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1. Vamos agora considerar os meios de averiguar se um
atributo atribuído a uma coisa é ou não uma propriedade 1 dessa
coisa.

Uma «propriedade» é um atributo, ou «essencial e perma-
nente», ou «relativo e temporário» de alguma coisa; por exem-
plo, pertence à essência do homem ser um «ente animado civi-
lizado por natureza» 2; temos um atributo relativo, por exemplo
da alma em relação ao corpo, quando se diz que a primeira
tem por função comandar, e o segundo obedecer; é permanen-
te, por exemplo, o atributo da divindade «ente animado imor-
tal»; é temporário, quando se diz de um certo homem que
«anda de um lado para o outro 3 no ginásio».

Uma propriedade atribuída de forma relativa pode tradu-
zir-se em dois, ou em quatro problemas. O mesmo atributo ser
atribuído a um sujeito e negado a outro, dá lugar a apenas dois
problemas; por exemplo, a propriedade do homem em relação
ao cavalo consistente no facto de ser bípede. Se alguém, por
hipótese, provasse que o homem não é bípede ou que o cavalo

1 ”Idion.
2 Zùon ¼meron fÚsei.
3 Peripatêin «andar de um lado para o outro»; deste verbo provém

o adj. «peripatético» aplicado ao aristotelismo (por o Filósofo costumar
andar de um lado para o outro discutindo com os seus discípulos).
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é bípede, em ambos os casos considerar-se-ia como não verifi-
cada esta propriedade. Quando, porém, se afirmam ou se ne-
gam dois atributos de cada um de dois sujeitos, damos lugar a
quatro problemas; por exemplo, sobre a propriedade relativa
do homem ao cavalo, se dissermos que um é bípede e o outro
é quadrúpede. Neste caso é possível argumentar, por exemplo,
que o homem não nasceu bípede, mas sim quadrúpede, e que
é possível a um cavalo andar sobre duas patas, e não sobre as
quatro. Caso se consiga demonstrar alguma destas proposições,
a proposição inicial ficará refutada.

É propriedade essencial de uma coisa aquilo que lhe é
atribuído em exclusividade e a distingue das demais coisas; por
exemplo, se dissermos que o homem é um «ente animado, mor-
tal, e dotado para o saber». É propriedade relativa de uma coisa
o atributo que não a opõe a tudo o mais, mas apenas a distin-
gue de um objecto determinado. Por exemplo, o que distingue a
«virtude» relativamente ao «saber» é que a primeira pode ocor-
rer em muitas faculdades da alma, enquanto o segundo apenas
ocorre na faculdade racional, mais, verifica-se apenas nos seres
dotados por natureza de faculdade racional. É permanente l
aquela propriedade que é verdadeira em toda e qualquer oca-
sião, e que nunca deixa de pertencer ao sujeito; por exemplo, o
facto de todo o ente animado ser formado de alma e corpo. É
temporária aquela que só é verdadeira em certas ocasiões e que
não é necessariamente atributo do sujeito a toda a hora, como
por exemplo, no caso do homem, o facto de andar a passear
na ágora.

Apresentar uma propriedade de uma coisa relativamen-
te a outra consiste em explicitar uma diferença que a distinga
das outras, ou universalmente e sempre, ou na maior parte das
vezes e na maior parte dos casos. Por exemplo, uma diferen-
ça que distingue o homem do cavalo universalmente e sem-
pre é o facto de aquele ser bípede; todo o homem é, efectiva-
mente, sempre bípede, enquanto um cavalo nunca é bípede.
Uma diferença que surge habitualmente e na maioria dos ca-
sos é a que distingue a faculdade racional da alma das faculda-
des concupiscível e irascível, e que consiste em a primeira co-
mandar e as outras obedecerem; de facto, a parte racional não
comanda sempre, às vezes tem de obedecer, e as faculdades
concupiscível e irascível não se limitam a obedecer, pelo con-

129a
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trário, às vezes são elas quem comanda, nomeadamente quan-
do a alma humana é perversa 4.

De entre as propriedades, são sobretudo aptas para a argu-
mentação as essenciais e permanentes, e também as relativas. De
uma propriedade relativa podem derivar muitos problemas, con-
forme dissemos há pouco 5: tais problemas são necessariamente
em número de dois ou de quatro, e daí que nestes casos sejam vá-
rias as formas de argumentação. Quanto às essenciais e perma-
nentes é possível discuti-las sob muitos pontos de vista, e analisá-
-las em relação a diversas ocasiões: as essenciais, discutimo-las sob
muitos pontos de vista (pois é necessário que a propriedade seja
postulada em comparação com todos os outros entes, de modo
que, se ela não distinguir o sujeito de todos os outros entes, não
será uma propriedade correctamente atribuída); as permanentes
devem ser analisadas relativamente a muitas ocasiões: se não se
verificam neste momento, ou não se verificaram no passado, ou
não se verificarão no futuro, então é porque não se trata de pro-
priedades. Quanto às propriedades temporárias, apenas as podemos
observar em relação ao tempo presente; as proposições correspon-
dentes não são, portanto, em grande número, ao passo que um
problema apto para a argumentação é aquele que dá azo à elabo-
ração de grande número de argumentos bem formados.

A propriedade dita relativa deve ser analisada a partir dos
lugares respeitantes ao acidente, isto é, tem de verificar-se se
um atributo é acidente de uma coisa, mas não é acidente de
outra. Quanto às permanentes e essenciais devem ser estuda-
das segundo os processos que se seguem. l

2. Em primeiro lugar há que ver se a propriedade foi
atribuída incorrecta ou correctamente. Um primeiro ponto a
observar quanto à atribuição ser ou não correcta consiste em
ver se a propriedade não foi estabelecida com recurso a ter-
mos mais conhecidos ou, pelo contrário, se o foi; quando se
refuta, verificando-se se não foi estabelecida a partir de termos

129b

4 Racional = logistikÒn (rationabile), concupiscível = œpiqumhtikÒn

(concupiscibile), irascível (emocional) = qumikÒn (irascibile).
5 128b22 e segs.
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mais conhecidos; quando se comprova, se o foi a partir de ter-
mos mais conhecidos. Por um lado, é característico de uma
propriedade que não recorre a termos mais conhecidos ser es-
tabelecida de tal modo que ainda é menos compreensível do
que o sujeito de que foi postulada ser propriedade; logo, uma
tal propriedade não está estabelecida correctamente. O fim com
que estabelecemos uma propriedade é o conhecimento de uma
dada coisa, e por isso ela deve ser enunciada por meio de ter-
mos mais compreensíveis, pois só assim a coisa pode ser en-
tendida com maior clareza. Por exemplo, se alguém indica
como propriedade do fogo o ser «a coisa mais parecida com a
alma», está a servir-se de um conceito, «alma», mais obscuro
ainda que o de «fogo» (pois nós sabemos melhor o que é o fogo
do que o que é a alma); logo, não será uma propriedade cor-
rectamente enunciada do fogo o ser «a coisa mais parecida com
a alma». Por outro lado, também não está dada correctamente
uma propriedade cuja pertença ao sujeito ainda é menos clara
do que o próprio sujeito. Ora uma propriedade não só deve ser
enunciada em termos mais claros do que o sujeito, mas ainda
a sua pertença ao sujeito ser mais óbvia do que este: a pessoa
que não saiba que «esta propriedade» pertence a «este sujeito»
também não poderá saber se ela «pertence exclusivamente a
este sujeito»; logo, desde que se dê uma destas duas circuns-
tâncias, a propriedade postulada será tudo menos óbvia. Por
exemplo, alguém que estabeleça como propriedade do «fogo»
ser «aquilo em que primeiramente surgiu a alma» está a usar
uma formulação ainda mais difícil de entender do que o pró-
prio termo «fogo», já que levanta a questão de saber se neste
existe alma, ou se é ele a coisa em que a alma surgiu primeira-
mente: deste modo, não é uma propriedade correctamente
atribuída ao «fogo» dizer-se que ele é «a coisa em que a alma
surgiu primeiramente». Para fins de confirmação 6 deve obser-
var-se se a propriedade é explicitada por meio de termos mais
conhecidos de ambos os modos possíveis 7. A ser assim, a pro-

6 Kataskeu£zonta.
7 I. e., ou por o termo que denota a propriedade ser mais claro do

que o termo que denota o sujeito, ou por a pertença ao sujeito da pro-
priedade postulada ser mais óbvia do que a essência do referido sujeito.
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priedade estará a ser correctamente explicitada, porquanto, de
entre os lugares 8 que comprovam a correcta atribuição de uma
propriedade, uns há que a comprovam apenas sob um dado
ponto de vista, enquanto outros pretendem demonstrar a sua
correcção em absoluto. Por exemplo, se alguém disser que a
propriedade do «ente animado» consiste em «ter sensações»
está a recorrer a termos mais conhecidos e a assinalar uma pro-
priedade mais conhecida em ambos os sentidos, pelo que o
facto de «possuir sensações» é uma propriedade correctamente
atribuída, sob este ponto de vista, ao «ente animado».

Seguidamente, para fins de refutação 9 há que ver se al-
gum dos nomes que são usados para exprimir a propriedade
está empregado em mais do que um sentido, ou se o enuncia-
do, no seu conjunto, possui mais do que um sentido; se for este
o caso, a propriedade não estará correctamente formulada. Por
exemplo, como «sentir» se emprega em mais do que um senti-
do, umas vezes para significar «ser dotado de sensações», ou-
tras para significar «servir-se de um sentido», não será correcto
enunciar como propriedade do ente animado «ser por nature-
za dotado de sensações». Por este motivo, não deve empregar-
-se l para indicar uma propriedade nem um nome nem um
enunciado que possam ter mais do que um sentido, porque o
emprego de palavras ou expressões polissémicas torna o dis-
curso obscuro, e assim o próximo argumentador tem dificul-
dade em saber com que significado o proponente usou esse ter-
mo polissémico; ora a função da propriedade é ajudar a tornar
as coisas claras. A isto é ainda de acrescentar que, quando al-
guém enuncia uma propriedade de forma ambígua, está neces-
sariamente sujeito a uma refutação, permitindo, por exemplo,
que o oponente construa um raciocínio com base no sentido não
relevante do termo polissémico. Quando, pelo contrário, se pre-
tende confirmar um argumento, há que tomar cuidado em não
empregar polissemicamente nem um termo, nem um enuncia-
do inteiro; deste ponto de vista, a propriedade ficará correcta-
mente estabelecida. Por exemplo, dado que nem a palavra «cor-

130a

8 TÒpoi.
9 !Anaskeu£zonta.
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po», nem a expressão «a coisa mais dotada de movimento as-
cendente», nem o enunciado resultante da sua combinação so-
frem de polissemia, seria correcto definir como propriedade do
fogo o facto de «ser o corpo mais dotado de movimento ascen-
dente».

