais uma coisa qualquer menos boa pode ser preferível ao
conjunto «justiça e coragem». Além disso, escolher qualquer des-
tas coisas acompanhadas de «prazer» é preferível a sem «pra-
zer»; igualmente, quando elas não são acompanhadas de sofri-
mento a quando implicam sofrimento.

Também é preferível escolher cada coisa no momento em
que o seu efeito é mais relevante: por exemplo, é mais relevan-
te não sofrer na velhice do que na juventude, porque é na ve-
lhice que a ausência de sofrimento tem mais valor. Pelo mes-
mo motivo também a prudência é mais desejável na velhice;
ninguém, de facto, escolhe jovens para lugares de chefia 6, por-

6 ToÝj nŠouj aˆre™tai ¹gemÐnaj, lit. (ninguém) «escolhe os jovens para
chefes».
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que ninguém os considera capazes de prudência. Com a cora-
gem as coisas passam-se ao contrário, pois é na juventude que
mais necessária se torna a energia decorrente da coragem.
O mesmo se dirá a respeito do autodomínio 7, dado que os jo-
vens são mais susceptíveis de deixar-se perturbar pelos desejos
do que os mais velhos.

Também devemos preferir o que for mais útil em todas as
ocasiões, ou na maioria delas: por exemplo, a «justiça» e «o
autodomínio» em confronto com a «coragem», dado que as
duas primeiras são sempre úteis, ao passo que a última só o é
ocasionalmente. Também é possível haver duas coisas tais que,
se todos possuíssemos uma delas, a outra seria inútil, pelo que
a primeira será preferível à segunda; é o que sucede no caso
da «justiça» e da «coragem»: se todos l fôssemos justos, a «co-
ragem» seria inútil, se todos fôssemos corajosos, nem por isso
a «justiça» deixaria de ser útil.

Também se podem usar argumentos a partir da destruição 8

e da rejeição 9 de certas coisas, da geração 10 e da apropriação 11

de outras, e bem assim dos seus contrários. Aquelas cuja des-
truição é mais indesejável é, ela mesma, preferível. O mesmo
se diga quanto à rejeição e ao seu contrário: se a rejeição, ou o
contrário de uma dada coisa é mais indesejável, então a coisa em
si será preferível. A situação é inversa no que respeita à gera-
ção ou à apropriação: as coisas cuja apropriação ou cuja ge-
ração é preferível são, elas mesmas, também preferíveis 12.

Outro «lugar» consiste em considerar como melhor, e
portanto preferível, aquilo que está mais próximo do «bem»;
o mesmo se passa com o que for mais semelhante ao bem:

7 SwfrosÚnh, lit. «sensatez, moderação».
8 Fqor£.
9 !Apobol».
10 GŠnesij.
11 LÁyij.
12 Note-se que todos estes termos (destruição, etc.) são usados por

Arist. no plural; achámos preferível reservar o plural para o termo coisas
(que não figura expressamente no texto grego), pois cada um dos outros
refere apenas o acto (ou o estado) que leva à rejeição ou apropriação de
algo.
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por exemplo, a «justiça» em si é preferível ao «acto justo» 13.
Também é preferível o que se assemelhar mais a algo que lhe
é superior; é o que sucede quando certos autores dizem que
Ájax é superior a Ulisses pelo facto de ser mais parecido com
Aquiles. (Uma objecção possível é que esta afirmação pode
não corresponder à verdade: nada impede, de facto, que Ájax
não se assemelhe a Aquiles naquele aspecto em que Aquiles
é superior a todos, enquanto o outro, Ulisses, embora sendo
bravo, não se lhe assemelha.) Há que verificar também se a
semelhança não tende para o ridículo, como sucede com a do
macaco relativamente ao homem, ao passo que o cavalo não
tem semelhança alguma com o homem; ora é um facto que o
macaco não é mais bonito do que o cavalo, conquanto seja mais
parecido com o homem. Caso distinto sucede com duas coi-
sas, uma das quais é mais parecida com outra melhor do que
ela, e a segunda é mais parecida com uma pior: a melhor das
duas é aquela que mais se assemelha ao melhor termo de com-
paração. (Também aqui se pode levantar uma objecção: nada
impede que algo seja ligeiramente semelhante a outra coisa
superior, enquanto outra coisa é muitíssimo semelhante a uma
inferior: por exemplo, que, enquanto Ájax é ligeiramente se-
melhante a Aquiles, Ulisses seja muito semelhante a Nestor. Há
ainda a possibilidade de uma coisa ser semelhante a outra
superior mas pelo seu lado pior, e outra coisa ser semelhante
a uma inferior mas pelo seu lado melhor: é o que sucede com
o cavalo em relação ao burro, ou o macaco em relação ao
homem.)

Outro «lugar»: aquilo que é mais vistoso é preferível ao que
é menos, tal como o que é mais difícil é preferível ao menos difí-
cil, como se vê pelo facto de sentirmos maior satisfação com o
que não é fácil de obter. O mesmo se diga quanto ao que é
mais particularmente nosso em confronto com o que é próprio
de todos, e também quanto àquelas coisas que temos menos

13 Ou: ao homem justo. O grego toà dika…ou tanto pode ser entendi-
do como um neutro (o que justifica a tradução do texto), como um mas-
culino, o que permite esta segunda interpretação, que é a preferida por
Colli.
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em comum com o que vale menos do que nós 14. É preferível,
na verdade, aquilo que não acarreta, àquilo que acarreta algum
inconveniente 15.

Se, em termos gerais, um conjunto de coisas é superior a
outro, então o que há de melhor no primeiro conjunto é supe-
rior ao que há de melhor no segundo: por exemplo, se o ho-
mem é superior ao cavalo, então também o melhor dos homens
é superior ao melhor dos cavalos. Inversamente, se o elemento
melhor de um conjunto é superior ao elemento melhor do ou-
tro conjunto, então, em termos gerais, o primeiro conjunto será
superior ao segundo: por exemplo, se o melhor dos homens é
superior ao melhor dos cavalos, então, em termos gerais, todo
o homem é superior a qualquer cavalo. l

Também aquilo de que é possível os nossos amigos parti-
lharem é preferível àquilo de que eles não partilham. Também
é mais desejável o que nós gostamos mais de fazer a um ami-
go do que a um desconhecido qualquer: por exemplo, agir com
justiça e beneficiar alguém é preferível a apenas parecê-lo; ora,
de facto, em relação aos amigos, preferimos beneficiá-los em
vez de o parecer, enquanto em relação a um desconhecido
qualquer é exactamente o contrário.

Também as coisas de certo modo supérfluas são mais inte-
ressantes 16 do que as estritamente necessárias, e, por vezes,
podem mesmo ser preferíveis; é melhor «viver bem» do que
meramente «estar vivo» 17; ora «viver bem» pertence ao domí-
nio do supérfluo, «estar vivo» ao da necessidade. Por vezes, po-
rém, o que é melhor pode não ser o preferível, isto é, pelo fac-
to de ser melhor não se segue necessariamente que o seja;
filosofar, por exemplo, é melhor do que ganhar dinheiro, mas
não é preferível para um indivíduo que careça das necessida-

14 Tradução aproximada: o termo de comparação usado por Arist.,
to™j kako™j, tanto pode corresponder a um neutro («as coisas que não
prestam») como a um masculino («as pessoas que não prestam»).

15 Esta última frase é rejeitada por Brunschwig, que a interpreta
como glosa da frase precedente (v. pp. 158-159, n. 1 à p. 68).

16 Belt…w, lit. «melhores».
17 Tanto «viver» como «estar vivo» traduzem o infinito zÁn. — So-

bre a noção de eâzÁn v., u. g., EN 1140a24-28.
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des básicas. Por «coisas supérfluas» entendemos aquela situa-
ção em que, dispondo já das necessidades básicas, procuramos
obter alguns daqueles bens que dão valor à vida 18. Podemos
dizer talvez que, de um modo geral, é preferível aquilo que é
estritamente necessário, mas que é mais interessante 19 o que é
supérfluo.

Também é preferível o que obtemos sem precisar de recor-
rer a outrem, ao que também podemos obter com recurso a al-
guém: veja-se o que sucede com a «justiça» em comparação com
a «coragem» 20. Igualmente, se uma coisa é desejável mesmo sem
uma outra, enquanto outra coisa não é desejável só por si 21, é
preferível a primeira: por exemplo, a força não é desejável sem a
prudência, enquanto a prudência é desejável mesmo sem a for-
ça. Outro caso: se de duas qualidades negamos ter uma delas para
parecer possuir a outra, então é preferível a qualidade que dese-
jamos parecer possuir: por exemplo, quando negamos ser muito
esforçados para parecermos possuir muitos dotes naturais.

Merece também ser preferido aquilo cuja carência, caso a
suportemos mal, não faz que mereçamos censura; e merece ser
preferido aquilo cuja carência, caso a não suportemos mal, faz
que mereçamos censura.

3. De duas coisas pertencentes à mesma espécie, aquela
que possui a qualidade própria da espécie é preferível à que a
não possui; se ambas a possuem é preferível a que a possui em
maior grau.

18 Tradução inspirada em Shakespeare, King Lear, act. II, sc. IV, vv.
264-265: Allow not nature more than nature needs, / Man’s life is cheap as
beast’s. Note-se, portanto, que neste contexto o adjectivo supérfluo não tem
qualquer conotação negativa.

19 V. n. 16.
20 Passo pouco claro, cf. Brunschwig, p. 159 (n. 4 à p. 69). — Note-

-se que a expressão grega que traduzimos por «(recorrer) a outrem», par!

¥llou, interpretando ¥llou como um masculino, podia igualmente
traduzir-se por «(recorrer) a outra coisa», interpretando ¥llou como um
neutro.

21 Lit. «se isto é desejável sem aquilo, mas aquilo não (é desejável)
sem isto»; ou seja, se uma coisa é desejável só por si, enquanto outra coisa,
digamos X, só é desejável em associação com uma outra coisa Y.
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Também se uma coisa produz um bom efeito no sujeito
em que ocorre, enquanto outra não produz, é preferível a que
produz esse efeito: por exemplo, é mais quente uma coisa que
produz calor 22 do que uma que o não produz. Se ambas pro-
duzem efeito, é preferível a que produzir maior efeito; ou então
é preferível a que produz um efeito melhor e mais importante:
por exemplo, quando um efeito respeita à alma e o outro res-
peita ao corpo.

Há também que julgar cada termo comparando as suas
flexões 23, bem como os empregos, as acções e os efeitos de
cada coisa; e, em sentido inverso, os últimos termos com os pri-
meiros, já que as implicações são válidas nos dois sentidos: por
exemplo, se «(agir) justamente» 24 é preferível a «(agir) corajo-
samente» 25, então também a «justiça» 26 é preferível à «cora-
gem» 27; e se a «justiça» é preferível à «coragem», então tam-
bém «agir justamente» é preferível a «agir corajosamente».
O mesmo, aproximadamente, pode dizer-se a respeito de ou-
tros casos semelhantes 28. l

Se, de uma mesma coisa, um termo denotar um bem su-
perior e outro um bem inferior, é preferível o que denotar o
bem superior; se, de duas coisas em comparação, uma coisa for
um bem relativamente superior a outra coisa, a primeira será a

22 Qerma™non, lit. «(uma coisa) que aquece».
23 Ou «casos» (v. no «Glossário» s. u. ptîsij).
24 Dika…wj (a comparação, em rigor, diz respeito ao advérbio; nos

exemplos aduzidos por Arist. subentendemos o verbo «agir», mas é evi-
dente que poderia subentender-se qualquer outro igualmente adequado).

25 !Andre…wj (situação idêntica à da nota precedente).
26 DikaiosÚnh (recorde-se que, segundo Arist., tanto o advérbio como

o nome são «flexões» de um mesmo termo).
27 !Andre…a.
28 A ideia geral deste passo é que, para comparar duas coisas (dois

termos) segundo o tÒpoj, o «lugar», do «preferível» deve fazer-se uma
comparação, membro a membro, de duas listas de palavras derivadas que
exprimem a mesma ideia básica (u. g., as ideias de «justiça» e «coragem»)
segundo várias categorias gramaticais: nome com nome, adjectivo com
adjectivo, verbo com verbo, advérbio com advérbio, etc., de acordo com
as várias «flexões» (ptèseij) que se podem fazer de uma palavra primi-
tiva. Para além das palavras, porém, a comparação deve alargar-se tam-
bém às noções que elas veiculam.
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preferível 29. Se duas coisas quaisquer, porém, forem ambas
mais desejáveis do que uma terceira 30, então a que for mais
desejável será preferível à menos desejável. Igualmente, se o in-
cremento de uma dada coisa for preferível ao incremento de
uma outra, a primeira coisa também será preferível à segunda:
por exemplo, a amizade em comparação com o dinheiro, dado
que o incremento da amizade é preferível ao incremento do di-
nheiro. Preferível será também aquilo que qualquer pessoa gos-
taria de obter por si mesmo, e não ficar a dever a outrem: por
exemplo, os amigos, em comparação com o dinheiro.