Seguidamente, para refutar um argumento, há que ver se
o sujeito a que o oponente atribui uma dada propriedade é um
termo polissémico, e se, caso o seja, ele não distinguiu a qual
dos vários sentidos convém a propriedade enunciada, pois, se
for este o caso, a atribuição dessa propriedade não foi feita cor-
rectamente. Por que motivos, não é difícil de entender a partir
do que atrás ficou dito, já que as consequências são exactamen-
te as mesmas. Por exemplo, como a expressão «saber isto» pode
empregar-se com vários sentidos (pois pode significar: 1) «esta
coisa tem conhecimento»; 2) «esta coisa está exercendo um
conhecimento»; 3) «alguém tem conhecimento desta coisa»;
4) «alguém está exercendo o conhecimento desta coisa»), não é
possível atribuir correctamente a «saber isto» uma qualquer
propriedade sem antes se ter explicitado a qual dos sentidos é
atribuída essa propriedade 10. Para confirmar um argumento,
há que atentar se o sujeito a que se atribui uma dada proprie-
dade não é um termo polissémico, mas tem apenas um único e
bem definido significado, pois só neste caso a propriedade lhe
será correctamente atribuída. Por exemplo, dado que o termo
«homem» possui somente um sentido bem definido, estaremos
a atribuir correctamente uma propriedade a «homem» dizendo
que ele é «um ente animado, manso 11 por natureza».

Para fins de refutação, há também que ver se, ao enunciar
uma propriedade, se emprega várias vezes o mesmo termo no

10 !Ep…stasqai toàto: a ambiguidade surge porque, nos casos 1 e 2 o
pronome neutro toàto «esta coisa, isto», é sujeito gramatical de œp…stasqai

«conhecer», enquanto nos casos 3 e 4 é objecto directo do mesmo verbo;
além disso, as expressões ‰cein œpist»mhn «ter, possuir conhecimento» e
œpist»mV crÁsqai, lit. «usar, servir-se do conhecimento» opõem-se entre si
porque na primeira o «conhecimento» surge como potência, enquanto na
segunda surge como acto.

11 “Hmeroj; também pode significar «civilizado», sentido que aqui
não se aplica, dado que ninguém é civilizado «por natureza».
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mesmo enunciado; muitas vezes os participantes do debate fazem-
-no inconscientemente, tanto ao enunciar propriedades, como
ao estabelecer definições. Ora uma propriedade estabelecida
nestas condições não é enunciada correctamente, porquanto um
termo muitas vezes repetido embaraça o ouvinte, causa neces-
sariamente uma obscuridade, além de dar-se a impressão de
falar por falar. Há duas maneiras por que pode ocorrer a repe-
tição: uma, quando se emprega várias vezes a mesma palavra;
por exemplo, quando o oponente atribui ao fogo a propriedade
de ser «o corpo mais leve de entre todos os corpos» (pois utili-
zou mais do que uma vez a palavra «corpo»); outra, quando
se emprega um enunciado em lugar de uma palavra, l por
exemplo, se se enuncia como propriedade da terra «(ser) a
substância 12 que, de entre todos os corpos, é por natureza mais
atraída para baixo», e em seguida substitui a palavra «corpos»
pela expressão «substâncias deste tipo» 13. Ora, quer «corpo»
quer «substância deste tipo» significam a mesma coisa, logo, é
como se o oponente tivesse empregado várias vezes a palavra
«substância». De qualquer das maneiras a propriedade não está
enunciada correctamente. Quem confirma, por sua vez, deve
ter cuidado em não empregar nenhuma palavra mais do que
uma vez, pois procedendo assim enuncia a propriedade de
forma correcta. Por exemplo, dando como propriedade do ho-
mem ser «um ente animado com capacidade para o saber» não
está a empregar mais do que uma vez a mesma palavra, e
portanto estará a enunciar correctamente uma propriedade de
«homem».

Em seguida, quem refuta deve observar se o oponente em-
prega como denotando uma propriedade algum termo de apli-
cação universal, porque um termo que não sirva para distin-
guir uma coisa de outras é inútil 14; ora é preciso distinguir com
clareza o alcance dos termos relativos às propriedades, exacta-
mente como no caso das definições, pois, a não ser assim, a pro-
priedade não estará correctamente enunciada. Por exemplo, se

130b

12 OÙs…a.
13 OÙsiîn toiwnd….
14 Entenda-se: é inútil como denotação de uma propriedade.
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o oponente afirmar como propriedade do «saber» o facto de ser
«uma noção não susceptível de ser invalidada por alguma ar-
gumentação devido ao seu carácter uno» 15, está a empregar no
enunciado de uma propriedade a noção de «uno», que é de
aplicação universal, logo não está a enunciar correctamente
uma propriedade do «saber». Quem confirma deve ter cuida-
do em não empregar nenhum termo de aplicação comum, mas
sim um que sirva para discriminar, pois só neste caso estará
bem enunciada a propriedade. Por exemplo, quem enuncia
como propriedade do «ente animado» 16 o facto de «possuir
alma», não está a usar nenhum termo de aplicação comum,
logo, o facto de «possuir alma» é uma propriedade correcta-
mente atribuída sob este ponto de vista ao «ente animado».

Seguidamente, quem refuta deve verificar se o oponente
atribui muitas propriedades ao mesmo sujeito, sem explicitar
que está enunciando várias; nestas circunstâncias a propriedade
não é correctamente enunciada. Tal como no caso das defini-
ções não é necessário acrescentar mais nada ao enunciado da
essência do sujeito, assim também no caso das propriedades não
é preciso acrescentar mais nada ao termo que indica a proprie-
dade, já que qualquer acrescento seria inútil. Por exemplo,
quem diz que é propriedade do fogo ser «o mais subtil e o mais
ligeiro dos corpos» está a enunciar mais do que uma proprie-
dade (cada um destes atributos pode dizer-se com verdade do
fogo), logo não se enuncia correctamente uma propriedade do
«fogo» dizendo que ele é «o mais subtil e o mais ligeiro dos
corpos». Quem confirma, por seu lado, deve verificar que não
se atribuam muitas propriedades ao mesmo sujeito, mas ape-
nas uma, pois nestas circunstâncias a propriedade estará cor-
rectamente atribuída. Por exemplo, quem indicar como proprie-
dade do «líquido» ser «um corpo que pode ser levado a
assumir qualquer forma» está a indicar somente uma proprie-
dade, e não várias, e nestas condições a propriedade indicada
como pertencente ao «líquido» está correctamente enunciada.

15 “En oàsan, lit. «que é uma coisa una».
16 Zùou, «do animal, do ente animado, do ser vivo».
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3. Seguidamente, quem está a refutar deve verificar se o
oponente recorre à própria noção da coisa de que está enuncian-
do a propriedade, ou de algumas outras noções naquela conti-
das, pois neste caso a propriedade não estará l correctamente
enunciada. A função da propriedade consiste em tornar claro
o sujeito da discussão; ora todo o sujeito é tão desconhecido
quanto ele próprio, e tudo quanto esteja nele contido é-lhe pos-
terior, logo nenhum destes termos torna o sujeito mais com-
preensível, isto é, de nenhum destes modos se ganha qualquer
novo conhecimento 17. Por exemplo, se o oponente dá como pro-
priedade do «ente animado» ser «uma substância de que o
homem é uma das espécies», está a servir-se de uma noção con-
tida no conceito de «ente animado», e não a enunciar correcta-
mente uma sua propriedade. Quem comprova, por seu lado,
deve verificar que não se faça referência nem à noção de sujei-
to, nem a nada que nela esteja contido, pois deste modo a pro-
priedade estará correctamente enunciada. Por exemplo, se se
postular como propriedade do «ente animado» o ser «compos-
to de alma e de corpo» não está a empregar no enunciado da
propriedade nem o conceito de «ente animado», nem nenhuma das
noções nele contidas, e portanto o enunciado referido estará cor-
rectamente indicado como propriedade do «ente animado».

Do mesmo modo hão-de investigar-se os demais termos
incapazes, ou capazes, de tornar mais claro o tema em debate.
Quando se refuta, há que ver se o oponente emprega um termo
contrário ao sujeito, ou simultâneo com ele por natureza, ou
logicamente posterior a ele, pois nestes casos a propriedade não
estará correctamente enunciada. O termo contrário ao sujeito é
por natureza simultâneo com ele; além disso, tanto o que é si-
multâneo como o que é posterior a um dado termo não tornam
este mais compreensível. Por exemplo, se se enunciar como
propriedade do «bem» o facto de ser «a coisa mais oposta ao
mal» está a recorrer-se ao termo oposto a «bem», pelo que não

131a

17 A expressão de Arist. é pouco clara; a ideia é que nada adianta
para o conhecimento de uma coisa remeter para a própria coisa ou para
alguma noção que esteja contida na definição da coisa (e, portanto, lhe
seja logicamente posterior).
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se enuncia correctamente uma propriedade do «bem». Quando
se comprova, há que ver se não se usa de nenhum termo opos-
to ao sujeito, nem simultâneo com ele por natureza, nem logi-
camente posterior a ele, dado que nestas condições a proprie-
dade estará enunciada correctamente. Por exemplo, se se
enunciar como propriedade do «saber» ser «a noção, de entre
todas, a mais digna de crédito», nem está a servir-se de nenhum
termo oposto ao sujeito, nem com ele simultâneo por natureza,
nem logicamente posterior a ele, logo a propriedade do «saber»
está correctamente formulada, quanto a este ponto.

Em seguida, quando se refuta, deve verificar-se se o opo-
nente não indica como propriedade do sujeito um atributo seu
permanente, mas sim um que ocasionalmente pode deixar de
ser sua propriedade: nestas condições a propriedade não esta-
rá enunciada correctamente. De facto, nem no sujeito em que
nós entendemos que a propriedade se verifica se segue por isso
necessariamente que o termo que a designa está correctamente
aplicado, nem num sujeito em que se entende que ela se não
verifica se segue por isso necessariamente que o termo não pos-
sa ser aplicado. A acrescentar a isto temos que nem quando o
oponente atribui uma propriedade é evidente que ela pertença
ao sujeito, se for um atributo de natureza a poder não ocorrer.
Uma tal atributo não é claramente uma propriedade. Por exem-
plo, se for enunciada como propriedade do «ente animado» a
faculdade «de mover-se umas vezes, e de estar parado outras»,
está a indicar-se uma propriedade que por vezes pode deixar
de o ser, logo é uma propriedade não correctamente enuncia-
da. Quando se comprova, por outro lado, deve verificar-se se
porventura se enuncia como propriedade um atributo que ne-
cessariamente acompanha sempre o sujeito: nestas condições a
propriedade enunciada estará l assinalada correctamente. Por
exemplo, ao enunciar-se como propriedade da «virtude» 18 ser
«aquilo que confere dignidade ao seu possuidor» está a
enunciar-se, de facto, uma propriedade que acompanha sem-
pre o sujeito, logo está a enunciar-se correctamente, quanto a
este ponto, uma propriedade da «virtude».

131b

18 !Aret».
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Em seguida, quando se refuta, há que verificar se o opo-
nente enuncia uma propriedade válida de momento, sem
explicitar que se trata de uma propriedade válida apenas de
momento, pois neste caso a propriedade não está enunciada
correctamente. Em primeiro lugar, porque tudo quanto se afas-
ta do habitual carece de uma clara explicitação, já que toda a
gente, na maioria dos casos, só concebe como propriedade um
atributo permanente do sujeito. Em segundo lugar, porque
quem não explicita se pretende referir-se a uma propriedade
válida apenas de momento está a ser confuso, e não há qual-
quer vantagem em fornecer pretexto a críticas. Por exemplo,
quem indicar como propriedade de um certo indivíduo o «es-
tar sentado junto de alguém» — o que é, de momento, verda-
deiro —, não enuncia correctamente uma propriedade se não
explicitar essa circunstância. Quando se confirma, por outro lado,
há que verificar se, ao indicar uma propriedade válida de
momento, se explicita com clareza que se trata de uma proprie-
dade momentânea: deste modo a propriedade estará, a este
respeito, enunciada correctamente. Por exemplo, quando se diz
que é propriedade de um certo indivíduo «andar neste momen-
to a passear», explicitou-se com clareza esta circunstância, e,
portanto, estamos perante uma propriedade enunciada correc-
tamente.

Em seguida, quando se refuta, há que ver se o oponente
enuncia como propriedade algo cuja realidade só pode ser va-
lidada por recurso aos sentidos, pois neste caso a propriedade
não estará correctamente enunciada. O facto é que tudo quan-
to é objecto de sensação 19 se torna inverificável 20 desde que
deixa de estar sob a alçada dos sentidos 21, pelo que passa a
ser indecidível se a propriedade se mantém ou não, pelo pró-
prio facto de só ser apreensível pelos sentidos. Isto é verdade
em relação àquelas propriedades que não acompanham neces-
sariamente o respectivo sujeito. Por exemplo, se se enunciar
como propriedade do Sol ser «o astro mais brilhante que se

19 TÕ a˜sqhtÒn.
20 ”Adhlon, lit. «invisível, incerto».
21 ”Exw ginÒmenon tÁj a˜sq»sewj.
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move acima da Terra» está a empregar-se, na enunciação da
propriedade, uma circunstância que só pode ser conhecida atra-
vés da observação sensorial, logo não está a enunciar-se uma
propriedade do Sol de forma correcta, uma vez que depois do
pôr-do-sol é incerto se ele continua a mover-se acima da Terra,
porquanto deixamos de poder recorrer à observação sensorial.
Quando se confirma, por outro lado, importa ver se se enun-
ciou como propriedade um atributo não verificável pelos sen-
tidos, mas que, conquanto o seja, é evidente que acompanha
necessariamente sempre o sujeito, pois neste caso a propriedade
estará, sob este aspecto, correctamente enunciada. Por exemplo,
se se enuncia como propriedade da «superfície de um corpo» o
facto de ser «a parte dele que primeiro se torna colorida» 22 está
a recorrer-se a um atributo, o «ser colorido», de natureza sen-
sorial, mas que claramente pertence sempre ao respectivo sujei-
to, e portanto neste caso estará correctamente enunciada a pro-
priedade da «superfície».

Em seguida, quando se refuta, há que verificar se o oponen-
te apresenta como propriedade de uma coisa a sua definição, pois
neste caso a propriedade não estará enunciada correctamente,
uma vez que a propriedade não tem por função l indicar o que
uma coisa é 23. Por exemplo, se se enunciar como propriedade
do homem ser um «animal, terrestre, bípede», está a enunciar-
-se como propriedade do «homem» uma expressão que indica a
sua essência, pelo que esta não é uma propriedade do «homem»
correctamente enunciada. Quando se confirma, por outro lado,
há que verificar se se enunciou como propriedade um predicado
convertível do sujeito, mas que não indica a essência deste 24;
neste caso a propriedade está correctamente enunciada. Por
exemplo, se se apresentar como propriedade de «homem» o
predicado convertível «animal manso 25 por natureza», não está
a indicar-se a essência do sujeito 26, portanto esta propriedade
de «homem» está correctamente enunciada.

132a

22 “O prîton kŠcrwstai.
23 I. e., a essência de uma coisa, tÕ t… Ãn eünai.
24 M¾ tÕ t… Ãn eünai d‹ dhloàn.
25 “Hmeron «dócil, manso, pacífico, civilizado».
26 I. e., de «homem».
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Em seguida, quando se refuta, há que ver se o oponente
enuncia uma propriedade sem situar o sujeito quanto à sua
essência. No que respeita às propriedades, tal como no que
respeita às definições, a primeira coisa a fazer é estabelecer o
género do sujeito, e só depois acrescentar tudo o mais que ser-
ve para o distinguir de outros sujeitos. Uma propriedade não
apresentada desta maneira não estará, portanto, correctamente
enunciada. Por exemplo, se se enuncia como propriedade de
«animal» o facto de «ter alma» 27, não está a integrar-se este atri-
buto na essência de «animal» 28, logo, a propriedade do «ani-
mal» não está a ser correctamente enunciada. Quando se con-
firma, por outro lado, importa verificar se se situa quanto à
essência o sujeito a quem se atribui uma dada propriedade, e
se se refere tudo o mais de forma adequada; nestas condições
a propriedade estará enunciada correctamente. Por exemplo, se
alguém enunciar como propriedade de «homem» a circunstân-
cia de ser «um animal dotado para o saber», a propriedade de
«homem» estará, sob este aspecto, correctamente enunciada.

4. Estes são, portanto, os critérios para verificar se uma
propriedade foi ou não enunciada de forma correcta. Se um
enunciado que se apresenta como sendo uma propriedade o é,
absolutamente, será examinado a partir dos critérios que se se-
guem. Os «lugares» que servem para confirmar, em absoluto,
que uma propriedade foi correctamente enunciada são idênti-
cos aos que servem, em absoluto, para formular uma proprie-
dade, e, portanto, serão referidos juntamente com estes.

Em primeiro lugar, quando se refuta, há que observar cada
um dos sujeitos abrangidos por um certo conceito aos quais se atri-
bui uma dada propriedade, para ver, por exemplo, se esta, ou
não pertence a nenhum desses sujeitos, ou se não predica deles
com verdade sob um certo aspecto, ou se não é propriedade
de cada um dos sujeitos em relação ao aspecto sob o qual foi
dita ser sua propriedade; em qualquer destes casos o que foi

27 TÕ yuc¾n ‰cein.
28 A essência de «animal» não consiste em «ter alma», mas sim em

ser um composto de «corpo» e de «alma».
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postulado como propriedade não é propriedade nenhuma. Por
exemplo, assim como, no caso do geómetra, não é verdade que
ele não possa enganar-se no raciocínio (dado que o geómetra
será induzido em erro se se enganar no desenho da figura),
também não se pode postular como propriedade do homem de
ciência a impossibilidade de enganar-se no raciocínio. Quando
se confirma, por outro lado, há que ver se a propriedade em
discussão é verdade a respeito de todos os indivíduos abarcados
pelo conceito também por aquele aspecto que está em debate,
pois se o for, mesmo aquilo que se apresenta como não sendo
propriedade será uma propriedade. Por exemplo, se ser l um
«animal com capacidade para o saber» é verdade a respeito de
todos os homens exactamente pela circunstância de serem ho-
mens, então a expressão «animal com capacidade para o saber»
denota uma propriedade de «homem». [Este lugar é útil, por
um lado, para quem refuta no caso de, em relação à mesma
coisa, o nome do sujeito ser verdadeiro mas o enunciado da pro-
priedade não ser correcto, ou de, também em relação à mesma
coisa, o enunciado ser correcto mas o nome do sujeito não ser o
verdadeiro; é útil, por outro lado, para quem confirma, no caso
de, da coisa de que se predica o nome, também se predicar o
enunciado da propriedade, ou se da coisa de que se predica o
enunciado, também se predicar o nome.] 29

Em seguida, quando se refuta, deve verificar-se se do
mesmo sujeito de que se pode predicar o nome, não se pode
predicar o enunciado descritivo da propriedade, e também se se
pode predicar o enunciado, mas não se pode predicar o nome.
Se isto ocorrer, a propriedade apresentada não é aceitável como
propriedade. Por exemplo, se «ente animado dotado do saber»
se diz com verdade a respeito de «deus», mas se o termo «ho-
mem» não pode ser predicado de «deus», então «ser animado
dotado do saber» não poderá ser propriedade de «homem».
Quando se confirma, por outro lado, deve verificar-se se do
sujeito de que se predica o enunciado, se predica também o

132b

29 Este período é posto entre parênteses por Ross atendendo ao fac-
to de ele não passar de uma redacção diversa, e menos clara, do desen-
volvimento contido no parágrafo seguinte.
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nome correspondente, e se do sujeito de que se predica o nome
também se predica o enunciado correspondente: neste caso será
propriedade mesmo aquilo que se diz não ser propriedade des-
se sujeito. Por exemplo, como do sujeito de quem se diz que
«tem alma» é verdade dizer-se que se trata de um «ente ani-
mado», e de quem é «ente animado» é verdade dizer-se que
«tem alma», conclui-se que «ter alma» é uma propriedade de
«ente animado» 30.