A argumentação pode basear-se também na noção de
acrescento, isto é, se quando se acrescenta uma coisa a outra, o
conjunto se torna preferível em comparação com outro acrescento
anteriormente feito 31. Mas é preciso ter cuidado, e não usar este
argumento naqueles casos em que o termo comum 32 implica
uma serventia habitual, ou alguma forma de colaboração de
uma das coisas acrescentadas, ao passo que não necessita da
serventia nem da colaboração do outro «acrescento». Vejamos
como exemplo a comparação entre a «serra» e a «foice» em
relação com a arte da carpintaria: a serra é preferível tomada
em conjunto com essa arte, mas já não é preferível em termos
absolutos 33. Também o «acrescento» de algo a uma coisa pe-

29 Tradução apenas aproximada, dado que, conforme nota justa-
mente Brunschwig, esta frase de Arist. é «excepcionalmente elíptica».
A ideia parece ser a seguinte: se, dadas duas coisas, A e B, e dois termos
de comparação, X e Y, a superioridade de A sobre X for maior do que a
superioridade de B sobre Y, então A será preferível a B. Literalmente, a
expressão que dá lugar a estas observações traduzir-se-ia: «ou então se a
outra coisa for maior do que o maior termo de comparação». De facto, é difícil
ser mais elíptico.

30 Lit. «do que uma outra qualquer».
31 Outra frase razoavelmente elíptica; todas as palavras em itálico

assentam na interpretação global do passo, já que não têm corresponden-
te preciso no texto original.

32 I. e., aquele termo a que é feito o «acrescento».
33 Outro passo em que a prosa de Arist. não brilha pela clareza.

A ideia é esta: o «acrescento» do nome «serra» à menção da arte da car-
pintaria tem vantagem sobre o «acrescento» do nome «foice» à menção
dessa mesma arte (que é o termo comum), dado que a prática da carpinta-
ria implica o uso da serra, ao passo que não necessita da foice para nada.
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quena torna o conjunto maior. De modo semelhante se passam
as coisas quando, em vez de acrescentar, se subtrai algo: de duas
coisas subtraídas a uma terceira, é maior aquela que, ao ser
subtraída, torna o conjunto resultante mais pequeno 34.

Também há que fazer a comparação entre uma coisa de-
sejável por si mesma, com outra coisa que é desejável segundo a
opinião comum: por exemplo, a saúde é preferível em compara-
ção com a beleza. A definição de «coisa desejável segundo a
opinião comum» é esta: uma coisa que ninguém se preocupa-
ria em possuir se as outras pessoas não dessem por isso. Tam-
bém pode acontecer que uma coisa seja desejável por si mes-
ma e, ao mesmo tempo, segundo a opinião comum, enquanto
outra coisa é desejável só por uma destas razões: neste caso é
preferível a primeira 35. Mas, de duas coisas, será melhor e prefe-
rível aquela que tiver maior valor por si mesma; e terá maior
valor por si mesma aquela que nós escolheríamos, ainda que
dela não tirássemos nenhum benefício adicional.

Devemos distinguir também em quantos sentidos, e com
base em que critérios, se pode empregar o adjectivo «preferível»,
por exemplo, se é com base na utilidade, no valor ético 36, ou
no prazer causado; é claro que uma coisa atraente sob todos es-
tes pontos de vista, ou sob a maior parte deles, será mais dese-
jável do que outra que o não seja na mesma medida. Quando
ambas as coisas a comparar têm os mesmo predicados, há que
observar qual delas os tem em maior grau, ou seja, qual delas
dá mais prazer, tem maior valor ético, ou é mais útil. Também
será preferível aquilo cujas conotações tiverem um nível supe-
rior: por exemplo, é preferível o que implica a virtude ao que o
que proporciona prazer. O mesmo se passa com as coisas a
evitar: devemos evitar preferentemente tudo quanto for impe-

34 Novo exemplo de comparação, desta vez entre duas «coisas»
subtraídas ambas de um comum termo de comparação: se a uma mesma
coisa X forem subtraídas duas coisas A e B, se X–A for maior do que
X–B, então A<B.

35 Mesma observação que a feita na n. 31.
36 Lit. «no belo» (toà kaloà). Preferimos acentuar aqui a conotação

ética, porquanto o aspecto estético (belo = bonito) está contemplado na
referência ao prazer.
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ditivo de coisas desejáveis: por exemplo, a doença é mais preju-
dicial do que a fealdade, dado que é a doença que mais obstá-
culos põe tanto ao prazer como à excelência 37.

A argumentação também pode partir do facto de o objec-
to do debate poder ser considerado por igual desejável e evitá-
vel; uma coisa de natureza tal que tanto merece ser escolhida
como evitada é menos desejável do que outra apenas merecedo-
ra de escolha. l

4. Sintetizando, estes são os modos como devemos cons-
truir os nossos juízos comparativos. Os mesmos «lugares»,
porém, são igualmente úteis para mostrar que uma coisa qual-
quer é, sem mais 38, desejável ou evitável; para tanto basta su-
primir a noção de superioridade de uma coisa sobre outra. Na
realidade, se uma coisa mais valiosa é mais desejável, também
uma coisa valiosa é, em termos absolutos, desejável; e se uma
coisa mais útil é mais desejável, também uma coisa útil é, em
termos absolutos, desejável. O mesmo se passa com as demais
coisas sobre que é possível formular uma comparação seme-
lhante. Em certos casos, quando se faz uma comparação entre
duas coisas, é possível dizer imediatamente se ambas, ou se
alguma delas, são desejáveis: por exemplo, quando somos ca-
pazes de afirmar que uma coisa é boa por natureza enquanto a
outra o não é por natureza; é evidente neste caso que é prefe-
rível aquela que for boa por natureza 39.

5. Convém utilizar os «lugares» referentes ao «mais» e
ao «maior» 40 o mais possível de modo universal, pois se os em-
pregarmos assim eles ser-nos-ão úteis para solucionar um

37 «Excelência» spouda™on e™nai como valor ético ideal do homem
grego (kalÕj ka† ¢gaqÒj), que não deve confundir-se com «bondade» ao
modo cristão. A noção de «excelência» também é frequentemente denota-
da pelo termo ¢ret».

38 I. e., sem fazer comparação alguma.
39 O que não significa que a outra coisa não possa ser boa por algu-

ma outra razão.
40 Ou seja, o recurso aos graus de comparação, nomeadamente o

comparativo e o superlativo.
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maior número de questões. A alguns dos exemplos apresenta-
dos acima é possível dar uma maior generalização apenas com
um ligeira alteração da formulação linguística; por exemplo,
aquilo que é «tal ou tal» 41 por natureza é mais «tal ou tal» do
que o que não é «tal ou tal» por natureza. Se a presença numa
coisa de um dado atributo lhe transmite uma determinada quali-
dade que a presença de um outro atributo não transmite no mesmo
grau, então o primeiro atributo exprime melhor essa qualidade do
que o segundo; e se ambos os atributos a exprimem, então
exprime-a melhor o que a transmite em maior grau 42.

Temos também o caso de, em relação a um terceiro termo
de comparação, uma dada coisa ter mais e outra menos uma
certa qualidade 43 do que esse termo; e se, em relação a dois ter-
mos de comparação ambos denotando uma certa qualidade, uma
coisa tiver essa qualidade em maior grau e outra em menor grau
do que o respectivo termo de comparação, então a primeira tem essa
qualidade em termos absolutos 44.

Relativamente à noção de «acrescento»: verificar se o
acrescento feito comparativamente a uma mesma coisa de duas
outras coisas dá ao total um valor mais ou menos acrescentado
em termos da qualidade adicionada 45. Semelhantemente com a
noção de «subtracção»: se a coisa subtraída deixa o conjunto me-
nos dotado de tal ou tal qualidade, é porque essa coisa é mais
dotada de tal ou tal qualidade. Também as coisas menos mistu-
radas com os seus contrários têm em maior grau uma dada qua-
lidade: é mais branco, por exemplo, o que tem menos mistura
com o preto. Mais ainda, independentemente do que ficou dito,
tem em maior grau uma dada qualidade 46 a coisa a que melhor
convenha à definição do termo sobre que versa a discussão: por

41 Toioàto, lit. «que tem tal ou tal atributo», «que possui tal ou tal
qualidade».

42 Tradução aproximada (cf. n. 31). Sobre este passo, v. Brunschwig,
p. 161 (n. 1 à p. 74).

43 Toioàto (v. n. 41).
44 Mesma observação que na n. 42.
45 Ainda a mesma observação (aliás, válida para todo este desen-

volvimento).
46 Lit. «tem precedência quanto a essa qualidade».
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exemplo, se se definir o «branco» como «uma cor que provoca
uma dissociação na vista», então será mais branca a cor que
provocar uma maior dissociação na vista 47.

6. Quando o problema colocado for de natureza parti-
cular e não universal, então os primeiros 48 «lugares» mencio-
nados são todos eles úteis, tanto para comprovar como para
refutar uma argumentação. De facto, quer quando refutamos
quer quando comprovamos uma proposição universal, fazemos
o mesmo à correspondente particular: na realidade, se um cer-
to atributo se aplica a todos os elementos de um conjunto, aplica-
-se também a alguns deles, e se não se aplica a nenhum, tam-
bém não se aplica a alguns 49. Os «lugares» mais oportunos e
mais gerais de todos são os que provêm dos termos contrários,
coordenados ou flexionados. Assim, é tão correntemente acei-
tável 50 considerar que a proposição «todo o prazer é um bem»
implica que «todo o sofrimento é um mal», l como que «algum
prazer é um bem» implica que «algum sofrimento é um mal».
Igualmente, se uma sensação 51 não é uma faculdade 52, tam-
bém uma insensibilidade 53 não será uma incapacidade 54. Tam-
bém se uma coisa conjectural 55 é uma coisa cognoscível 56, en-

47 Sobre as dificuldades deste passo, v. Brunschwig, p. 162 (n. 2 à
p. 74).

48 Tradução da variante prîtoi, preferida por Brunschwig, em vez
de prîton, dos mss., adoptado por Ross e outros. Para a justificação,
v. Brunschwig, p. 162 (n. 3 à p. 74).

49 Note-se que, segundo a lei das proposições subalternas, se a uni-
versal é verdadeira, a particular correspondente também é verdadeira
(caso aqui contemplado por Arist.), mas se a universal for falsa, a parti-
cular poderá ser verdadeira ou falsa.

50 ”Endoxon, «geralmente aceite», «conforme à opinião comum».
51 A‡sqhsij, «sentido, capacidade de ter sensações».
52 DÚnamij, «faculdade, capacidade».
53 !Anaisqhs…a, «incapacidade de sentir, de ter sensações» (> port.

«anestesia»).
54 !Adunam…a.
55 `UpolhptÒn, nome verbal neutro substantivado (de lamb¡nw «su-

por, conjecturar»).
56 !EpisthtÒn, idem (de Šp…stamai «saber, conhecer»).
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tão também uma conjectura 57 é um conhecimento 58. E ainda,
se alguma coisa injusta 59 for um bem, então também alguma
coisa justa 60 será um mal; do mesmo modo, se um acto jus-
to 61 for um mal, também um acto injusto 62 será um bem. Mais,
se uma coisa agradável for de evitar, igualmente se deverá
evitar o prazer. Pela mesma ordem de ideias, se alguma coisa
agradável 63 for proveitosa 64, então também algum prazer será
proveitoso. Outro tanto será de pensar acerca dos factores
destrutivos 65, dos aparecimentos 66 e dos desaparecimentos 67

das coisas. Efectivamente, se um factor destrutivo do prazer ou
do saber for um bem, segue-se que algum prazer ou algum
saber devem ser um mal. Semelhantemente, se o desapareci-
mento do saber se incluir entre os bens ou o seu aparecimento
se incluir entre os males, segue-se que algum saber pertence ao
número dos males: por exemplo, se o esquecimento das indig-
nidades cometidas por alguém for tido como um bem, ou a
recordação delas for tido como um mal, segue-se que saber o
que alguém fez de indigno deve ser tido como um mal.
O mesmo se diga a respeito dos demais casos, pois a respeito
de todos eles é idêntica a opinião corrente 68.

Vejamos agora o caso dos argumentos tirados dos graus
«mais», «menos» e «igual». Se um termo pertencente a um
género diferente do termo em discussão tem uma dada qualidade
em grau superior a este, mas nenhum dos elementos deste se-
gundo género possui essa qualidade, então também o termo em
discussão não a possui: por exemplo, se um certo saber for um

57 `UpÒlhyij.
58 !Epist»mh.
59 Ti tîn ¢d…kwn, lit. «alguma das coisas injustas».
60 Tîn dika…wn ti, lit. «alguma das coisas justas».
61 Ti tîn dika…wj, lit. «algum dos actos cometidos justamente».
62 Tîn ¢d…kwj ti, lit. «algum dos actos cometidos injustamente».
63 Ti tîn ¹dŠwn, lit. «alguma das coisas agradáveis».
64 !WfŠlimon.
65 Tîn fqartikîn, lit. «das coisas que destroem, que corrompem».
66 Tîn genŠsewn, lit. «das géneses, dos nascimentos».
67 Tîn fqorîn, lit. «das destruições».
68 TÕ ‰ndoxon.
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bem em grau superior a um prazer, mas nenhum saber for um
bem, então também nenhum prazer será um bem. O mesmo se
passa com as relações de «igual» e de «menor»: será possível
usar estes «lugares» tanto para refutar como para comprovar,
com uma excepção: a partir da relação «igual» podemos fazer
ambas as coisas, ao passo que a partir da relação «menor» ape-
nas se pode comprovar, mas não se pode refutar. De facto, se
uma capacidade e um saber forem, por igual, um bem, então
qualquer capacidade e qualquer saber serão um bem; mas se
nenhuma capacidade for um bem, também nenhum saber o
será. Por outro lado, se uma capacidade for um bem mas em
menor grau do que um saber, segue-se que alguma capacida-
de é um bem e algum saber também o é. Mas se nenhuma
capacidade for um bem, não se segue necessariamente daqui
que nenhum saber é um bem. Por conseguinte, é óbvio que a
partir da relação «menor» apenas se pode comprovar uma pro-
posição 69.