Em seguida, quando se refuta, há que ver se o oponente
apresenta o próprio sujeito como propriedade de um atributo que
se diz existir no sujeito, pois neste caso não estaremos em pre-
sença de nenhuma propriedade. Por exemplo, se o oponente
disser que «fogo» é uma propriedade de «corpo composto das
mais diminutas partículas» está a apresentar como sujeito uma
propriedade do seu predicado, logo, «fogo» não pode ser pro-
priedade de «corpo composto das mais diminutas partí-
culas» 31. Por esta razão o sujeito não pode ser propriedade de
uma coisa existente no sujeito: porque seria ao mesmo tempo
propriedade de muitas coisas distintas especificamente entre si.
De facto, de um mesmo sujeito são predicados vários atributos
distintos como sendo predicados somente dele; logo, caso se es-
tabelecesse a propriedade da maneira referida, o sujeito surgi-
ria como uma propriedade de todos esses atributos 32. Quando
se confirma, por outro lado, há que ver se se apresentou como
propriedade do sujeito um atributo que pertence de facto ao
sujeito, porque neste caso será propriedade mesmo o que não
se apresentou como propriedade, na condição de esta ser so-
mente predicada daqueles sujeitos de que é dada como pro-

30 «Ente animado» (zùon) = «ser animado», «ser vivo, animal».
31 Por outras palavras, ser um «corpo composto de partículas muito

diminutas» é que é predicado (propriedade) de «fogo», e não o contrário.
32 Explicitando de forma mais clara: ser um «corpo composto das

partículas mais diminutas» é uma propriedade de várias coisas, tais como
o «fogo», o «éter», etc. Ora se se apresentassem as coisas ao contrário,
isto é, se «fogo», u. g., fosse a propriedade, e «corpo composto de partí-
culas muito diminutas» fosse o sujeito, este (pseudo-)sujeito teria como
propriedades muitas coisas especificamente diferentes entre si, tais como
«fogo», «éter», «alma», etc. Aqui reside o erro detectado por Arist.
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priedade. Por exemplo, quem disser que é especificamente pró-
prio da terra ser «o mais pesado dos corpos» está a apresentar
como propriedade do sujeito algo que se afirma unicamente da
coisa referida 33, e que dela é predicada como sendo sua pro-
priedade; logo, a propriedade da «terra» está correctamente
enunciada.

Seguidamente, quem refuta deve verificar se o oponente
apresenta como propriedade do sujeito algo de que ele apenas
participa; neste caso, o que é apresentado como propriedade
não é propriedade alguma. De facto, l um atributo de que o
sujeito participa 34 representa algo que se acrescenta à sua es-
sência 35, logo seria uma diferença caracterizadora de uma dada
espécie. Por exemplo, se ele referir como propriedade de «ho-
mem» ser «um bípede terrestre», está a enunciar uma proprie-
dade partilhada pelo sujeito, logo, «bípede terrestre» não é uma
propriedade de «homem». Quem confirma, por outro lado, tem
de verificar se se apresentou uma propriedade sem explicitar
que é partilhada e indicativa da essência do sujeito, apesar de
este ser susceptível de aceitar a conversão; neste caso será pro-
priedade mesmo o que não se apresenta como propriedade. Por
exemplo, se se apresenta como propriedade de «animal» o fac-
to de «ser dotado de sensações desde a nascença» 36, mas sem
a explicitar nem como propriedade partilhada, nem indicativa da
essência do sujeito, apesar de o sujeito admitir a conversão:
neste caso, «ser dotado de sensações desde a nascença» será
uma propriedade do «animal».

Em seguida, quem refuta deve verificar se a propriedade
pode não existir no sujeito de uma certa denominação contem-

133a

33 I. e., da «terra» (toà pf£gmatoj).
34 Kat¦ mŠqexin, lit. «por participação», i. e., algo que pertence ao su-

jeito mas de que outros indivíduos também partilham, ou seja, aqueles
atributos que resultam da subordinação lógica dos vários subconjuntos
incluídos dentro do mesmo género.

35 E˜j tÕ t… Ãn eünai sumb£lletai, lit. «acrescenta (algo) à essência
(do sujeito)».

36 TÕ a˜sq£nesqai pefukÒj, lit. «o ter nascido (com capacidade) para
sentir, para ter sensações», «o ser dotado de sensação por natureza»
(pefukÒj, part. de fÚw «nascer», da mesma raiz que fÚsij «natureza»).
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poraneamente com esta, mas é anterior ou posterior a ela 37,
pois, se assim for, o que é indicado como propriedade não é
uma propriedade, dado que ou não ocorre nunca, ou, pelo
menos, nem sempre. Por exemplo, o facto de um certo ente
«andar a passear na ágora» tanto pode entender-se como ante-
rior ou posterior à sua denominação como «homem», e por isso
«andar a passear na ágora» não é propriedade de «homem»,
dado ser algo que pode nunca acontecer, ou, pelo menos, nem
sempre. Quem confirma deve verificar se um atributo se verifi-
ca necessariamente num dado sujeito desde sempre, mas sem ser
nem uma definição nem uma diferença específica: neste caso
será propriedade do sujeito mesmo o que não é apresentado
como sua propriedade. Por exemplo, uma vez que o conceito
«ser animado dotado de capacidade para o saber» se verifica
necessariamente em simultâneo com o conceito «homem», mas
não é uma diferença específica nem uma definição, então ser
«ser animado dotado de capacidade para o saber» será uma
propriedade de «homem».

Em seguida, quem refuta deve verificar se de coisas idên-
ticas, na medida em que são idênticas, a propriedade apresen-
tada não é idêntica, pois neste caso o que é apresentado como
propriedade não será propriedade alguma. Por exemplo, uma
vez que «parecer a certas pessoas ser uma coisa boa» não é pro-
priedade da «coisa desejável» 38, então «parecer a certas pes-
soas ser uma coisa boa» também não será propriedade da «coi-
sa elegível» 39, dado que «ser desejável» e «ser elegível» são
expressões que significam a mesma coisa. Quem confirma deve
verificar se é dado como propriedade de uma coisa idêntica
aquilo que a torna idêntica, pois neste caso será uma proprie-
dade mesmo o que não é dado como propriedade. Por exem-
plo, uma vez que do «homem», enquanto «homem», se pode

37 Anterior ou posterior do ponto de vista lógico: por exemplo, a
noção de «animal» é logicamente anterior à de «homem», a de «Sócrates»
é logicamente posterior, enquanto as de «homem» e «dotado para o sa-
ber» são logicamente contemporâneas.

38 Diwktoà, lit. «daquilo que deve ser procurado, daquilo que deve
tentar alcançar-se».

39 Aˆretoà, lit. «daquilo que deve (merece) ser escolhido».
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dizer que é sua propriedade «possuir uma alma tríplice» 40,
também do «mortal», enquanto «mortal», será propriedade
«possuir uma alma tríplice». Este lugar também é útil no caso
do acidente, porquanto coisas idênticas, na medida em que são
idênticas, devem ter, ou não ter, idênticos atributos.

Em seguida, quem refuta deve verificar se a propriedade
de coisas idênticas quanto à espécie é dada como não sendo
sempre a mesma quanto à espécie, pois neste caso o que é dado
como propriedade do sujeito em questão l não será sua proprie-
dade. Por exemplo, uma vez que tanto «homem» como «cava-
lo» são idênticos quanto à espécie, mas nem sempre é proprie-
dade do cavalo «estar parado por vontade própria», também
não será propriedade do homem «mover-se por vontade pró-
pria», porquanto, em relação à espécie, significa o mesmo
«mover-se por vontade própria» e «estar parado por vontade
própria», coisas que se podem predicar de um e de outro, na me-
dida em que ambos são «entes animados». Quem confirma, por
outro lado, deve verificar se a coisas especificamente idênticas
é atribuída uma propriedade especificamente sempre idêntica,
pois neste caso será propriedade mesmo o que não é apresen-
tado como propriedade. Por exemplo, dado que é propriedade
de «homem» ser um «bípede terrestre», será propriedade de
«ave» ser um «bípede voador» 41; cada um destes entes é idên-
tico enquanto espécie, na medida em que constituem espécies
pertencentes ao mesmo género, isto é, pertencentes ao género
«ente animado», e as propriedades referidas são diferenças es-
pecíficas dentro do género «ente animado». Este lugar é invá-
lido 42 quando uma das propriedades mencionadas pertence
apenas a sujeitos incluídos numa dada espécie, enquanto a
outra pertence a várias, como sucede com «quadrúpede ter-
restre» 43.
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40 TrimerÁ, lit. «em três partes» (irascível, concupiscível e cognoscí-
vel, ou racional, cf. Platão, Rep. 435b e segs.).

41 PthnÒn, lit. «alado».
42 Yeud»j.
43 Só há um «bípede terrestre» (o «homem»), ao passo que são inú-

meros os «quadrúpedes terrestres», distribuídos por diversas espécies.
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Dado que «idêntico» e «diferente» são termos polissémi-
cos, é muito difícil numa discussão sofística 44 conseguir espe-
cificar uma propriedade como pertencente a um único sujeito,
e só a ele; de facto, o atributo de uma coisa a que se acrescenta
um certo acidente será também atributo do conjunto do aciden-
te com o termo que acompanha. Por exemplo, aquilo que for
atributo de «homem» será também atributo de «homem bran-
co», desde que exista algum «homem branco», e bem assim o
que for atributo de «homem branco» será também atributo de
«homem». Torna-se assim possível a alguém lançar a dúvida
sobre a maioria das propriedades, alegando que uma coisa é o
sujeito tomado em si mesmo, e outra se tomado em conjunto
com o acidente, por exemplo, se argumentar que uma coisa é
«homem» e outra coisa «homem branco», e estabelecendo além
disso uma distinção entre o estado 45 de uma coisa e o que dela
se diz de acordo com o seu estado 46. Ora aquilo que pertence
ao estado do sujeito pertencerá igualmente ao que se diz dele de
acordo com o seu estado, e o que pertence ao que se diz do
sujeito de acordo com o seu estado, igualmente pertencerá a
esse estado. Por exemplo, uma vez que se defina o «homem
sabedor» 47 de acordo com a sua «área do saber» 48, não se
poderá considerar como propriedade do «saber» o «ser imune
a todo o argumento» 49, porque, a ser assim, também o «ho-

44 I. e., quando se argumenta de forma sofística.
45 “Exij.
46 A título de curiosidade, refira-se o caso do filósofo chinês Kung-

-sun Lung (século IV a. C.) que escreveu um pequeno tratado (aliás, de
muito difícil interpretação), em que procura demonstrar o paradoxo de
que «cavalo-branco» não é «um cavalo» com base em que «’cavalo’ deno-
ta uma forma, e ‘branco’ denota uma cor; ora, o que denota a cor não
denota a forma, logo ‘cavalo branco’ não é um ‘cavalo’» [v. Wing-tsit
Chan, A Source Book in Chinese Philosophy, translated and compiled by…,
Princeton University Press, 1963 (repr. 1969, 1973), pp. 232 e segs., em
especial pp. 235-237].

47 `O œpist»mwn.
48 !Epist»mh.
49 TÕ ¢met£peiston (eünai) ØpÕ lÒgou, lit. «o (facto de) não ser

suaceptível de mudar de opinião em resultado de algum argumento» (i. e.,
«ser imune à dúvida suscitada por um argumento»).
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mem sabedor» estaria sempre «imune a todo o argumento».
Quem confirma, por outro lado, deverá afirmar que não são
absolutamente diferentes a coisa a que pertence um dado aci-
dente, e esse acidente tomado em conjunto com a coisa, mas
que apenas se diz serem distintas pelo facto de terem uma
modalidade diferente de ser 50; efectivamente, para um «ho-
mem», o «ser homem» não é a mesma coisa que para um
«homem branco» o ser um «homem branco». É preciso ainda
tomar atenção às flexões das palavras, e não dizer, portanto, l
que «homem sabedor» 51 é «’aquilo’ 52 que é imune a todo o
argumento», mas sim «’aquele homem’ 53 que é imune a todo
o argumento», nem que «saber» 54 é «’aquilo’ que é imune a
todo o argumento» 55, mas sim «’aquela coisa’ que é imune
a todo o argumento» 56: contra quem argumenta com todos os
meios há que contra-argumentar também com todos os meios.

5. Em seguida, quem refuta deve verificar se o oponente,
na intenção de referir um atributo natural de alguma coisa, se
serve de uma formulação linguística que implica que esse atri-
buto se verifica sempre, pois neste caso o que se dá como sen-
do uma propriedade parecerá ser rejeitável. Por exemplo, quem
afirma que é propriedade de «homem» o ser «bípede» tem a
intenção de aludir a um atributo natural, mas emprega uma
linguagem que denota um atributo permanente, o que faria que
«bípede» não fosse propriedade de «homem», dado que há
homens que não têm os dois pés 57. Quem confirma deve veri-
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50 Tù Ÿteron eünai aÙto™j tÕ eünai, lit. «por o ser, para eles, ser uma
coisa distinta».

51 `O œpist»mwn, género masculino.
52 TÕ (género neutro) ¢met£peiston…
53 `O (género masculino) ¢met£peistoj…
54 `H œpist»mh (género feminino).
55 TÕ (género neutro) ¢met£peiston…
56 `H (género feminino) ¢met£peistoj…
57 Note-se a diferença entre um atributo «natural» e um atributo

«permanente» (i. e., que ocorre sempre): todo o homem é, quando nasce,
naturalmente bípede, mas pode por acidente perder um, ou mesmo os
dois pés, deixando, portanto, de ser bípede.
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ficar se o oponente pretende apresentar como propriedade um
atributo natural, e usa uma formulação linguística que vai nes-
se sentido, pois, a ser assim, a propriedade não pode ser rejei-
tada sob este ponto de vista. Por exemplo, quem apresenta
como propriedade de «homem» ser um «animal capaz de co-
nhecimento» pretende e consegue com a expressão usada refe-
rir uma propriedade que é um atributo natural; logo, a afirma-
ção de que o «homem» é «um animal capaz de conhecimento»
não poderá ser rejeitada como uma propriedade de «homem».

Também é tarefa difícil enunciar a propriedade daquelas
coisas que, ou são referidas em função de outra coisa primeira,
ou são elas próprias dadas como coisas primeiras. Se se enun-
cia uma propriedade de uma coisa referida em função de outra
coisa primeira, então ela será válida também como propriedade
da coisa primeira; se se enuncia como propriedade de uma coisa
primeira, então também será válida como primeira de uma coisa
que se refira em função daquela 58. Por exemplo, se alguém
apresentar como propriedade de «superfície» o facto de «ser
colorida», então «ser colorido» também se predicará com ver-
dade como propriedade de «corpo»; se se afirmar a «cor» como
propriedade do «corpo», então poderemos também predicá-la
da «superfície». Não se segue daqui, porém, que se prediquem
com verdade o nome e o enunciado da propriedade de ambas as
coisas indiferentemente 59.

Ocorre com frequência, em relação a muitas propriedades,
o erro de não se distinguir claramente como, e a respeito de
que coisas, se enuncia a propriedade. Todos procuram apresen-
tar como propriedade, ou aquilo que é um atributo natural, por
exemplo, no caso de «homem», o facto de ser «bípede»; ou um
atributo casual, como, no caso de um homem qualquer, o facto

58 Este período, mais do que tradução, é paráfrase do texto grego,
dado que este é de uma tal concisão que uma versão mais literal seria
praticamente incompreensível. De qualquer modo, só após a considera-
ção dos exemplos é que se torna perfeitamente clara a intenção de Aris-
tóteles.

59 I. e., o facto de tanto «corpo» como «superfície» (nomes) terem
ambos a propriedade de «serem coloridos» (enunciado) não implica que
«corpo» e «superfície» denotem uma e a mesma coisa.
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de ter apenas quatro dedos; ou a propriedade da espécie, por
exemplo, no caso do «fogo», o facto de ser «formado por par-
tículas muito diminutas»; ou em termos absolutos, por exem-
plo a vida como propriedade do «ser vivo»; ou em função de
alguma coisa outra, tal como a «prudência «entendida como
propriedade da alma; ou a título de primazia, por exemplo a
«prudência» entendida como «capacidade racional» 60; ou a tí-
tulo de «situação num certo estado», por exemplo «ser imune
a todo o argumento» entendido como propriedade do «homem
sabedor» (já que o facto de «ser imune a todo o argumento»
não é mais do que «encontrar-se alguém num determinado
estado»); ou como «posse de um determinado estado», l por
exemplo, o «ser imune a todo o argumento» como propriedade
do «saber»; ou a título de «propriedade partilhada», por exem-
plo «ser dotado de sensações» como propriedade de «animal»
(pode dizer-se que há vários entes que têm sensações, como o
«homem», mas têm-nas porque participam da propriedade de
«animal»); ou a título de participação em algo, por exemplo, a
«vida» como propriedade de todo o «ser vivo». Ao não acrescen-
tar-se a expressão «por natureza» à atribuição de um atributo está
a cometer-se um erro, porquanto é possível uma propriedade
por natureza não se verificar num indivíduo de que é uma
propriedade natural, por exemplo, no caso do «homem», a pro-
priedade de ter dois pés 61. É erro também não explicitar que uma
propriedade é ocasional, porque pode ser que ela não se verifi-
que sempre como se verifica num caso concreto, por exemplo,
o facto de um homem ter quatro dedos. É erro ainda não indi-
car a quem se aplica uma propriedade, se a um sujeito primeiro,
se a um sujeito que é predicado de alguma outra coisa, porque
nem sempre o enunciado e o nome são válidos em simultâneo,
como sucede com «ser colorido», entendido como propriedade

134b

60 A «capacidade racional (ou cognoscível)», tÕ logistikÒn, uma das
três partes da alma. Note-se a gradação: a «prudência» (tÕ frÒnimon) é
entendida não só como propriedade da alma, mas, mais ainda, como pro-
priedade da «capacidade racional», a mais importante das três partes da
alma.

61 Cf. supra, n. 57.
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de «superfície» ou de «corpo» 62. Erra ainda quem não explicita
previamente se a propriedade é de alguém que possui um es-
tado, ou de um estado possuído por alguém, pois assim não
estaremos perante uma propriedade. O que ocorrerá, de facto,
é que, se se apresentar como propriedade um estado possuído
por alguém, estaremos a atribuí-la também ao possuidor desse
estado, se se apresentar como um estado que alguém possui, es-
taremos a atribuí-lo também ao estado possuído, por exemplo
«ser imune a todo o argumento» postulado como propriedade
tanto para «saber» como para «homem sabedor». Erra ainda
quem não explicitar se se trata de uma propriedade de que um
sujeito participa ou de uma propriedade que é partilhada, por-
quanto uma tal propriedade pertencerá a vários outros sujeitos:
se se apresentar como propriedade algo que é partilhado, ela ocor-
rerá nos outros indivíduos que dela partilham, se como algo de
que o sujeito partilha, ela ocorrerá nas outras coisas partilhadas
pelo sujeito; por exemplo, se a propriedade de «estar vivo» se
entende como pertencente a um certo «animal», ou ao «ser
vivo», em geral. Erra ainda quem não distingue a propriedade
como pertencente à espécie, porquanto a apresenta como pro-
priedade de um só dos indivíduos abrangidos pelo termo a que
se atribui essa propriedade; é o que sucede com os superlati-
vos, que são propriedade de um só indivíduo, por exemplo, o
«fogo», quando se diz que ele é «a mais leve das coisas». Por
vezes também se erra quando se explicita uma só espécie, por-
quanto todos os termos que forem usados deverão pertencer a
essa só e única espécie postulada, coisa que não se verifica em
muitos casos, como, por exemplo, sucede com o «fogo». É que
«fogo» não se inclui em uma única espécie: do ponto de vista
da espécie, são coisas diferentes o «carvão em brasa», a «cha-
ma» e a «luminosidade», embora todas elas sejam aspectos de
«fogo». Por este motivo é necessário que, quando se fala da
propriedade de uma espécie, não se esteja a falar na realidade