Não é preciso recorrer a termos pertencentes a outro gé-
nero para produzir uma refutação; pode recorrer-se a um termo
pertencente ao mesmo género, desde que esse termo possua no
mais alto grau a qualidade 70 em discussão: por exemplo, se se
postular que algum saber é um bem, e se demonstrar que o
«discernimento» 71 não é um bem, segue-se que nenhum saber
é um bem, já que não o é aquele que pareceria sê-lo no mais
alto grau. Também podemos argumentar partindo de uma hi-
pótese, considerando em pé de igualdade que, se uma de vá-
rias coisas tem, ou não tem um dado atributo, então todas as
outras o têm, ou não têm: por exemplo, se a alma do homem é

69 Mas não refutar, como atrás ficara dito. Note-se que algumas das
proposições formadas por Arist. para exemplificar estas questões podem
parecer estranhas sob vários pontos de vista, umas vezes do ponto de
vista ético, outras, do ponto de vista epistemológico. Esta «estranheza»
deve-se ao facto de Arist., ao construir estas proposições, ter por finalida-
de ilustrar as relações entre as universais e as particulares correspondentes
no que respeita ao respectivo valor de verdade, cf. supra, n. 49.

70 TÕ m£lista toioàton, lit. «o que é tal e tal maximamente, no mais
alto grau».

71 FrÒnhsij «prudência, inteligência, sageza».
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imortal, segue-se que todas as outras almas serão imortais, se a
do homem não o for, segue-se que também as outras não o se-
rão. Assim, se o nosso oponente postular que algum elemento
pertencente ao género em questão possui um dado predicado, nós
teremos de demonstrar que há algum elemento do género que
não o possui, pois daqui seguir-se-á, de acordo com a hipótese
inicial, que nenhum membro possui esse predicado. Se ele pos-
tular que o l predicado em causa não se aplica a nenhum ele-
mento do género, então nós teremos de demonstrar que se
aplica a algum, pois seguir-se-á daqui que esse predicado se
aplica a todos os elementos do género. É, assim, evidente que
o autor da hipótese inicial está a tratar como universal um pro-
blema posto como particular, postulando que quem admite a
proposição particular dá o seu acordo à universal, pois tinha
reclamado inicialmente que, se um certo predicado pertence a um
certo elemento, então pertencerá a todos por igual.

Quando o problema é posto em termos indefinidos só
existe uma maneira de o refutar; por exemplo, quando o opo-
nente afirma que o prazer ou é, ou não é um bem, sem mais
especificações 72. Isto é, se o oponente defender que um deter-
minado prazer é um bem e nós desejarmos refutar essa propo-
sição, teremos de demonstrar que nenhum prazer, em termos
universais, é um bem; do mesmo modo, se ele afirmar que um
determinado prazer não é um bem, nós teremos de demons-
trar, em termos universais, que todo o prazer é um bem. De
outro modo não é possível a refutação: efectivamente, se nós
provarmos que um certo prazer é, ou não é um bem, não esta-
mos de modo nenhum a refutar a tese do oponente. Por conse-
guinte, é óbvio que, enquanto só há um modo de fazer a refu-
tação, existem dois para produzir a comprovação: tanto se
provarmos em termos universais que todo o prazer é um bem,
como se provarmos que algum prazer particular é um bem, o
resultado é a comprovação da proposição inicial. Semelhante-
mente, caso queiramos demonstrar que um certo prazer não é
um bem, faremos uma de duas coisas, ou provamos que ne-

120a

72 Sobre os problemas postos por esta questão dos problemas «em
termos indefinidos», v. Brunschwig, p. 163, n. 2 à p. 77.
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nhum prazer é um bem, ou que um certo prazer não é um bem;
a demonstração é feita nos dois sentidos, universal e particular,
com o mesmo resultado: que há algum prazer que não é um bem.
Se, contudo, a tese inicial for especificada, a refutação poderá
ser feita de dois modos: por exemplo, postulando que há al-
gum prazer a que é aplicável o predicado «bom», mas que há
algum outro a que tal predicado não é aplicável; quer se de-
monstre que todo o prazer é um bem, quer se prove que ne-
nhum o é, ficará refutada a tese inicial. Postulando, porém, que
somente um prazer é um bem, a refutação pode fazer-se de três
modos: de facto, daremos por refutada a proposição inicial quer
demonstremos que todos os prazeres são um bem, que nenhum
prazer é um bem, ou que há mais do que um prazer que é um
bem. Se a tese inicial receber ainda mais especificações, por
exemplo, se se postular que a «prudência» 73 é a única das vir-
tudes que consiste num saber, a refutação pode fazer-se de
quatro modos: ou se demonstra que toda a virtude é um sa-
ber, ou que nenhuma o é, ou que há outras virtudes que o são,
(por exemplo, a justiça), ou que a prudência em si não é um
saber; em qualquer caso a tese inicial ficará refutada.

Será útil também observar todas as coisas, uma por uma,
às quais segundo o nosso oponente é ou não aplicável um dado
predicado, conforme vimos ao tratar dos problemas colocados
em termos universais. Também ao considerar os géneros temos
de observar bem a distinção das espécies, até chegar aos ele-
mentos individuais 74, como já se disse anteriormente; assim,
quer o predicado pareça ser aplicável a todas ou a nenhuma
delas, aquele dos adversários 75 que acumular um grande núme-
ro de exemplos deve forçar o outro a admitir que a sua propo-
sição é universal, ou então a produzir um contra-exemplo em
que se não aplique o predicado em causa. Nos casos em que é
possível ir definindo o acidente ou quanto à espécie, ou quan-

73 FrÒnhsij. Recordemos, a propósito, que «virtude», ou «forma de
excelência», tem um valor semelhante ao do lat. virtus, i. e., o conjunto
das qualidades superiores que o homem pode ter.

74 MŠcri tîn ¢tÒmwn, lit. «até aos indivisíveis».
75 I. e., dos participantes no debate dialéctico.
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to ao número, há que verificar se nenhum dos predicados resul-
tantes destas divisões é aplicável ao sujeito: por exemplo, se se
pretender mostrar que o tempo não l se move, nem é um movi-
mento, deve começar-se por enumerar todas as espécies de
movimento, porque, se nenhuma delas for conveniente como
predicado do tempo, seguir-se-á obviamente que nem o tempo
se move nem é uma forma de movimento. Do mesmo modo,
se se pretender mostrar que a alma não é um número, deve
partir-se do facto de que todo o número é ímpar ou é par; se a
alma não for nem ímpar nem par, é evidente que ela não é um
número 76.

Em síntese, são estes os modos e os métodos a usar para
tratar as questões relativas ao acidente.

76 Alusão às teorias dos Eleatas (inexistência do movimento) e dos
Pitagóricos (a alma como «número»).
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1. Em seguida vamos dar a nossa atenção às questões re-
lativas ao género 1 e à propriedade 2. Ora tanto o primeiro
como a segunda pertencem ao número dos elementos relativos
às definições; no entanto, os participantes dos debates dia-
lécticos raras vezes lhes concedem a atenção conveniente. Se
se atribuir um género a um ente qualquer, a primeira coisa a
fazer é passar em revista todos os entes afins do sujeito do
debate, para ver se de algum deles não se pode predicar o dito
género, conforme fizemos no caso do acidente: por exemplo, se
se atribuir ao «prazer» como género o «bem», ver se há algum
prazer que não mereça ser considerado um «bem»; se se verificar
esta situação é óbvio que «bem» não é o género a que pertence
o «prazer», uma vez que o género é predicável de todas as coi-
sas pertencentes à mesma espécie. Em seguida há que ver se o
que é predicado da coisa diz respeito à essência desta, ou não
é antes um acidente, como sucede com «branco» em relação
com «neve», ou «automover-se» em relação com a «alma»; de
facto, a «neve» não é por essência «branca», e por isso o «bran-
co» não pode ser o género de «neve», nem a «alma» tem por
essência o «automover-se»: «mover-se» é apenas um acidente
da alma, tal como um animal pode muitas vezes «mover-se»

1 GŠnoj.
2 ”Idion.
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ou «estar em movimento». Além disto, «mover-se» parece
referir-se, não a um predicado essencial, mas antes ao resulta-
do de uma acção que se faz ou se sofre. Idêntica a situação
observável quanto ao «branco», que não se refere àquilo que a
neve «é» 3, mas sim a uma sua qualidade acidental. Logo, ne-
nhum destes dois predicados 4 tem que ver com a essência, ao
passo que o género é sempre predicado da essência da coisa 5.

Devemos dar a maior atenção à definição 6 de «acidente»,
e verificar se ela se ajusta ao que foi postulado como género,
por exemplo nos casos mencionados: ora é possível uma mes-
ma coisa «mover-se» ou «não se mover», tal como uma mesma
coisa pode ser ou não ser «branca», por conseguinte nenhum
destes predicados constitui um género, mas sim um acidente,
uma vez que nós designamos como «acidente» aquele predi-
cado que pode aplicar-se ou não a uma coisa qualquer.

É preciso evitar que suceda «género» e «espécie» não ca-
berem na mesma divisão 7, ou seja, que um dos termos desig-
ne uma «substância» e o outro uma «qualidade» 8, ou que um
denote uma «relação» e o outro uma «qualidade»: por exem-
plo, «neve» e «cisne» designam uma substância, ao passo que
«branco» não é uma substância, e sim uma qualidade; por con-
seguinte, «branco» não é o género nem de «neve» nem de
«cisne». l

Por outro lado, «saber» é uma «relação», «bom» e «belo»
são «qualidades», logo, «bom» ou «belo» não são géneros de

121a

3 I. e., à sua essência.
4 I. e., «branco» e «automover-se».
5 «O género é sempre predicado da essência da coisa» corresponde

à lição tÕ d‹ gŠnoj œn tù t… œsti kathgore™tai que se encontra em alguns
mss. e é aceite por Ross, mas é rejeitada por outros editores (como
Brunschwig) e não tem correspondência, u.g., na tradução latina de
Boécio, nem na italiana de Colli.

6 `OrismÒj.
7 Dia…resij, ou seja, a «divisão» de um género nas suas várias espé-

cies em consequência da aplicação da «diferença específica» (cf. Platão,
Soph. 267d).

8 Respectivamente, oÙs…a e poiÒn (lit. «qual»); Brunschwig traduz por
«qualificação» (p. 81, n. 4), que nos parece um tanto rebuscado.
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«saber». Os géneros de «relação» devem ser eles próprios rela-
tivos, como sucede, por exemplo, com «duplo»: efectivamente,
«múltiplo», que é o género em que se inclui «duplo», indica
ele próprio uma relação. Numa palavra, tanto o género como a
espécie devem caber na mesma divisão: se a espécie designa
uma substância, o mesmo deve fazer o género; se a espécie se
refere a uma qualidade, o género também deve referir-se a uma
qualidade, por exemplo, se «branco» é uma qualidade, também
«cor» é uma qualidade. O mesmo é válido para os demais casos.

Há que observar também se é necessário, ou possível, que
um género participe da descrição 9 dos entes nele contidos.
A definição de «participar» é a seguinte: «uma coisa admitir a
explicitação do próprio termo de que participa». Ora é evidente
que as espécies participam da descrição dos géneros, mas os
géneros não participam da descrição das espécies, ou seja, o enun-
ciado explicativo do género é aplicável à espécie, o da espécie
não é aplicável ao género 10. Logo é preciso observar se o
género postulado participa, ou é susceptível de participar da
descrição da espécie; por exemplo, se alguém postulasse um gé-
nero onde incluir «ente» e «uno»; a haver esse género, seria ine-
vitável o género participar da espécie, visto que de todos e cada
um dos entes poderá predicar-se tanto «ente» como «uno, e o
mesmo se passará com as definições respectivas.

Há que verificar também se a espécie postulada de alguma
coisa é verdadeira, mas o género respectivo não o é; por exem-
plo, se «ente» e «cognoscível» podem ser postulados como gé-
nero de «opinável» 11. Ora «opinável» pode ser predicado de
algo não existente (é possível emitir muitas opiniões sobre coi-
sas que não existem 12), mas é evidente que «ente» e «cognos-

9 Ou: da explicitação, do enunciado explicativo do género em causa.
10 Não esquecer que o «enunciado explicativo» da espécie é igual

ao «enunciado explicativo» do género MAIS a explicitação da «diferença
específica» peculiar a cada espécie.