62 Como mostra o exemplo da propriedade «ser colorido», o erro
consiste em não distinguir a sua aplicação fundamental a «corpo», e so-
mente em função deste a sua aplicação também a «superfície», que não
denota mais do que uma parte de «corpo».
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de mais de uma espécie, pois isso pode ocasionar que a pro-
priedade enunciada ocorra mais numas coisas e menos noutras,
por exemplo, a propriedade atribuída ao fogo de ser «formado
por partículas muito diminutas», dado que as partículas de que
é formada a luz são mais diminutas do que as que formam o
carvão em brasa, ou a chama. Ora isto não pode suceder, a
menos que o nome possa ser «mais predicado» da coisa de que
é «mais verdadeiro» o enunciado 63; de outra maneira não se
verificará que o enunciado e o nome se apliquem l ambos no
grau «mais». Acrescente-se a isto que o mesmo sucederá com
a propriedade, tanto da coisa que a tem em termos absolutos,
como da que a tem no mais alto grau de entre as que a têm
em termos absolutos, por exemplo, a propriedade de o fogo ser
«formado por partículas muito diminutas», dado que isto é
propriedade também da «luz», só que as partículas da «luz»
são mais diminutas ainda. Portanto, se o nosso oponente apre-
senta uma propriedade desta maneira, devemos contra-
-argumentar segundo esta linha, mas não devemos, por nossa
parte, dar-lhe azo a que nos faça estas objecções; pelo contrá-
rio, assim que se falar de uma dada propriedade, devemos tra-
tar imediatamente de definir o modo como essa propriedade é
postulada.

Em seguida, quem refuta deve verificar se o oponente apre-
senta um dado termo como sendo propriedade de si mesmo,
pois neste caso o que é dado como propriedade não é proprie-
dade alguma. Toda a coisa, de facto, indica através do seu
nome qual é a sua essência, mas o termo que indica a essência
não é uma propriedade, e sim uma definição. Por exemplo,
quem disser que «decoroso» 64 é propriedade de «belo» 65 está
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63 Clarificando: suponhamos o caso do elemento «fogo», em relação
ao qual nos podemos referir através do nome («fogo») ou do enunciado
(«o ser formado pelas partículas mais diminutas»); como há várias espé-
cies de «fogo» («brasa», «chama», «luz»), se empregarmos indiferentmente
o nome e o enunciado, o resultado será a propriedade ser aplicada com
mais verdade se usarmos o nome do que se usarmos o enunciado, ou vice-
-versa, o que é um resultado indesejável.

64 TÕ prŠpon («decente, conveniente, decoroso»).
65 TÕ kalÒn («belo, bom, excelente»).
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a apresentar uma coisa como propriedade de si mesma (já que
«belo» e «decoroso» denotam a mesma coisa 66), logo, «decoro-
so» não pode ser propriedade de «belo». Quem confirma, por
outro lado, deve verificar se, ainda que tenha formulado uma
predicação convertível, não apresentou um termo como predi-
cado de si mesmo, pois neste caso será propriedade mesmo o
que se apresenta como não o sendo. Por exemplo, embora
quem postular como propriedade do «animal» ser «uma subs-
tância 67 dotada de alma» não esteja a apresentar uma coisa
como predicado de si mesma, está, no entanto, a formular uma
predicação convertível, logo ser uma «substância dotada de
alma» será uma propriedade de «animal».

Em seguida, no que respeita a coisas formadas por partes
semelhantes, quem refuta deve verificar se aquilo que é pro-
priedade do todo não é válido também em relação às partes, ou
se o que é válido para uma parte não pode ser também predi-
cado da totalidade, pois a ser assim o que se apresenta como
propriedade não será propriedade nenhuma. Esta situação dá-se
em vários casos: é possível que, a respeito de coisas formadas
de partes semelhantes, alguém estabeleça uma propriedade dan-
do umas vezes atenção ao todo, outras vezes generalizando ao
todo aquilo que somente é predicado de uma parte. Em nenhum
destes casos a propriedade estará correctamente enunciada.
Exemplo de atenção dada ao todo ocorre quando alguém afirma
como propriedade do mar ser «a maior quantidade de água sal-
gada»: ao fazê-lo, está a referir-se a uma propriedade de um con-
junto de partes semelhantes, mas a apresentar um atributo que
não é válido para cada parte (pois este ou aquele «mar» parti-
cular não são «a maior quantidade de água salgada»), logo não
pode tomar-se como propriedade de «mar» o ser «a maior quan-
tidade de água salgada». Exemplo de dar atenção à parte ocorre
quando alguém, dizendo que é propriedade do «ar» o «ser
respirável», refere uma propriedade de um conjunto de partes
semelhantes e válida para uma porção de ar determinada, mas

66 TaÙtÕn g£r œsti tÕ kalÕn ka† tÕ prŠpon, lit. «o belo e o decoroso
são a mesma coisa».

67 OÙs…a.



382

que já não é válida como propriedade do todo (uma vez que
nem todo o ar é respirável); logo «ser respirável» não pode ser
considerado como propriedade do «ar». l Quem confirma, por
outro lado, deve observar se um atributo é válido a respeito de
cada uma das várias partes semelhantes e se é também válido
como propriedade dessas partes em relação com o conjunto, por-
que neste caso será propriedade do todo mesmo o que não é
apresentado como sua propriedade. Por exemplo, uma vez que
é válido dizer-se a respeito de «toda a terra» que ela, por natu-
reza, tende para baixo, e uma vez que isto é válido para qual-
quer porção de «terra», na medida em que é «terra», então será
propriedade da «terra» tender, por natureza, para baixo.

6. Em seguida há que fazer a análise a partir dos termos
opostos, começando em primeiro lugar pelos contrários. Quem
refuta deve verificar se a propriedade de um dos termos contrá-
rios não é também um contrário, pois neste caso o contrário do
outro termo contrário não será sua propriedade 68. Por exemplo,
dado que o contrário de «justiça» é «injustiça», e que o contrário
de «o melhor bem» 69 é «o pior mal» 70, mas dado também que «o
melhor bem» não é propriedade da «justiça», também «o pior
mal» não poderá ser propriedade da «injustiça». Quem confir-
ma, por outro lado, deve verificar se a propriedade de um dos
termos contrários é, de facto, um contrário, pois nesse caso o con-
trário do outro termo será sua propriedade. Por exemplo, dado
que o contrário de «bem» 71 é «mal» 72, e o contrário de «desejá-
vel» 73 é «indesejável» 74, e dado que «desejável» é propriedade
do «bem», então «indesejável» será propriedade do «mal».

135b

68 Recorde-se que, ao falar de opostos ou de contrários, temos de
contar com um par de termos nessas condições, donde a necessidade de
suprir na tradução a referência ao outro membro do par (referência que
Arist. não precisa de fazer, porque o grego permite que tal referência seja
facilmente subentendida).

69 TÕ bŠltiston, lit. «a coisa melhor».
70 TÕ ce…riston, lit. «a coisa pior».
71 TÕ ¢gaqÒn, lit. «a coisa boa».
72 TÕ kakÒn, lit. «a coisa má».
73 TÕ aˆretÒn, lit. «a coisa desejável, aquilo que deve ser escolhido».
74 TÕ feuktÒn, lit. «a coisa indesejável, aquilo que deve ser evitado».
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Em segundo lugar temos os termos relacionais 75. Quem
refuta deve verificar se um dos termos relacionais não tem como
propriedade outro termo relacional, pois nesse caso o correlativo
do primeiro termo não será propriedade do correlativo do outro
termo. Por exemplo, «duplo» é termo relacional de «metade»,
«excedente» é termo relacional de «excedido» 76, mas como «ex-
cedente» não é propriedade de «duplo», «excedido» também não
poderá ser propriedade de «metade». Quem confirma, por ou-
tro lado, deve verificar se um dos termos relacionais tem como
propriedade outro termo relacional, pois nesse caso o correlativo
do primeiro termo será propriedade do correlativo do outro termo.
Por exemplo, dado que se diz que o termo «duplo» se relaciona
com «metade» e que a proporção «dois para um» se relaciona com
a proporção «um para dois», e tendo em conta que a proporção
«dois para um» é propriedade de «duplo», então também a pro-
porção «um para dois» deverá ser propriedade de «metade».

Em terceiro lugar, quem refuta deve verificar se o que se
afirma relativamente à «posse» de um certo atributo não é pro-
priedade dessa «posse», pois nesse caso também o que se afirma
relativamente à «privação» de um certo atributo 77 não será sua
propriedade. Igualmente, se o que se afirma de uma coisa rela-
tivamente à «privação» não é sua propriedade, também o que
se afirma de uma coisa relativamente à «posse» não será sua
propriedade. Por exemplo, assim como não se diz que é pro-

75 T¦ prÒj ti, lit. «as coisas que são relativas a algo». Note-se que
também neste caso, tal como no dos termos contrários, temos de contar
com um par de termos relacionados entre si.

76 TÕ ØperŠcon «aquilo que excede» (particípio activo), tÕ ÙperecÒ-

menon «aquilo que é excedido» (particípio passivo).
77 Os termos opostos a que Arist. se refere neste passo são Ÿxij «pos-

se» e stŠrhsij «privação». Literalmente, Ÿxij (do verbo ‰cw «ter, possuir»)
pode, de facto, significar «posse», mas é mais corrente traduzi-lo como
«estado» (com base, u. g., na expressão eâ ‰cein «estar bem», ou no lat.
habitus «estado, maneira de ser», de habere «ter, possuir»). Assim, os ter-
mos Ÿxij e stŠrhsij designariam a presença e a ausência, respectivamente,
de um determinado estado. No entanto pareceu-nos que seria mais clara
para um leitor de hoje a versão que elegemos: posse/privação de um deter-
minado atributo ou (atendendo aos exemplos aduzidos por Arist.) de uma
determinada faculdade (u. g., de «ver», de «ouvir»).
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priedade da «surdez» a «insensibilidade» 78, também não se
dirá que é propriedade da audição a «sensibilidade» 79. Quem
confirma, por outro lado, deve verificar se o que se afirma re-
lativamente à «posse» é propriedade da «posse», pois se assim
for também o que se afirma relativamente à «privação» será
propriedade da «privação», e bem assim, se o que se afirma
relativamente à «privação» é propriedade da «privação», então
também o que se afirma l relativamente à «posse» será proprie-
dade da «posse». Por exemplo, dado que «ver» é propriedade
da «vista», enquanto estamos dotados de visão, então «não ver»
será propriedade da «cegueira», enquanto não estamos dota-
dos da vista, embora por natureza o devêssemos estar.

Em seguida temos a argumentação que parte das afirma-
ções e das negações 80, começando, antes de mais, pela análise des-
tas classes de predicados. Este «lugar» é unicamente útil para
quem refuta. Por exemplo, se a afirmação e o predicado atri-
buído afirmativamente são propriedade de uma dada coisa, então
a negação e o predicado atribuído negativamente não serão pro-
priedade dessa coisa. Se, pelo contrário, a negação e o predicado
atribuído negativamente são propriedade da coisa, então nem a
afirmação nem o predicado atribuído afirmativamente serão pro-
priedade da coisa. Por exemplo, uma vez que o predicado «ani-
mado» 81 é propriedade de todo o «animal» 82, o predicado «não
animado» 83 nunca poderá ser propriedade de «animal».

136a

78 `Anaisqhs…a, lit. «ausência de sensação, incapacidade de sentir»,
cf. «anestesia».

79 A˜sqhsij, lit. «sensação, sensibilidade, capacidade de sentir».
80 Por «afirmação» (f£sij) e «negação» (¢pÒfasij) deverá entender-

-se, neste contexto, não, como é habitual, «enunciado (frase) afirmativo(a)»
ou «negativo(a)», mas sim «termo afirmativo» (u. g., «animado» ‰myucon,
«que tem alma» e «termo negativo» (u. g., «não-animado» m¾ ‰myucon,
«que não tem alma»), cf. a observação de Sanmartín, p. 212, n. 92. A ar-
gumentação de Arist. gira à volta do problema de um termo afirmativo
(e. g., «homem») ser predicado de um outro termo afirmativo (e. g., «ani-
mal»), ou de um termo negativo (e. g., «não-homem») ser predicado de
um outro termo negativo (e. g., «não animado»), etc.

81 TÕ ‰myucon «o ente dotado de alma» (yuc»).
82 TÕ zùon «animal, ser vivo».
83 TÕ m¾ ‰myucon «o ente não dotado de alma».
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Em segundo lugar deve argumentar-se a partir das coisas
que são ou não são predicadas, e dos sujeitos de que elas são
ou não são predicadas. Quem refuta deve verificar se uma afir-
mação não é propriedade da outra afirmação 84, pois se o for,
então a negação não pode ser propriedade da outra negação 85.
Por outro lado, se a negação não for propriedade da negação,
também a afirmação não será propriedade da afirmação. Por
exemplo, dado que «animado» não é propriedade de «homem»,
também «não-animado» não será propriedade de «não-ho-
mem»; e se, por outro lado, se verificar que «não-animado» não
é propriedade de «não-homem», também «animado» não será
propriedade de «homem». Quem confirma, por outro lado,
deve verificar se a afirmação é propriedade da afirmação, pois
nesse caso também a negação será propriedade da negação 86.
E se, por outro lado, a negação for propriedade da negação,
então a afirmação será propriedade da afirmação. Por exem-
plo, uma vez que «não-viver» é propriedade de «não-ani-
mado» 87, então «viver» seria propriedade do «animado»; e se
se verificar que «viver» é propriedade de «animado», então o
«não-viver» deverá considerar-se como propriedade de «não-
-animado».

Em terceiro lugar temos a argumentação a partir da consi-
deração das classes de sujeitos. Quem refuta deve verificar se a
propriedade postulada é propriedade do termo afirmativo 88,
porque então essa propriedade não poderá ser propriedade do
termo negativo. Por outro lado, se o predicado postulado for
propriedade do termo negativo, não poderá ser propriedade do

84 «Termo afirmativo», cf. supra, n. 80.
85 «Termo negativo», cf. supra, n. 80. Sobre esta questão, v. Arist.

de inter. (per† Œrmene…aj) 16a30-32, e o comentário de H. Weidemann,
pp. 170-171.

86 Tenha-se sempre presente, no que respeita a estas formulações, o
que deixámos dito na n. 80.

87 Toà m¾ zóou, lit. «do não-animal» (ou: do «não-ser vivo»).
88 No desenvolvimento que segue, e de acordo com o que ficou dito

na n. 80, passamos a escrever «termo afirmativo» e «termo negativo» em
vez de «afirmação» e «negação», que são a tradução literal dos vocábulos
usados por Arist., f£sij e ¢pÒfasij, respectivamente.
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termo afirmativo. Por exemplo, uma vez que «ter-alma» é pro-
priedade de «animado», «ter-alma» nunca poderá ser proprie-
dade de «não-animado». Quem confirma, pelo contrário, deve
verificar se o predicado postulado como tal não é propriedade
do termo afirmativo, pois nesse caso sê-lo-á do termo negati-
vo. Mas este lugar é enganador, porque um termo afirmativo
nunca pode ser propriedade de um termo negativo, nem um
termo negativo ser propriedade de um termo afirmativo, por-
quanto, por um lado, um termo afirmativo l nunca pode ser
predicado de um termo negativo, ao passo que, por outro lado,
um termo negativo pode ser predicado de um termo afirmati-
vo, mas não a título de propriedade 89.

Em seguida temos a argumentação a partir de duas séries de
termos opostos resultantes de divisão. Quem refuta deve verifi-
car se, de entre os termos opostos de uma série, nenhum há que
seja propriedade de algum dos opostos da outra série, pois a ser
assim o termo em questão não será propriedade daquele sujei-
to de que se postula ser propriedade. Por exemplo, dado que
«ente animado sensível» 90 não é propriedade de nenhum de
entre os outros entes «animados», então «ente animado
intelegível» 91 não poderá ser propriedade de «deus». Quem
confirma deve verificar se, de entre os restantes opostos de uma
série resultando da divisão, há algum que seja propriedade de
cada um dos opostos da outra série, pois a ser assim o termo

136b

89 Por exemplo, um termo afirmativo como «animado» não pode ser
propriedade de um termo negativo como «não-homem», e um termo ne-
gativo como «não-animado» não pode ser propriedade de um termo afir-
mativo como «homem»; por outro lado, se um termo afirmativo como
«animado» não pode ser predicado de um termo negativo como «não-ho-
mem», já um termo negativo como «não-bípede» pode ser predicado, mas
não pode ser propriedade de um termo afirmativo como «animado», ou
«animal», dada a existência de alguns animais bípedes (o homem, as aves)
a par de outros que são «não-bípedes».

90 «Sensível», i. e., objecto de conhecimento por via sensorial.
91 I. e., «objecto de conhecimento por via intelegível». Se tivermos

como resultado de uma divisão os termos opostos deus os outros entes
animados, e como resultado de outra divisão os termos ente sensível ente
inteligível, para que este termo seja propriedade de deus, será necessário
que ente sensível seja propriedade de algum dos outros entes animados.
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restante seria propriedade daquele sujeito de que não se pos-
tula ele ser propriedade. Por exemplo, dado que é propriedade
da «prudência» 92 «ser uma virtude, por natureza, característi-
ca da parte racional 93 da alma», então, se considerássemos in-
dividualmente cada uma das outras virtudes, veríamos que
seria propriedade da «moderação» 94 «ser uma virtude, por na-
tureza, característica da parte concupiscível da alma» 95.

7. Em seguida temos a argumentação a partir das fle-
xões 96. Quem refuta deve verificar se o termo numa dada flexão
não é propriedade do termo de mesmo radical em outra flexão,
pois neste caso a base de uma flexão não seria propriedade da
outra flexão. Por exemplo, dado que «belamente» não é pro-
priedade de «justamente», então também «belo» não será pro-
priedade de «justo» 97. Quem confirma, por outro lado, deve
verificar se uma flexão é uma propriedade de outra flexão, pois
a ser assim a base da primeira será propriedade da base da
outra 98. Por exemplo, uma vez que é propriedade «do ho-
mem» 99 ser um «bípede terrestre», então poderia dizer-se tam-
bém que essa propriedade existe tanto «para o homem» 100

como «para o bípede terrestre» 101. Em relação ao termo que

92 FrÒnhsij.
93 TÕ logistikÒn.
94 SwfrosÚnh.
95 TÕ œpiqumhtikÒn.
96 Já assinalámos em outros passos o alcance mais vasto que tem

para Arist. o termo ptèseij (lit., no seu uso estritamente linguístico, os
«casos» da flexão nominal).

97 Kalîj/dika…wj kalÒn/d…kaion. Se considerarmos um par de
flexões kalÒn/kalîj e outro par d…kaion/dika…wj, se kalîj (acto belo) não
é propriedade de dika…wj (acto justo), também o que é «belo» (kalÒn) não
será propriedade do «justo» (d…kaion).

98 Cf. n. precedente.
99 Toà ¢nqrèpou (genitivo).
100 Tù ¢nqrèpJ (dativo).
101 Pezù d…podi (igualmente no dativo). Esta linguagem assaz retor-

cida visa simplesmente a afirmar que, se um determinado atributo é pro-
priedade de um determinado termo, não deixará de o ser se tanto o atri-
buto como o termo a que se refere forem declinados em outro caso
qualquer.
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está a ser objecto de discussão, há que observá-lo no que toca
não apenas às suas flexões, mas também às flexões dos seus
opostos, conforme já tivemos ocasião de dizer a propósito de
outros lugares anteriores 102. Quem refuta deve verificar se a
flexão de um oposto não é uma propriedade de uma flexão do
outro oposto, pois a ser assim a flexão do oposto não poderia
ser propriedade da flexão do outro oposto. Por exemplo, se
«bem» não é propriedade de «justamente», então também
«mal» não poderá ser propriedade de «injustamente» 103. Quem
confirma, por outro lado, deve verificar se a flexão de um opos-
to é propriedade de outra flexão desse oposto, pois a ser assim
a flexão do oposto do primeiro será propriedade da flexão do
oposto do segundo. Por exemplo, dado que «óptimo» é proprie-
dade de «bom», também «péssimo» será propriedade de
«mau» 104.