11 Toà doxastoà.
12 Cf. a doutrina dos Estóicos, que dividiam todas as coisas em

«corpóreas» (sèmata) e «incorpóreas» (¢sèmata); destas últimas distin-
guiam apenas quatro, o «dito» (tÕ lektÒn, i. e., a expressão linguística, o
«dizível», tudo quanto se pode dizer), o «vazio» (tÕ kenÒn), o «espaço»
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cível» não podem ser predicados de algo que não existe. Logo,
nem «ente» nem «cognoscível» são géneros de «opinável»; em
suma, daquilo de que é predicável a espécie, deve ser predicá-
vel também o género.

É preciso observar igualmente se as coisas incluídas num
género podem não participar de nenhuma das suas espécies.
Ora é impossível que participem num género coisas que não
participam de nenhuma das suas espécies, a menos que se tra-
te de espécies resultantes da primeira diferenciação 13, pois es-
tas apenas participam do género. Assim, se «movimento» for
postulado como género de «prazer», há que verificar se por
«prazer» não se entende uma «mudança de lugar», uma «alte-
ração de características», ou uma das restantes formas admissí-
veis de movimento, pois a ser assim o «prazer» não participa-
ria de nenhuma espécie, e, portanto, também não participaria
do género, uma vez que necessariamente o que participa do
género participa também de uma das espécies. Logo, o prazer
não é uma espécie de movimento, como também não o é ne-
nhum dos elementos incluídos em alguma das espécies exis-
tentes de movimento; efectivamente, também os indivíduos
participam quer do género, quer da espécie, por exemplo, o
«homem» individual participa, quer da espécie «homem», quer
do género «animal». l

Há que observar também se o termo que se postula como
pertencente a um género não se usa com uma extensão maior
do que esse género; por exemplo, as coisas que são objecto de
opinião excedem a abrangência das coisas existentes, dado que
tanto o que existe como o que não existe pode ser objecto de
opinião; logo, aquilo que é objecto de opinião não pode ser
uma espécie de «ente», porque o género tem sempre uma ex-

121b

(Ð tÒpoj) e o «tempo» (Ð crÒjoj), v. SVF, II, 331 e 332 = Séneca, ad Luc., 58,
15: «Na natureza» — afirmam (alguns estóicos) — «há coisas que existem
e coisas que não existem; ora mesmo estas estão compreendidas na natu-
reza. É o caso dos produtos da imaginação, tal como os Centauros e os
Gigantes, e tudo mais que, originado por falsos conceitos, acaba por ob-
ter uma certa imagem, embora desprovida de substância» (Cartas a Lucílio,
F. C. Gulbenkian, p. 202).

13 T¾n prèthn dia…resin.
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tensão maior do que a espécie. Também há que ver se tanto a
espécie como o género se aplicam a um número idêntico de
coisas, ou seja, têm extensão idêntica, por exemplo, se daqueles
atributos que são comuns a todas as coisas um é usado como
espécie e outro como género, como é o caso dos predicados «ente»
e «uno»: toda e qualquer coisa é um «ente» e é «una», pelo que
nenhum destes predicados pode ser género do outro, visto que
têm idêntica extensão. O mesmo se passaria com os termos
«princípio» e «começo» se os subordinássemos um ao outro: é
que «começo» é também «princípio», e «princípio» é também
«começo, de modo que ou ambos os termos significam o mes-
mo, ou nenhum deles pode ser tido como género do outro. Um
elemento básico comum a todos os casos deste tipo é que o
género tem sempre uma extensão maior do que a espécie mais
a diferença específica; a diferença específica, também ela, tem
uma extensão menor do que o género.

Observar também se, de entre um certo número de coisas
especificamente indistintas, haverá alguma que não pertença,
ou pareça não pertencer ao género postulado 14; se o objectivo
é comprovar uma proposição há que ver se algo está nas condi-
ções indicadas. De facto, o género em que se incluem todas as
coisas não diferenciadas especificamente é o mesmo, logo, caso
se demonstre que uma dessas coisas pertence a esse género,
segue-se que todas as demais lhe pertencem, e caso se prove
que uma delas não pertence ao dito género, segue-se que nenhu-
ma delas lhe pertence. Por exemplo, se alguém, partindo do
princípio de que há rectas «indivisíveis», postular como seu gé-
nero a «indivisibilidade»: ora este termo não é aceitável como
género das rectas susceptíveis de divisão, embora estas sejam
especificamente indiferenciadas das primeiras, dado o facto de
todas as linhas rectas serem indiferenciadas entre si quanto à
espécie.

2. É preciso verificar também se a espécie em discussão
pertence a algum outro género que nem contenha o género

14 I. e., como ponto de partida para o debate, como proposição (tese)
sujeita a discussão.
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inicialmente postulado, nem esteja contido nele. Por exemplo, se
alguém postular o «saber» como género da «justiça»: indubita-
velmente «virtude» 15 é também género de «justiça», mas ne-
nhum destes dois géneros 16 contém em si o outro. Logo, o
«saber» não pode ser tomado como o género de «justiça»; pa-
rece assim que, quando estamos perante uma só espécie
inserida em dois géneros, um destes deverá estar englobado no
outro. Em certos casos esta situação conduz a uma aporia: al-
guns entendem que a «prudência» é uma «virtude» e também
um «saber», mas que nenhum destes termos está englobado no
outro. Não é, contudo, de aceitação geral que a «prudência»
seja um «saber». Se, apesar disso, alguém aceitasse que esta
proposição era verdadeira, seria necessariamente evidente que
um dos géneros estivesse subordinado ao outro, ou estivessem
ambos subordinados a um terceiro, como se verifica no caso
da «virtude» e do «saber: ambos estes termos devem estar su-
bordinados ao mesmo género, uma vez que tanto um como o
outro designam um certo estado 17 e uma certa disposição 18.
Logo, há que verificar com cuidado se nenhum dos dois ter-
mos pertence ao género inicialmente postulado, pois se l os dois
géneros depois admitidos, nem estão subordinados um ao outro,
nem estão ambos subordinados a um terceiro, é porque o pri-
meiro género não era o verdadeiro.

É preciso observar também o género do género postula-
do 19, e assim sucessivamente até ao género mais elevado, a fim
de verificar se todos eles podem ser predicados da espécie con-
siderada, e se o são segundo a categoria da «essência»: isto por-
que cada género sucessivamente superior deve ser predicado da
espécie segundo a categoria da «essência» 20. Se em qualquer
ponto houver alguma discrepância, é porque o género postula-
do não é o correcto. Verificar igualmente se o género postulado
participa da espécie, ou ele mesmo, ou algum dos géneros su-
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15 !Aret» (cf. «Glossário»).
16 I. e., «saber» e «virtude».
17 “Exij.
18 Di£qesij.
19 Sc., na proposição que serve de ponto de partida para o debate.
20 !En tù t… œsti.
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periores; isto porque nenhum dos géneros superiores deve par-
ticipar dos que lhe estão subordinados. Este o método a seguir
quando se pretende refutar uma proposição. Se o fim é compro-
var uma tese, parte-se do princípio de que o género postulado
contém em si a espécie, e a discussão gira em torno de saber
se a contém a título de género: bastará para tanto demonstrar
que algum dos géneros superiores é predicado da espécie a
nível da essência. De facto, se um deles for predicado da espé-
cie a nível da essência, então todos os outros géneros, tanto os
superiores como os inferiores, caso algum deles seja predicado
da espécie, sê-lo-á a nível da essência; assim, também o género
postulado será predicado a nível da essência 21. Devemos acei-
tar por indução que, se um género for predicado de alguma coisa
a nível da essência, todos os restantes, caso sejam predicados
dessa coisa, também o serão a nível da essência. Se suceder que
o que está em discussão é se o género postulado é simplesmen-
te aplicável à espécie, já não basta demonstrar que algum dos
géneros superiores é predicado da espécie a nível da essência.
Por exemplo, se alguém postular a «mudança de lugar» 22 como
o género da «marcha» 23, não basta demonstrar que a marcha é
«movimento» 24 para demonstrar que é também «mudança de
lugar», uma vez que há outras formas de movimento; pelo con-
trário, será preciso provar que a «marcha» não participa de ne-
nhuma das espécies de «movimento» determinadas pela mesma
divisão senão da «mudança»; é, efectivamente, necessário que
uma coisa que participa de um género participe também de al-
guma das espécies resultantes da sua primeira divisão. Se, por
conseguinte, a marcha não participa de «incremento» 25, nem de
«diminuição» 26, nem das demais espécies de «movimento», é
evidente que deverá participar de «mudança de lugar»; logo o
género a que pertence a «marcha» será «mudança de lugar».

21 Ou: «segundo a categoria da essência».
22 For£, lit. «transporte, acto de levar uma coisa de um lado para o

outro».
23 B£disij.
24 K…nhsij.
25 AÜxhsij.
26 Me…wsij.
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Também em relação àquelas coisas de que a espécie pos-
tulada é predicada como género, há que verificar se o género
considerado é predicado sob a categoria da essência daquelas
mesmas coisas de que também é predicada a espécie, e se a
mesma situação se observa com todos os termos superiores a
este género. Se em qualquer lugar houver uma discrepância, é
evidente que o género postulado não é o correcto, pois se esse
género fosse o correcto, todos os termos superiores a ele, além
dele mesmo, seriam predicados sob a categoria da essência
daquelas coisas de que a espécie é predicada sob a categoria
da essência. Para fins de refutação é, portanto, útil que o géne-
ro não seja predicado sob a categoria da essência das mesmas
coisas de que é predicada a espécie. Para fins de confirmação é
útil que o género l seja predicado sob a categoria da essência.
Sucederá, assim, que tanto o género como a espécie são
predicados da mesma coisa sob a categoria da essência, de
modo que a mesma coisa se encontrará incluída em dois géne-
ros. Mas esses géneros devem estar subordinados um ao ou-
tro. Assim, se for demonstrado que o termo que nós desejamos
comprovar como género não se encontra subordinado à espé-
cie, é evidente que a espécie deverá estar subordinada ao gé-
nero, logo, ficará assim demonstrado que este será o género
correcto.

Outra coisa a observar é se as definições 27 dos géneros são
adequadas tanto à espécie postulada pelo oponente como às coi-
sas que fazem parte dessa espécie, porquanto as definições dos
géneros são necessariamente predicadas tanto da espécie como
das coisas que dela fazem parte. Se, por conseguinte, se notar
alguma discrepância é evidente que o género postulado não é o
correcto.

Temos também o caso em que o oponente apresenta como
género aquilo que é diferença específica 28, por exemplo, que
«imortal» é o género a que pertence «deus»; ora, «imortal» é uma
diferença específica do «ser vivo» 29, uma vez que de entre
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27 LÒgoi, lit. «discursos, enunciados definitórios».
28 Diafor£.
29 Zùon «ser animado (= dotado de alma), animal».
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os seres vivos, uns são mortais, outros são imortais. É claro,
portanto, que o oponente cometeu um erro, pois uma diferença
específica nunca pode ser género de coisa alguma. É evidente
a veracidade desta afirmação: nenhuma diferença específica
indica a essência 30 de uma coisa, mas antes uma sua qualida-
de 31, como sucede, por exemplo, com «terrestre» 32, ou com
«bípede».

Também devemos observar se o oponente atribui como es-
pécie a um género aquilo que é uma diferença específica, por
exemplo, se afirmar que «ímpar» é uma espécie de «número»,
quando, na realidade, «ímpar» é uma diferença específica de
número, e não uma espécie. Admite-se em geral que a diferen-
ça específica não participa do género, uma vez que tudo quan-
to participa de um género, ou é uma espécie, ou é um indiví-
duo, enquanto a diferença específica nem é uma espécie, nem
é um indivíduo. É claro, portanto, que a diferença específica
não participa do género, por conseguinte «ímpar» não deverá
ser tido como uma espécie, mas sim como diferença específica,
uma vez que não participa do género.

Há que ver ainda se o oponente inclui o género na espécie,
por exemplo se entende «contacto» 33 como «continuidade» 34,
«mistura» 35 como «amálgama» 36 ou, conforme a definição de
Platão, «transporte» 37 como «mudança de lugar» 38. Ora não é
necessário que «contacto» implique «continuidade», pelo con-
trário, «continuidade» é que implica haver contacto; de facto
nem tudo quanto está em contacto forma uma continuidade,
mas tudo quanto forma uma continuidade está em contacto.
O mesmo se passa com os restantes casos: nem toda a «mistu-

30 T… œsti, lit. «o que é», «que coisa é (isto)».
31 PoiÒn ti.
32 TÕ pezÒn, lit. «pedestre», atributo dos animais que vivem em terra

e caminham sobre os pés, por oposição aos que nadam ou voam.
33 “Ayij, cf. , ¤ptw «ligar», ¤ptomai «tocar».
34 Sunoc», cf. sunœcw «estar junto».
35 Me™xij, cf. m…gnumi «misturar»
36 Kr©sij, ker£nnumi «misturar, combinar»
37 For£, cf. Platão, Teet. 181d e Parm. 138b-c.
38 `H kat¦ tÒpon k…nhsij.
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ra» é uma «amálgama» (a mistura de coisas secas nunca forma
uma amálgama) nem toda a «mudança de lugar» constitui um
«transporte», como sucede com a marcha, que não é habitual
ser tida como um «transporte»; na linguagem quotidiana
«transporte» emprega-se a propósito de coisas que são levadas
involuntariamente de um lugar para outro, como é o caso das
coisas inanimadas. Nos exemplos apresentados, além disso, a
espécie é usada com uma extensão superior à do género, quan-
do deveria passar-se exactamente o contrário.

Também há a possibilidade de o oponente incluir a diferen-
ça específica na espécie: por exemplo, entendendo «imortal» no
sentido de «deus» 39. O resultado disto seria a «espécie» 40 ter
uma extensão igual ou superior à da diferença, quando o que
sucede sempre é a diferença específica empregar-se com uma
extensão igual ou l superior à da espécie. Ou ainda de ele in-
cluir o género na diferença específica, por exemplo, de tomar
«cor» como aquilo que é «associador» 41 da visão, ou «número»
como aquilo que é «ímpar». Ou ainda de ele apresentar o gé-
nero como sendo diferença específica; é perfeitamente possível
sustentar uma tese deste tipo, por exemplo, tomar «mistura»
como diferença específica de «amálgama», ou «mudança de um
lugar para outro» como diferença específica de «transporte». Es-
tes tipos de casos devem ser tratados com recurso aos mesmos
critérios, dado que estes «lugares» têm algo em comum: o gé-
nero deve empregar-se com uma extensão superior ao da dife-
rença e não deve participar da diferença; se, porém, o género
for postulado como nos exemplos acima é impossível
verificarem-se as condições referidas, porquanto o género está
a ser empregado com uma extensão inferior, além de também
participar da diferença específica.

123a

39 Como se verifica na linguagem poética, em que, desde Homero,
é de uso constante a oposição entre oˆ ¢q£natoi «os imortais = os deuses»
e oˆ qnhto… «os mortais = os homens».

40 Entenda-se: a espécie assim erroneamente imaginada pelo opo-
nente (e daí as aspas). Sobre este passo, v. Brunschwig, pp. 167-168, n. 2
à p. 89).

41 SugkritikÒn (cf. supra, Top. c. 15, 107b27-32).
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Mais ainda: se nenhuma das diferenças específicas do gé-
nero é predicada da espécie tomada em consideração, então
também o género não pode ser predicado dela; por exemplo,
nem «ímpar» nem «par» podem ser predicados de «alma», logo
também «número» o não pode. Verificar também se a espécie é
anterior por natureza e implica a supressão do género, quando
o que se admite é o contrário 42.

Ou ainda se é aceitável que o género postulado ou a dife-
rença específica sejam desligados da espécie; por exemplo, se se
desligar «alma» de «movimento» ou «verdade e mentira» de
«opinião», então nenhum dos termos dados poderá ser toma-
do nem como género nem como diferença específica, uma vez
que se aceita correntemente que tanto o género como a diferen-
ça permanecem ligados à espécie enquanto esta também per-
manecer.

3. É preciso também verificar se uma coisa incluída num
género participa ou pode participar de algum contrário desse
género: a dar-se este caso, a mesma coisa participaria simultanea-
mente de dois contrários, já que por um lado a coisa nunca
deixaria de estar incluída no género, mas, por outro lado, esta-
ria a participar, ou a poder participar, do seu contrário. Ver
também se ocorre que a «espécie» participa de alguma coisa
que é totalmente impossível de verificar-se nas espécies perten-
centes a um dado género; por exemplo, se a «alma» participa
da «vida», e se nenhum «número» é um «ser vivo», então a
«alma» nunca pode ser uma espécie do género «número».

Verificar também se o termo designativo da espécie é «ho-
mónimo» 43 do designativo do género, e para isso usar os méto-

42 Se se postulasse um termo que designa uma espécie como desig-
nando o género (ou seja, tomando a designação de uma espécie como
logicamente anterior à designação do género), isso implicaria deixar de
ser tomado em consideração algum termo que designasse o género onde
a hipotética espécie se incluiria, quando o que na realidade sucede é que
o termo designativo do género goza de anterioridade lógica em relação
ao designativo da espécie.

43 `Omènumoj — sunènumoj: v. Cat., c. 1, e «Glossário», Ðmwnumˆa e
sunwnumˆa.
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dos atrás indicados quando tratámos dos termos «homónimos»;
na realidade, o género e a espécie 44 devem ser «sinónimos».

Uma vez que todo o género é susceptível de conter mui-
tas espécies, deve verificar-se se, na proposição em análise, o
género postulado pode ou não conter uma segunda espécie;
caso o não possa, é óbvio que o género postulado não pode
absolutamente ser um género.

Verificar também se o oponente não apresenta como
designativo de um género um termo usado metaforicamente: por
exemplo, se chama «harmonia» 45 à «moderação» 46. Ora todo
o género é predicado das respectivas espécies em sentido pró-
prio, enquanto «harmonia» não é predicado de «moderação»
em sentido próprio, mas sim em sentido metafórico, porque
«harmonia» diz respeito propriamente aos sons. l

Verificar também se porventura a espécie tem algum con-
trário. Esta verificação pode fazer-se de múltiplas maneiras. Em
primeiro lugar ver se esse contrário da espécie está também con-
tido no género, mas sem que este tenha algum contrário 47; os
termos contrários, de facto, estão necessariamente contidos no
mesmo género, desde que este não tenha nenhum contrário. No
caso de o género ter um contrário, observar se o contrário da
espécie está no género contrário àquele, pois necessariamente o
contrário da espécie deve estar contido no contrário do género,
se se der o caso de este ter um contrário. Cada uma destas
proposições é verificável indutivamente.

Em segundo lugar, verificar se o contrário da «espécie» não
está contido em absolutamente nenhum género, mas é ele pró-
prio um género, como por exemplo o «bem»; tal sucederá se este
contrário da «espécie» não estiver contido num género, nem o seu
contrário estiver contido em um outro género, mas for ele pró-
prio um género, como sucede no caso de «bem» e de «mal»:
nenhum destes termos está contido num género, pelo contrá-
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44 Entenda-se: os termos que designam o género e a espécie.
45 Sumfwn…a, lit. «acorde, sons em conjunto, formando coro».
46 SwfrosÚnh.
47 M¾ Ôntoj œnant…ou tù gŠnei: lit. «não existindo um contrário do

género». Não parece aceitável a tradução: «sem que (o termo designativo
da espécie) seja o contrário do género» (como faz Sanmartín).
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rio, cada um deles é um género. Verificar também se tanto o
«género» como a «espécie» possuem algum contrário, e se en-
tre um desses pares de contrários existe algo de intermédio, en-
quanto entre os membros do outro par não existe. Se existe al-
gum intermédio entre os géneros também o haverá entre as
espécies, e se existe algum intermédio entre as espécies também
o haverá entre os géneros, como sucede no caso da «virtude» 48

e da «maldade» 49, da «justiça» 50 e da «injustiça» 51: entre os
membros de cada um destes pares existe, de facto, um grau in-
termédio. (Uma objecção possível a isto é que não há qualquer
intermédio entre «saúde» e «doença», enquanto o há entre
«mal» e «bem».) Ou então, se existe algum intermédio entre os
membros de cada par, tanto das «espécies» como dos «géne-
ros», mas não de natureza similar, isto é, se num dos casos o
termo intermédio resulta de uma negação dos termos extremos, e
no outro ocorre com valor positivo 52. É, de facto, opinião cor-
rente que o termo intermédio possui a mesma natureza nos dois
casos, como sucede com «virtude» e «maldade», com «justiça»
e «injustiça», uma vez que em ambos os casos o termo inter-
médio é definido por meio de uma negação dos termos extre-
mos. No caso de o «género» postulado não possuir um contrá-
rio, verificar se tanto o contrário da espécie como o termo
intermédio estão contidos no mesmo género; de facto, onde
ocorre o grau mais alto de alguma coisa, aí estará também o grau
intermédio, como sucede, por exemplo, com «branco» e com
«preto», pois «cor» é o género a que pertencem não apenas
estas duas, mas ainda todas as demais cores. (Uma objecção
possível: tanto «carência» 53 como «excesso» 54 estão contidos no
mesmo género — ambos os termos pertencem ao género «mal»,
ao passo que «justa medida» 55, que constitui um grau inter-
médio entre aqueles, pertence, não a «mal», mas sim a «bem».)

48 !Aret».
49 Kak…a.
50 DikaiosÚnh.
51 !Adik…a.
52 `Wj Øpoke…menon, lit. «como sujeito (de uma afirmação)».
53 ”Endeia.
54 `Uperbol».
55 MŠtrion.
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É preciso verificar ainda se o «género» postulado é contrá-
rio de algum outro, mas a espécie não. De facto, se um género
é contrário de outro, a espécie também o será, como sucede
com a «virtude» e a «maldade», a «justiça e a «injustiça». Quan-
do se investigarem outros casos do mesmo modo, a mesma si-
tuação deve ser claramente evidente. (Pode opor-se uma objec-
ção no caso dos termos «saúde» e «doença»: toda a forma de
«saúde» é, de forma absoluta, o contrário de «doença», ao pas-
so que «uma doença qualquer», sendo uma espécie de doença,
não é contrária de coisa alguma, como é o caso, por exemplo,
da «febre» 56, da «conjuntivite» 57, e de todas as demais doen-
ças.) l

Quando a finalidade é a refutação, a pesquisa deve seguir
os métodos indicados: desde que não se verifiquem as condi-
ções mencionadas, é evidente que o género postulado pelo opo-
nente não é o correcto. Quando a finalidade é comprovar, há
três caminhos a seguir. Primeiro, verificar se o contrário da
«espécie» está contido no género postulado, mas não existe o
contrário desse género: é evidente que, se neste estiver o con-
trário da espécie, nele estará também contida a espécie em dis-
cussão. Segundo, verificar se o termo intermédio designativo da
espécie e do seu contrário está contido no género postulado, pois
onde estiverem os termos extremos estarão também os inter-
médios. Terceiro, caso exista algum contrário do género postu-
lado, verificar se o contrário da espécie está contido no contrário
do género; se, porventura, estiver, é evidente que a espécie pos-
tulada está contida no género postulado.

Deve também observar-se o que se passa com as derivações e
composições de palavras, isto é, se o respectivo comportamento
é similar, quer o propósito seja refutar, quer seja confirmar, pois
o que é válido para um membro da série 58 é válido para todos,
ou então não é válido para nenhum. Concretizando 59: se «jus-
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56 PuretÒj.
57 !Ofqalm…a.
58 Da série de palavras formadas a partir de um étimo; sobre o senti-

do em que Arist. usa, neste contexto, os termos ptèseij e sÚstoica, v. su-
pra, liv. II, c. 9.

59 Oƒon = «por exemplo».
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tiça» é uma forma de «saber», então também «comportamento
justo» será uma forma de «comportamento sábio» e «homem
justo» será um tipo de «homem sabedor»; se alguma destas
proposições for falsa, todas as outras o serão 60.

4. Em seguida verifiquemos aqueles termos que se com-
portam de forma similar uns em relação aos outros; por exem-
plo, «agradável» tem a mesma relação com «prazer» que «útil»
tem com «bem», dado que cada um dos termos não significa
mais do que a realização do outro. Se, portanto, «prazer» for
idêntico a «bem», então também «agradável» será idêntico a
«útil», pois é claro que uma coisa agradável será um agente pro-
dutor de «bem», visto que se equiparou «prazer» a «bem». As
coisas passam-se de modo similar com a «produção» ou a «des-
truição» das coisas: por exemplo, se «construir» é uma forma de
«agir», também «ter concluído uma construção» é uma forma de
«ter realizado uma acção»; se «estar a aprender» é uma forma
de «recordar» também «ter concluído uma aprendizagem» é
uma forma de «ter levado a termo uma recordação», se
«dissolver-se» é «perecer», então também «estar dissolvido» é
o mesmo que «ter perecido» e «dissolução» é o mesmo que
«destruição» 61. Passa-se o mesmo em relação aos «factores de

60 Arist. exemplifica a sua ideia com duas séries de termos se-
manticamente paralelos, embora com diferenças de formação a nível
morfológico:

dikaiosÚnh — œpist»mh = «justiça» — «saber»
dika…wj — œpisthmÒnwj «justamente» — «sabiamente»
Ð d…kaioj — Ð œpist»mwn «(o) justo» — «(o) sábio»

61 Novas séries de palavras com que Arist. pretende ilustrar o pro-
blema das flexões (ptèseij) e respectivas relações semânticas. Os termos
com que o filósofo exemplifica os factores de produção (gŠnesij) e de
destruição (fqor£) são, pela mesma ordem em que aparecem na tradução,
os seguintes:

o˜kodome™n œnerge™n

ñkodomhkŠnai œnerghkŠnai

manq£nein ¢namimnÇskesqai

memaqhkŠnai ¢namemnÁsqai
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produção» e aos «factores de destruição» 62, bem como em re-
lação com as «capacidades» e as «utilizações» 63, e de um modo
geral com todos os termos que tenham entre si uma mesma
razão de similitude: tanto para refutar como para comprovar
há que proceder a uma análise semelhante à que fizemos no
caso da «produção» e da «destruição». Pois se um «factor de
destruição» é um «factor de dissolução», também «ser destruí-
do» é o mesmo que «ser dissolvido»; e se um «factor de apare-
cimento» é um «factor de produção», também «nascer» é «ser
produzido» e «nascimento» é uma forma de «produção». O mes-
mo se diga em relação às «capacidades» e às «utilizações»: se
uma «capacidade» é uma certa «disposição», também «ter uma
capacidade» é «estar disposto» de certa maneira, e se a «utiliza-
ção» de alguma coisa é um «acto», também «utilizar» é uma
forma de «agir» e «ter utilizado» é uma forma de «ter agido» 64.

dialÚesqai fqe…resqai

dialelÚsqai œfq£rqai

di£lusij fqor£.

Salvo o último par, em que a oposição é entre dois nomes, a oposi-
ção em todos os outros exemplos é entre o infinitivo presente e o infinitivo
perfeito (ou, em terminologia cientificamente mais adequada, entre o
infinitivo verbal no aspecto imperfectivo e o infinitivo verbal no aspecto
perfectivo).

62 T¦ genhtik£ — t¦ fqartik£, respectivamente.
63 Aˆ dun£meij — aˆ cr»seij, respectivamente.
64 Mais uma série de paralelismos verbais (morfológicos e/ou se-

mânticos). A ordem corresponde àquela em que os termos aparecem na
tradução:

tÕ fqartikÒn dialutikÒn

fqe…resqai dialÚesqai

tÕ gennhtikÒn poihtikÒn

g…gnesqai poie™sqai

gŠnesij po…hsij

dÚnamij di£qesij

dÚnasqai diake™sqai

crÁsij œnŠrgeia

crÁsqai œnerge™n

kecrÁsqai œnerghkŠnai.
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Se o oposto de uma «espécie» consistir numa privação 65,
a refutação da proposição em debate pode fazer-se de duas ma-
neiras. Primeiro, verificando se esse oposto se encontra no «gé-
nero» postulado para a espécie em discussão: das duas uma, ou
simplesmente a privação 66 não se encontra de forma alguma
contida no mesmo «género» que o oposto, ou não ocorre sequer
no género mais próximo; por exemplo, se a «visão» 67 se en-
contra no género mais próximo, que é a sensação 68, então a
cegueira 69 não pode ser uma sensação. Segundo, se a privação
significa um oposto tanto em relação ao género l como em re-
lação à espécie, mas a espécie oposta não está contida no género
oposto, também a «espécie» postulada não está contida no «gé-
nero» postulado. Para refutar uma proposição, portanto, há que
proceder do modo como ficou dito. Para comprovar há apenas
uma única via: se o oposto da espécie está contido no oposto do
género, então a espécie postulada deve estar contida no género
postulado, por exemplo, se a «cegueira» é a «privação de um
sentido», então a «vista» é «um sentido».

Também é preciso dar atenção ao caso das negações em
sentido inverso 70, conforme ficou dito para o caso dos aciden-
tes; por exemplo, se «agradável» é também «bom», então o que
não é bom não é agradável. [A não ser assim, poderia haver
algo que, mesmo não sendo bom, fosse agradável;] 71 por ou-
tro lado é impossível, se «bom» for, de facto, o género de «agra-
dável», haver algo que não seja bom, mas que seja agradável,
porquanto daquelas coisas de que não é predicado o género,
também não pode ser predicada nenhuma das suas espécies.
Para comprovar, a verificação deve fazer-se do mesmo modo,

124b

65 StŠrhsij.
66 Melhor: o termo que indica a privação de alguma coisa.
67 ”Oyij.
68 A‡sqhsij.
69 TuflÒthj.
70 I. e., se numa proposição se diz que «a implica b» (a b), a «ne-

gação em sentido inverso» diz que «não b implica não a» (~b ~a).
71 A parte da frase que inserimos entre parênteses rectos é a lição

aceite por Ross no seu texto, por Colli na sua tradução, mas rejeitada por
Brunschwig (v. p. 170, n. 1).
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pois se o que não é «bom» não é «agradável», então o que é
«agradável» é «bom», por conseguinte «bom» será o género de
«agradável».

Se a «espécie» é dada como um termo relativo, é necessá-
rio verificar se também o género é relativo, visto que, se a es-
pécie pertence ao grupo dos predicados relativos, também o
género pertencerá, conforme sucede com «duplo» e com «múl-
tiplo», termos ambos de natureza relativa. Se, contudo, o géne-
ro for de natureza relativa, a espécie já não o é necessariamen-
te: enquanto, por exemplo, o «saber» é um termo relativo, já «ser
letrado» não o é 72. (É possível até que a primeira destas
asserções 73 não seja aceite como verdadeira: a palavra ¢ret»

significa «virtude», ou «excelência», ou seja, denota um indiví-
duo «excelente» 74; ora, ao falar-se em «excelência», está a referir-
-se uma relação 75, ao passo que ao dizer que «alguém é exce-
lente», não se alude a uma relação, mas sim a uma qualidade.)

Há que verificar também se a «espécie» não tem o mesmo
referente quando é tomada em si mesma, ou quando o é se-
gundo o género 76, por exemplo, quando se diz que «duplo»
significa «dobro da metade» 77 diz-se necessariamente também
que significa «múltiplo» 78 da metade; de outro modo, «múlti-
plo» não poderia ser o género de «duplo».

72 «Saber» («conhecer») pressupõe um «objecto do conhecimento»,
i. e., «saber» é um «saber de qualquer coisa»; grammatik», porém, designa
um «estado», o estado de «ser letrado», e por isso Arist. não o considera
um termo relativo.

73 I. e., que o «saber» («conhecer») é um termo relativo.
74 !Aret», lit. «excelência»; Óper kalÕn ka† ¢gaqÒn, lit. «(aquele

mesmo) que é nobre e bom», «(aquele mesmo) que é excelente» (ideal do
homem grego); a tradução por «virtude» baseia-se no valor etimológico
do termo (< lat. uirtute-, qualidade do homem (uir) superior, do verda-
deiro cidadão romano).

75 Dizemos, u. g., que alguém é um «excelente músico», ou «pin-
tor», ou «governante», etc., o que equivale a dizer que a «excelência» é
relativa à música, à pintura, à política, etc.

76 Cf. a tradução latina de Boécio: si non ad idem dicitur species et
secundum se et secundum genus «se a espécie não é postulada do mesmo
(referente) tanto em si mesma como em função do seu género».

77 Dipl£sion = «duplo» ou «dobro».
78 Pollapl£sion.
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Há que ver também se a «espécie» não tem o mesmo refe-
rente quando é usada segundo o género, ou segundo cada um
dos géneros contidos nesse género. É que se «duplo» for «múl-
tiplo» de «metade», também poderá dizer-se que é «exceden-
te» da «metade», ou, em geral, tudo quanto diga respeito à
«metade» segundo cada um dos géneros superiores a ela. (Ob-
jecção possível: não é necessário que a espécie seja predicada da
mesma coisa tanto segundo ela própria como segundo o géne-
ro, porquanto, por exemplo, «saber» diz-se a respeito do que é
«cognoscível» 79, ao passo que «condição» 80 e «disposição» 81

se dizem, não do «cognoscível», mas sim da «alma».)
Deve verificar-se também se o «género» e a «espécie» se

empregam da mesma maneira em todos os casos da declinação,
por exemplo, se se usam ambos com o dativo, ou com o
genitivo, ou com outro tipo de flexões. Conforme for a cons-
trução do termo que designa a espécie, assim será a do termo que
designa o género, conforme dissemos acerca de «duplo» e dos
géneros superiores a este: tanto «duplo de algo» como «múltiplo
de algo» se empregam com o genitivo. O mesmo se passa com
o termo «saber»: l tanto ele como os seus géneros se dizem «de
qualquer coisa», como sucede, por exemplo, com os termos
«condição» e disposição» 82. (Objecção possível: nem sempre as
coisas se passam da mesma maneira: por exemplo, tanto «dife-
rente» como «contrário» empregam-se com o dativo 83, mas

125a

79 !Episthtoà.
80 “Exij.
81 Di£qesij.
82 Este parágrafo é praticamente impossível de ter uma tradução

mais próxima da letra. De facto, Arist. limita-se a escrever que, por exem-
plo, «duplo» ou «múltiplo» se dizem «de algo» (tinÒj — genitivo), enquan-
to outros termos se dizem «a algo» (tin… — dativo). Ora as preposições
que se usam em português para reproduzir os casos da declinação grega
dificilmente permitem manter o paralelismo nas duas línguas: a preposi-
ção de, u. g., usa-se em correspondência com o genitivo na expressão
œpist»mh tinÒj «saber de algo», mas já Ÿxij («condição») ou di£qesij («dis-
posição») exigiriam em português o emprego de outras preposições, e. g.,
«(disposição) para algo».

83 Em português, em contrapartida, dizemos «diferente de» mas «con-
trário a (ou, em certos casos, de»).
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«outro» 84, que é o género a que pertencem aqueles termos, já
não se emprega com o dativo, mas sim com o genitivo, uma
vez que se diz de uma coisa que ela é «outra de algo».

Também é preciso verificar se os termos relativos conser-
vam, ou não, os mesmo casos quando usados em sentido in-
verso, conforme sucede com «duplo» e «múltiplo». Ambos os
termos empregam-se com um complemento em genitivo, e o
mesmo se passa quando eles são usados em sentido inverso,
isto é, tanto «metade» como «submúltiplo» são acompanhados
com um complemento em genitivo 85. Uma situação aproxima-
da verifica-se com os termos «saber» e «percepção» 86, já que
ambos têm um complemento em genitivo; quanto aos seus
correlatos, «cognoscível» e «perceptível» 87, ambos se empre-
gam com um complemento em dativo. Se, portanto, se verifi-
car que em alguns exemplos o uso dos termos inversos não
conserva o paralelismo das construções sintácticas, torna-se
evidente que um deles não pode ser o género do outro 88.

Há também que observar se os termos designativos da es-
pécie e do género têm, ou não, o mesmo número de comple-
mentos. Parece consensual que ambos devem ter o mesmo tipo
e o mesmo número de complementos, como sucede, por exem-
plo, com os termos «dádiva» 89 e «doação» 90: diz-se, de facto,
que se faz uma «dádiva» de alguma coisa 91 a alguém 92, tal como

84 “Eteroj «outro» (falando de duas coisas), o que permite o uso com
o sentido de «diferente».

85 Em português também se diz que «X é o dobro de Y» e, inversa-
mente, que «Y é metade de X».

86 !Epist»mh e ØpÒlhyij, respectivamente.
87 !EpisthtÒn e ÙpolhptÒn, respectivamente.
88 Observação válida não só para os parágrafos anteriores, mas tam-

bém para alguns dos que se seguirão: muitos dos exemplos de Arist. es-
tão de tal modo dependentes das características morfológicas e/ou sin-
tácticas da língua grega que o tradutor mais não pode fazer do que propor
uma versão tão aproximada quanto possível, pois uma versão literal ne-
cessitaria de uma nova «tradução» para ser inteligível.

89 Dwre£.
90 DÒsij.
91 TinÒj «de algo» (genitivo).
92 Tin… «a alguém» (dativo).
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se faz uma «doação de alguma coisa a alguém». Ora «doação» é
o género a que pertence «dádiva», pois «dádiva» é uma «doa-
ção» que não tem de ser restituída 93. Mas há certos termos que
não possuem o mesmo número de complementos: por exemplo,
«duplo» é apenas «duplo de qualquer coisa» 94, ao passo que «ex-
cedente» e «maior» o são «de qualquer coisa» e «por algum as-
pecto» 95; de facto, tudo quanto é «excedente» ou «maior» é exce-
dente «em algum aspecto» 96 e é «excedente de alguma coisa» 97.
Logo, os termos acabados de mencionar não são géneros de «du-
plo», porque não se aplicam a título de espécie ao mesmo núme-
ro de coisas. (Ou então não é universalmente verdade que a espé-
cie e o género sejam relativos ao mesmo número de coisas.)

Há que ver também se o termo oposto de um género é ou
não o género da espécie oposta, por exemplo, se «múltiplo» é o
género de «duplo», então «submúltiplo» deverá ser o género de
«metade», dado que o oposto do género deverá ser o género
da espécie oposta. Portanto, se alguém defender que «saber» é o
mesmo que «sensação», será necessário admitir que «cognoscí-
vel» é o mesmo que «sensível» 98. Ora isto não é verdade, pois
também não é verdade que todo o «cognoscível» seja também
«sensível», dado que muitas coisas cognoscíveis pertencem ao
domínio do «intelegível» 99, por conseguinte «sensível» não
pode ser o género de «cognoscível» e, pela mesma razão, tam-
bém «sensação» não é o género de «saber».

93 Em português, nem o termo corrente «dádiva» (= presente, ofer-
ta), nem os termos mais técnicos «doação» (ou «dação», este exclusivo da
linguagem jurídica), ou «prestação», implicam a ideia de «restituição» (o
que em português só sucede com o «empréstimo»). Sanmartín traduz dÒsij

por «entrega», que tem a vantagem de ser passível de restituição (e assim
respeita a definição de Arist.: «dÒsij é uma doação que não tem de ser
restituída»), mas oferece o inconveniente de não pertencer à mesma raiz
de que são formados tanto dwre£ como dÒsij, como o verbo didÒnai «dar»,
como os vocábulos latinos dare, donum, donare, donatio, etc.

94 TinÒj (genitivo).
95 TinÕj ka† tin… (genitivo e dativo, respectivamente).
96 Complemento em dativo.
97 Complemento em genitivo.
98 !EpisthtÒn e a˜sqhtÒn, respectivamente.
99 Tîn nohtîn lit. «(são algumas) das coisas inteligíveis».
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De entre os termos relativos, alguns aplicam-se necessaria-
mente àquelas, ou acerca daquelas coisas a respeito das quais
sucede serem empregados (como, por exemplo, «disposição»,
«condição», «simetria» 100, pois de nenhuma outra coisa estes
termos podem ser predicados senão das coisas em relação às
quais são usados); outros há que não são necessariamente apli-
cáveis às coisas em relação às quais sucede serem usados,
embora seja possível que se lhes apliquem (por exemplo, pode
dizer-se que «alma é uma coisa cognoscível» 101: nada impede,
de facto, que a alma possua o saber de si mesma, embora tal
não seja forçoso, pois este mesmo saber l pode tê-lo um outro
sujeito qualquer); um terceiro grupo de termos é o daqueles que
não é de todo possível aplicarem-se àquelas coisas em relação
às quais sucede serem usados (por exemplo, um contrário não
pode existir no seu contrário, o «saber» não pode existir no
«cognoscível» 102, a menos que suceda que esse objecto do sa-
ber seja «alma» ou «homem»); é necessário, portanto, verificar
se o oponente atribui a um género deste tipo algum termo de
tipo diferente, por exemplo, se ele afirma que «a memória é
uma permanência do saber»; ora toda a permanência existe em,
ou diz respeito àquilo em que permanece, por conseguinte a
«permanência do saber» existiria no próprio saber. Isto é, a «me-
mória» existiria no «saber», dado que consistiria na «permanên-
cia do saber». Só que isto é impossível: toda a memória existe
na alma. O «lugar» acabado de referir é também comum ao aci-
dente, pois não há qualquer diferença entre dizer que a «per-
manência» é o género da «memória», ou dizer que a primeira
é um acidente da segunda; seja qual for a forma como se diga
que a memória é a permanência do saber, o modo de argumen-
tação conveniente será o mesmo.

5. Também há que observar se o oponente inclui um «es-
tado» 103 no género «acto» 104, ou um «acto» no género «estado»,

125b

100 “Exij, di£qesij, summetr…a, respectivamente.
101 Ou: «um objecto de conhecimento».
102 TÕ œpisthtÒn «aquilo que é objecto do saber, do conhecimento».
103 Ou: «condição» (Ÿxij).
104 !EnŠrgeia.
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definindo, por exemplo, «sensação» como um «movimento
através do corpo» 105, quando, na realidade, a sensação é um
estado, enquanto o movimento é que é um acto. Do mesmo
modo se ele afirma que «a memória é um estado capaz de re-
ter 106 uma percepção», quando, na realidade, a memória nun-
ca é um estado, mas sim um acto.

Cometem um erro aqueles que tratam um «estado» como
sendo a «capacidade» 107 a ele associada, por exemplo quando
interpretam «gentileza» como «domínio da cólera» 108, e «cora-
gem e justiça» como «domínio do medo e da cupidez», respec-
tivamente; na realidade chama-se «corajoso» e «gentil» o ho-
mem imune a tais sentimentos, ao passo que dizemos que
«possui autodomínio» o homem que os sente mas não se deixa
arrastar por eles. Ou talvez se deva dizer que o autodomínio é
uma capacidade associada a ambas as virtudes referidas, de
modo que a pessoa afectada pelos ditos impulsos não se deixa
dominar por eles, antes os domina; não reside aqui, todavia, a
essência de «ser corajoso» ou de «ser gentil», mas sim na capa-
cidade de não se deixar afectar pelos impulsos acima mencio-
nados.

Por vezes também sucede apresentar-se como género um
termo que, de alguma forma, vem associado a uma espécie, por
exemplo, quando alguns pretendem que «sofrimento» é géne-
ro de «cólera» 109, ou que «noção» é género de «crença» 110; ora
ambos os termos mencionados 111 estão de alguma forma asso-
ciados aos termos designativos das espécies 112, mas nenhum
deles é o respectivo género. Um homem fica encolerizado por-
que previamente lhe sucedeu algo que o fez sofrer, mas não é
a cólera a causa do sofrimento, o sofrimento é que é a causa
da cólera, e por conseguinte a cólera não é, de forma alguma,

105 K…nhsij di¦ sèmatoj.
106 “Exij kaqektik» «estado com capacidade de retenção».
107 DÚnamij.
108 I. e., «capacidade para dominar a própria cólera».
109 LÚph — Ñrg».
110 `UpÒlhyij — p…stij.
111 I. e. sofrimento — noção.
112 I. e., cólera — crença.
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uma espécie de sofrimento. Segundo o mesmo critério, também
«crença» não é uma espécie de «noção»: é possível ter-se uma
mesma «noção» de uma coisa em que não se acredita, o que
não será aceitável se «crença» for uma espécie de «noção». Não
é, de facto, aceitável que uma coisa permaneça a mesma ainda
que deixe por completo de pertencer à mesma espécie; por
exemplo, não é possível que o mesmo «ser vivo» 113 umas ve-
zes seja «homem» e outras vezes não o seja. Se alguém,
porventura, afirmar que, necessariamente, quem tem uma «no-
ção» tem uma «crença», estará a dizer que l «noção» e «cren-
ça» têm uma idêntica extensão 114, de modo que nem assim a
primeira poderia ser o género da segunda, uma vez que o gé-
nero tem forçosamente de empregar-se com uma extensão
maior do que a espécie.

Há que verificar ainda se, por natureza, num só e mesmo
sujeito podem aplicar-se ambos os termos 115. É que onde ocor-
rer a espécie, deve ocorrer também o género; por exemplo, na
coisa a que se aplica o atributo «branco» aplica-se também
«cor», onde existir «conhecimento das letras» existe também
«saber». Assim, se alguém disser que «vergonha» é uma espécie
de «medo» ou que «cólera» é uma espécie de «sofrimento», não
se concluirá daqui que espécie e género coexistem na mesma
coisa, porquanto a «vergonha» tem lugar na capacidade racio-
nal 116 da alma, enquanto o «medo» tem lugar na capacidade
emocional 117; por outro lado, o «sofrimento» tem lugar na ca-
pacidade concupiscível 118 (onde também tem o seu lugar o
«prazer»), enquanto a «cólera» tem lugar na capacidade emo-
cional. Os termos referidos, por conseguinte, não designam
géneros, uma vez que não respeitam por natureza às mesmas
capacidades que as espécies. Conclusão semelhante deverá ti-
rar-se se o oponente disser que a «amizade» é uma espécie de

126a

113 Zùon «ser vivo = ser animado = animal».
114 I. e., que «noção» e «crença» são conceitos com a mesma ex-

tensão.
115 I. e., os termos que designam a espécie e o género.
116 TÕ logistikÒn.
117 TÕ qumoeidŠj lit. «o irascível».
118 TÕ œpiqumhtikÒn.
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«intenção» 119, porquanto toda a «intenção» reside na capaci-
dade racional. Este «lugar» é útil também para resolver o pro-
blema do acidente, porque o acidente e o sujeito a que ele se
aplica devem pertencer à mesma classe, logo, se ambos os ter-
mos não ocorrerem na mesma classe é evidente que o primeiro
termo não se trata de um acidente.

Outra coisa a observar é se a espécie não participa do
género postulado apenas em relação a algo, pois é consensual
que o género não pode manifestar-se apenas em relação a algo:
por exemplo, o «homem» não é «animal» relativamente a algo,
nem o «conhecimento das letras» é um «saber» relativamente
a algo. O mesmo se passa com os demais casos. Há, pois, que
reparar se há algumas coisas em que o «género» somente se
manifeste em relação a algo, por exemplo, se o oponente afir-
mar que todo o «animal» é uma «coisa perceptível» ou «visí-
vel» 120. Todo o «animal é uma coisa perceptível, ou visível,
mas apenas em relação a algo: é perceptível e visível quanto
ao corpo, mas já não o é quanto à alma, donde se conclui que
«visível» e «perceptível» não poderão designar o género de
«animal».

Por vezes também há quem não se dê conta de que está
incluindo o todo na parte, a saber, quando se define «animal»
como um «corpo animado» 121. A verdade é que a parte não
pode de modo algum ser predicada do todo, donde se conclui
que «corpo» não pode ser o género de «animal», uma vez que
é apenas uma parte dele.

Há que observar ainda se o oponente inclui alguma coisa
censurável ou digna de rejeição na classe das «capacidades» 122

ou do «possível» 123, por exemplo, ao descrever o «sofista» ou
o «difamador», ou ao falar do «ladrão» 124 como alguém que
tem a «capacidade» de roubar as coisas alheias sem ser sur-

119 Fil…a — boÚlhsij respectivamente.
120 A˜sqhtÒn — ÐratÒn, respectivamente.
121 Sîma ‰myucon, lit. «corpo dotado de alma».
122 DÚnamij «potência, capacidade, força».
123 TÕ dunatÒn «o possível, o que pode ser feito».
124 `O sofist»j, Ð di£boloj, Ð klŠpthj, respectivamente.
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preendido 125. A verdade é que nenhum dos indivíduos referi-
dos é assim designado só pelo facto de ter uma determinada
«capacidade». Também um deus ou um homem honesto têm a
possibilidade de fazer uma coisa desonesta, mas nem por isso
se diz que possuem uma tal «capacidade», visto que só cha-
mamos «desonestos» aos que o são deliberadamente. Mais, só
se usa o termo «capacidade» em relação a actos desejáveis 126;
assim, também as capacidades dos indivíduos desonestos pas-
sariam a ser desejáveis, logo, até um deus ou um homem ho-
nesto as possuiriam, já que acima dissemos que eles «têm a
possibilidade de cometer actos desonestos». Em vista disto,
«capacidade» não pode ser o género daquilo que é reprovável,
pois se o fosse teríamos de concluir que uma coisa reprovável
poderia ser desejável, ou seja, que uma capacidade poderia ser
algo de reprovável.

Ver também se o oponente insere alguma coisa honrosa e
digna de escolha por si mesma no número das «capacidades»,
ou no «género» do «possível» ou «factível» 127, dado que toda
a capacidade e tudo quanto é possível ou factível apenas são
coisas dignas de escolha em função de algo diferente de si mes-
mas.

Verificar igualmente se ele não inclui apenas num género
uma coisa que pertence de facto a dois ou mais géneros. Na
realidade, há termos que não é possível inserir apenas num
género, como, por exemplo, «impostor» ou «difamador»: não é
impostor ou difamador quem gostaria de o ser mas carece de

126b

125 Neste passo Arist. acaba por definir apenas o «ladrão», esque-
cendo-se do «sofista» e do «difamador»; por isso alguns mss., desneces-
sariamente, aliás, fazem diversas tentativas de colmatar o «lapso» (cf. o
aparato crítico da ed. Ross).

126 Deve esclarecer-se que o termo grego dÚnamij, traduzível por
«capacidade» (= ser capaz moralmente de) ou «possibilidade» (= ser capaz
fisicamente de), implica, conforme os casos, diferentes conotações: é claro
que um homem honesto tem a capacidade física de cometer uma deso-
nestidade, mas não possui a «capacidade» moral para o fazer. A falácia
está precisamente aqui: para Arist. toda a capacidade é desejável, logo
não pode ser um género onde se incluam actos censuráveis e dignos de
rejeição.

127 TÕ dunatÕn Ì tÕ poihtikÒn, respectivamente.
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habilidade para tal, nem quem teria habilidade mas carece de
vontade; somente o é quem reúne as duas condições. Logo,
nenhum destes termos pode ser incluído apenas num género,
têm de sê-lo em dois.

Por vezes sucede que, invertendo a ordem normal, alguns
indivíduos apresentam como «diferença específica» aquilo que
é «género», e como «género» o que é «diferença específica», por
exemplo, quando definem «estupefacção» como «excesso de
admiração» e «crença» como «intensidade de opinião». Ora
nem «excesso» nem «intensidade» são «géneros», mas sim «di-
ferenças»: correntemente pensa-se que «estupefacção» é uma
«admiração» muito forte, e que «crença» é uma «opinião» in-
tensa, [logo, quer «admiração» quer «opinião» são géneros, «ex-
cesso» e «intensidade» são diferenças específicas] 128. Se alguém
postulasse como géneros o «excesso» e a «intensidade», então
também os seres inanimados poderiam ter crenças ou ficar es-
tupefactos. De facto, tanto «intensidade» como «excesso» de
qualquer coisa estão presentes na coisa de que representam,
precisamente, [a intensidade e o excesso] 129. Logo, se «estupe-
facção» é «excesso de admiração» então a «estupefacção» esta-
ria presente na «admiração», o que equivaleria a dizer que
«a admiração estava estupefacta». Do mesmo modo também a
«crença» estaria presente na «opinião», caso ela fosse uma «in-
tensidade de opinião», logo, a «opinião» «seria crente». Além
disto, quem assim argumentasse seria forçado a afirmar que a
«intensidade» é «intensa» e que o «excesso» é «excessivo».
Pode, é um facto, existir uma crença intensa [e uma estupefac-
ção excessiva] 130; se, portanto, uma crença é uma intensidade,
então a intensidade terá de ser intensa. Do mesmo modo tam-
bém uma estupefacção pode ser excessiva: se, portanto, a estu-
pefacção for um excesso, então o excesso terá de ser excessivo.

128 A frase entre parênteses rectos é rejeitada por Brunschwig, mas
mantida por Ross.

129 Expressão também eliminada por Brunschwig, mas mantida por
Ross.

130 ka† ‰kplhxij Øperb£llousa é acrescento de alguns mss., em ge-
ral rejeitado pelos editores; Ross mantém estas palavras no texto, mas in-
serindo-as entre parênteses rectos.
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Ora nenhuma destas conclusões é geralmente aceitável, tal
como também não se aceita que o «saber» seja «uma coisa que
sabe», nem o «movimento» uma «coisa que se move».

Por vezes também há quem cometa o erro de tomar como
género da coisa afectada 131 precisamente aquilo que a afecta 132,
como faz, por exemplo, quem define «imortalidade» como
«vida eterna»: na realidade, parece que a imortalidade é uma
«afectação» ou uma «alteração ocasional» de vida. Que o que
dizemos é verdade tornar-se-á óbvio se se aceitar a hipótese de
alguém se transformar de mortal em imortal: ninguém dirá que
tal indivíduo recebeu uma outra vida, mas sim que a sua vida
sofreu uma certa alteração, l ou afectação. Logo, «vida» não
pode ser o género de «imortalidade».

Também temos o caso de se postular como género de uma
afectação o próprio termo que exprime essa afectação, por
exemplo, quando se diz que «vento» 133 é «ar em movimento».
A verdade é que o «vento» é antes o «movimento do ar», dado
que o ar permanece sempre o mesmo, quer quando está em
movimento, quer quando está imóvel; logo, o vento não pode,
de modo algum, ser «ar», visto que, se tal fosse o caso, deveria
haver vento mesmo que o ar não se movesse, dado que o ar
continua a ser o mesmo que era quando era vento. A situação
é semelhante com outros termos do mesmo tipo. Mas ainda que
neste caso se devesse admitir que «vento» é «ar em movimen-
to», tal não obriga a que se deva aceitar o mesmo em todos os
casos semelhantes em que o género é falsamente predicado dos
respectivos sujeitos, mas apenas naqueles casos em que o gé-
nero postulado é predicado verdadeiramente dos seus sujeitos.
Em certos casos parece não corresponder à verdade a atribui-
ção de um dado predicado, por exemplo, nos casos da «lama»
e da «neve». Diz-se que a neve é «água solidificada» e que a
lama é «terra empapada em humidade», quando na realidade
nem a neve é água, nem a lama é terra. Logo, nenhum dos ter-
mos postulados como género se lhes pode aplicar, uma vez que

127a

131 TÕ peponqÒj.
132 P£qoj.
133 Pneàma.
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o género deve predicar-se sempre com verdade acerca das suas
espécies. Pela mesma ordem de ideias também o vinho não é
«água alterada» 134, como diz Empédocles: «(o vinho) é água
putrefacta 135 em pipas de madeira» 136, simplesmente porque o
vinho não é água.

6. Também se pode dar o caso de o termo postulado
como género não ser género de coisa nenhuma, porque, a ser
assim, é evidente que também não poderá ser o género da es-
pécie em discussão. Para tanto, deve verificar-se se, porventura,
se apresentam como participando de um determinado género
coisas que não se distinguem umas das outras quanto à espécie,
como, por exemplo, «coisas brancas». Ora, por um lado, as «coi-
sas brancas» não se distinguem umas das outras quanto à espé-
cie; por outro, as espécies de todo e qualquer género devem
ser distintas umas das outras, logo, «branco» não pode ser gé-
nero de coisa nenhuma.

Há que ver ainda se o oponente apresenta um termo apli-
cável a todas as coisas como sendo um género ou uma dife-
rença específica; é que são vários os atributos aplicáveis a to-
das as coisas, por exemplo, «ser» ou «uno», que são predicados
aplicáveis a tudo. Se, portanto, o oponente dá o «ser» como sen-
do um género, é óbvio que ele será o género de todas as coi-
sas, porquanto é predicável de tudo. Mas um género não pode
ser predicado senão das suas espécies, por conseguinte «uno»
também deveria ser uma espécie de «ser». Ora a consequência
disto seria uma mesma espécie ser dada como predicado de
todas as coisas de que é predicado o género, visto que tanto
«ser» como «uno» são predicados absolutamente de todas as
coisas, quando sabemos que a espécie deve ter uma extensão
menor do que o género. Se, por outro lado, o oponente apresentar
como diferença específica um atributo comum a todas as coi-
sas, é evidente que essa «diferença» está a ser predicada de um

134 SeshpÒj, lit. «apodrecida».
135 SapŠn.
136 Empedocle Poema fisico e lustrale, a cura di Carlo Gallavotti, Mi-

lano, Mondadori, 2004 (ristampa), p. 38 [= fr. 81 Diels-Kranz].
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conjunto de coisas igual ou superior em número às contidas
no género: se o género for predicável de todas as coisas, género
e diferença terão igual extensão; se não for predicável de tudo, a
diferença terá maior extensão do que o género. l

Verificar também se o termo que se postula como género
não é antes algo de inerente à espécie tomada como sujeito, por
exemplo, o «branco» no caso da neve; é evidente que não se
trata de um género, porque o género apenas se diz de uma
espécie a título de seu atributo 137.

Verificar também se o oponente não emprega sinonima-
mente 138 o mesmo termo do género e da espécie. Isto porque
o termo que indica o género se emprega sinonimamente de
todas as espécies.

Atender também aos casos em que, havendo um contrá-
rio tanto do género como da espécie, o oponente inclui a espécie
contrária superior no género inferior; daqui resultaria que a
outra espécie contrária estaria contida no outro género, uma vez
que as espécies contrárias devem estar contidas em géneros con-
trários; por conseguinte, a espécie superior estaria no género in-
ferior, e a espécie inferior estaria no género superior, quando o
que se afigura aceitável é que o género superior contenha a es-
pécie superior. Ver também se, quanto à relação de uma mesma
espécie com dois géneros, o oponente não a inclui no género
inferior em vez de a incluir no superior, por exemplo, se con-
siderar a «alma» como um «movimento» ou como uma «coisa
movível». A verdade é que a alma parece poder ser encarada
como susceptível tanto de repouso como de movimento; por
conseguinte, se se considerar que a situação «estática» é supe-
rior, será nesta que, como seu género, deve ser incluída a alma.

Agora quanto a termos que admitem os graus «mais» ou
«menos». Para refutar um argumento tome-se atenção ao caso
em que o género admite um grau «mais», mas a espécie não o

127b

137 Ou seja, «branco» é um atributo inerente à neve, não um atribu-
to que lhe seja acidentalmente atribuível; como nota Brunschwig (p. 107,
n. 1), a distinção assenta na diferença entre œn ØpokeimŠnJ eünai «existir
num sujeito» e kaq! ØpokeimŠnJ lŠgesqai «dizer-se de um sujeito».

138 I. e., univocamente (cf. a definição de «sinónimo» em Cat., 1).
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admite, nem ela mesma, nem nenhuma coisa que dela receba
o nome. Por exemplo, se «virtude» admite um grau «mais»,
então também «justiça» e «homem justo» o devem admitir; e de
facto diz-se que este homem é «mais justo» do que aquele ou-
tro. Se, porém, o género postulado pelo oponente admitir o grau
«mais», mas a sua espécie não o admitir, nem ela mesma nem
a coisa que dela receba o nome, então é porque o género pos-
tulado não é o verdadeiro género.

Também se um termo que parece susceptível dos graus
«mais» ou «igual» não é um género, é evidente que também
não o é o género postulado pelo oponente. Este «lugar» é útil
sobretudo naqueles casos em que de uma mesma espécie po-
dem ser predicados vários atributos segundo a categoria da
«essência» 139, mas não é possível discriminar nem nos é possí-
vel dizer qual é o seu verdadeiro género. Por exemplo, parece
que da «cólera» se podem predicar, sob a categoria da essên-
cia, quer «sofrimento» quer «suspeita de menosprezo»: de fac-
to, o homem encolerizado, por um lado sofre, por outro pensa
que está a ser menosprezado. A mesma observação é válida nos
casos em que se compara uma espécie com outra coisa: se os
termos que parecem admitir os graus «mais» ou «igual» den-
tro do género postulado pelo oponente não se verificam de facto
nesse género, é evidente que também a espécie postulada não
pode pertencer ao referido género.

Para refutar argumentos, este «lugar» pode ser utilizado
do modo que ficou dito. Para comprovar, contudo, se tanto o
género como a l espécie postulados admitem o grau «mais», já
este «lugar» não tem utilidade. De facto, nada impede que, con-
quanto ambos os termos 140 admitam esse grau, nenhum deles
seja o género do outro; por exemplo, tanto «belo» como «bran-
co» admitem o grau «mais», mas nenhum destes termos é o
género do outro. Em contrapartida, a comparação entre si tan-
to dos géneros como das espécies já é útil: por exemplo, caso
haja as mesmas razões para considerar como género dois ter-
mos quaisquer, se um deles for um género, o outro também o

128a

139 !En tù t… œstin.
140 I. e., tanto o género como a espécie.
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será. Do mesmo modo, se o termo que denota o «menos» for
género, também o será o que denota o «mais»: por exemplo, se
«capacidade» tem mais razões do que «virtude» para ser to-
mada como género de «autodomínio» 141, mas se «virtude» for
um género, então também «capacidade» o é. O mesmo pode
afirmar-se adequadamente a propósito da espécie: se há as
mesmas razões para considerar dois termos determinados como
designando a espécie do objecto em discussão, e se um deles for
uma espécie, também o outro o será; e se o que menos o pare-
ce é uma espécie, também o será aquele que mais parecer sê-lo.

Para comprovar uma dada tese há também que observar se
das coisas a que se atribui um certo género, caso para elas não
haja apenas uma espécie postulada, mas sim várias e distintas
entre si, esse género é predicado delas sob a categoria da es-
sência: é evidente que é o mesmo o seu género. Caso tenha sido
postulada apenas uma espécie, observar se o mesmo género é
predicado sob a categoria da essência também a respeito de
outras espécies; daqui resultará que o mesmo género pode ser
predicado de muitas e distintas espécies.

Uma vez que é opinião de alguns que a diferença especí-
fica é predicada das espécies segundo a categoria da essência,
há que separar o género da diferença específica, recorrendo aos
elementos já referidos: primeiro, que o género é predicado de
mais coisas do que a diferença específica; segundo, que para a
discriminação da essência é mais adequado o género do que a
diferença específica (por exemplo, quem definir «homem» como
«animal» está a indicar melhor o que o homem é do que se o
designar por «terrestre» 142; terceiro, que a diferença específica
indica sempre uma certa qualidade do género, coisa que o gé-
nero não faz em relação à diferença: de facto, quem disser «ter-
restre» refere-se a um certo tipo de «animal», quem disser «ani-
mal» não está a referir um certo tipo de criaturas terrestres.

É deste modo, portanto, que devem ser distinguidos a
diferença específica e o género. Além disto, é opinião corrente

141 !Egkrate…a.
142 PezÒn «que anda a pé» (por oposição aos peixes e às aves), ou

«que anda na terra» (= terrestre).
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que a qualidade de ser «musical», pelo facto de ser musical,
implica também uma certa forma de conhecimento, pelo que
«música» deve designar também um certo «saber»; e igualmen-
te que uma criatura «que marcha», pelo facto de «marchar»,
implica que está em movimento, pelo que a «marcha» deve ser
uma forma de «movimento»; assim, deve seguir-se este mode-
lo para determinar em que género se quer inserir um certo con-
ceito, por exemplo, se se quiser comprovar que «saber» é o mes-
mo que «crença», deve verificar-se se o indivíduo «que sabe» é
também, pelo próprio facto de «saber», «crente», pois neste
caso todo o «saber» será obviamente um certo tipo de «cren-
ça». O mesmo método pode ser aplicado a outros casos simi-
lares.

Por outro lado, quando um atributo é aplicável sempre a
um dado sujeito sem que o resultado da conversão dos dois
termos seja verdadeira, é difícil justificar porque é que não es-
tamos em presença de um género; por outras palavras, se o pri-
meiro termo implica l sempre o segundo, mas não reciproca-
mente: por exemplo, «ausência de vento» implica «calmaria» e
«número» implica «divisibilidade», mas o inverso já não se
verifica (nem tudo o que é divisível é número, nem toda a
calmaria consiste na ausência de vento). Assim sendo, se so-
mos nós a propor uma tese, devemos associar sempre o mesmo
atributo ao mesmo género, desde que o inverso não possa ocor-
rer; se, porém, for o oponente a propor o argumento, não de-
vemos dar-lhe ouvidos em todos os casos. Uma objecção pos-
sível a fazer-lhe é que «não ser» 143 aplica-se a tudo quanto «está
em processo» 144 (pois o que está em transformação ainda «não
é»), mas o contrário não se verifica (pois nem tudo quanto ain-
da «não é» está em «processo de passar a ser»); de qualquer
maneira «não ser» não é o género do que «está em processo»;
simplesmente porque não há nenhumas espécies de «não ser».

Este, portanto, é o método para lidar com as questões
atinentes ao género.

128b

143 TÕ m¾ Ôn, lit. «o que não é» (ou: «o não ente»).
144 Tù ginomŠnJ, lit. «o que está em devir», «o que está a passar a

ser».