Em seguida temos a argumentação a partir daquelas coi-
sas que se comportam de maneira similar. Quem refuta deve
verificar se uma coisa que se comporta de modo semelhante
a outra não é propriedade da coisa que se comporta semelhan-
temente a ela, pois a ser assim essa coisa de comportamento
semelhante não seria propriedade da coisa que se comporta
semelhantemente a ela. Por exemplo, dado que o construtor se
comporta em relação à edificação de uma casa de forma seme-
lhante ao médico em relação à obtenção da saúde, mas que não
é propriedade do médico a obtenção da saúde, l então também
não será propriedade do construtor a edificação de uma casa.
Quem confirma, por outro lado, deve verificar se a coisa que
tem comportamento semelhante a outra é propriedade dessa
outra coisa que se comporta semelhantemente à primeira, pelo
que, neste caso, essa tal coisa de comportamento semelhante
será propriedade da outra coisa de comportamento semelhante.

137a

102 Cf. 114b6 e segs.
103 Note-se que em grego estes quatro advérbios (¢gaqîj, dika…wj,

kakîj, ¢d…kwj = bem, justamente, mal, injustamente) oferecem um parale-
lismo morfológico que não se verifica em português.

104 TÕ bŠltiston «óptimo, o melhor» é superlativo de «bom» (toà
¢gaqoà), tal como tÕ ce…riston «péssimo, o pior» é superlativo de «mau»
(toà kakoà).
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Por exemplo, dado que têm um comportamento semelhante o
médico em relação à obtenção da saúde e o treinador 105 em
relação à obtenção de boa forma física 106, e dado que é pro-
priedade do treinador a obtenção da boa forma física, então
também será propriedade do médico a obtenção da saúde 107.

Em seguida temos a argumentação a partir daquelas coi-
sas que se comportam de maneira idêntica. Quem refuta deve
verificar se uma das coisas que se comportam de maneira idên-
tica não é propriedade da outra coisa que se comporta de
maneira idêntica, pois, a ser assim, uma das coisas que se com-
portam de maneira idêntica não será propriedade da outra das
coisas que se comportam de maneira idêntica. Mas se uma das
coisas que se comportam de maneira idêntica é propriedade da
outra coisa que se comporta de maneira idêntica, então a pro-
priedade não pertencerá à coisa de que se postulou ela ser
propriedade. Por exemplo, dado que é idêntico o comporta-
mento da «prudência» tanto em relação ao «bem» como em
relação ao «mal» 108, isto é, que ela é igualmente o saber tanto
de um como do outro, e dado que não é propriedade da «pru-
dência» ser o saber do «bem», então também não será proprie-
dade da «prudência» ser o saber do «mal». [Se é propriedade
da prudência ser o saber do bem, não será propriedade dela

105 Gumnast»j (cf. port. «ginasta»).
106 EÙex…aj.
107 Como sucede em outras circunstâncias ao longo deste desenvol-

vimento, o raciocínio de Arist. parece entrar aqui em contradição: na ar-
gumentação destinada a refutar declara «não ser propriedade do médico
a obtenção da saúde», enquanto na argumentação destinada a confirmar
declara «que é propriedade do médico a obtenção da saúde». Na reali-
dade, a aparente contradição deriva do contexto dialéctico em que nos
encontramos, no qual as proposições usadas no debate não são verdadei-
ras nem falsas, mas apenas plausíveis (‰ndoxoi) ou não plausíveis (m¾

‰ndoxoi), i. e., aceitáveis ou não pelos participantes no debate. Logo, uma
mesma proposição (u. g., «ser propriedade do médico a obtenção da saú-
de») poderá ser tomada como aceitável num debate (e, portanto, também
é aceitável «ser propriedade do treinador a obtenção da boa forma físi-
ca»), mas não aceitável num outro debate (o que implica não ser também
aceitável que «é propriedade do construtor a edificação de uma casa»).

108 Ou: «tanto em relação ao «belo» como em relação ao «feio».
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ser o saber do mal, uma vez que é impossível a mesma pro-
priedade pertencer a várias coisas distintas.] 109 Para quem con-
firma, por outro lado, este lugar não tem nenhuma utilidade,
pois em relação a coisas com idêntico comportamento o que se
passa na prática é a comparação de uma só coisa com várias.

Em seguida, quem refuta deve verificar se o que se pre-
dica de uma coisa quanto ao ser não é propriedade da coisa que
foi denominada quanto ao ser 110, pois neste caso também o
«cessar de ser» 111 não será propriedade da coisa denominada
quanto ao «cessar de ser», nem o «passar a ser» 112 será proprie-
dade da coisa denominada quanto ao «passar a ser». Por exemplo,
admitindo-se que «ser animado» não é propriedade de «ho-
mem», também «passar a ser animado» não será propriedade
de «passar a ser homem», nem «cessar de ser animado» será
propriedade de «cessar de ser homem». Deve fazer-se quando
se parte do «passar a ser» para o «ser» e o «cessar de ser», ou
quando se parte do «cessar de ser» para o «ser» e o «passar a
ser», o mesmo raciocínio que acabámos de fazer ao partir do
«ser» para o «passar a ser» e o «cessar de ser». Quem confirma,
por outro lado, deve verificar se é propriedade do sujeito deno-
minado segundo o «ser» 113 o predicado que lhe é atribuído

109 A formulação de Arist. quanto a este «lugar» é razoavelmente
pouco clara, dado que parece entrar em linha de conta com dois termos
(dois sujeitos) que têm um comportamente idêntico relativamente um ao
outro. Na realidade, como o exemplo da «prudência» vem esclarecer, a
comparação faz-se entre um predicado (e. g., a «prudência») que pode ser
atribuído de forma idêntica a dois sujeitos («saber do bem»/«saber do
mal»): neste caso, se «prudência» for predicado do «saber do bem», não
poderá ser propriedade do «saber do mal», e reciprocamente. O texto
entre parênteses rectos é considerado por Ross como manifeste corruptum;
para o substituir, Ross propõe um outro texto cuja tradução é a seguinte:
«se é propriedade da ‘prudência’ ser o ‘saber do bem’, não poderá ser pro-
priedade de nenhuma outra virtude ser o ‘saber do mal’, uma vez que é
impossível o mesmo atributo ser propriedade de várias coisas diferentes».

110 «Quanto ao ser»: kat¦ tÕ eünai.
111 «Cessar de ser»: fqe…resqai (lit. «ser destruído»).
112 «Passar a ser»: g…nesqai («nascer», «passar a existir», «tornar-se»).
113 Toà kat¦ tÕ eünai tetagmŠnou, lit., «da coisa estabelecida (dispos-

ta, ordenada) segundo o ser».
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«segundo o ser»; neste caso, também o «predicado segundo o
passar a ser» será propriedade da coisa que se diz «passar a
ser», e também o que for predicado segundo o «cessar de ser»
será estabelecido de forma idêntica. Por exemplo, aceitando
como propriedade de «homem» o facto de «ser mortal», também
será propriedade de «passar a ser homem» o «passar a ser
mortal», e será propriedade de «cessar de ser homem» o «cessar
de ser mortal». O mesmo raciocínio deve empregar-se l quando
se parte do «passar a ser» e do «cessar de ser» para o «ser», e
para as consequências daqui derivadas, conforme dissemos
acerca da argumentação para refutar.

Em seguida há que tomar em consideração a «ideia» 114 do
sujeito em discussão. Quem refuta deve verificar se a propriedade
não se aplica à «ideia», ou não se lhe aplica em virtude do
factor que levou a estabelecer a propriedade; neste caso, o que
se apresenta como sendo propriedade não será propriedade
alguma. Por exemplo, dado que ao «homem ideal» 115 não se
aplica o predicado de «estar em repouso» enquanto «ho-
mem» 116, mas sim enquanto «ideia de homem», segue-se que
«estar em repouso» não pode ser considerado uma proprieda-
de de «homem» 117. Quem confirma, por outro lado, deve veri-
ficar se a propriedade se aplica à «ideia», ou se se lhe aplica por
aquele mesmo factor que faz que se diga que o predicado esta-
belecido não é propriedade da coisa, pois neste caso será pro-
priedade o que se diz não ser propriedade. Por exemplo, dado
que o «animal ideal» tem como predicado o facto de ser «com-
posto de alma e de corpo», e se este predicado se lhe aplica
enquanto «animal», então será propriedade de «animal» o ser
«composto de alma e de corpo».

137b

114 Em sentido platónico, i. e., a «Forma», conforme ao uso actual;
no texto mantemos o termo «ideia» para acompanhar a forma usada por
Arist., ˜dŠa.

115 AÙto£nqrwpoj «o homem em si, a ‘Forma’ de homem».
116 I. e., enquanto homem real, concreto.
117 Ou seja, na «ideia» de homem cabe tudo quanto possa ser dito

de «homem», sem que por isso esses atributos possíveis devam ser con-
siderados como propriedade (em sentido aristotélico).
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8. Em seguida temos a argumentação a partir das noções
de «mais» e de «menos». Em primeiro lugar, quem refuta deve
verificar se o predicado no grau «mais» não é propriedade de um
sujeito no grau «mais», pois neste caso também o predicado no
grau «menos» não é propriedade do sujeito no grau «menos»,
nem o predicado no grau «o menos» é propriedade do sujeito no
grau «o menos», nem o predicado no grau «o mais» é propriedade
do sujeito no grau «o mais», nem o predicado no grau «em abso-
luto» é propriedade do sujeito no grau «em absoluto» 118.

Por exemplo, dado que «ser mais colorido» não é proprie-
dade do que é «mais corpo», também «ser menos colorido» não
será propriedade do que é «menos corpo», nem «ser colori-
do» será propriedade de «corpo», em geral. Quem confirma,
por outro lado, deve verificar se «mais» é propriedade de
«mais» 119, pois neste caso também «menos» será propriedade
de «menos», «o menos» sê-lo-á de «o menos», «o mais» de «o
mais» e «em absoluto» de «em absoluto». Por exemplo, dado
que é propriedade de «ter mais vida» o facto de «ter mais sen-
tidos» 120, também o «ter menos sentidos» é propriedade do
«ter menos vida», e o mesmo se passa com «o mais» em rela-
ção a «o mais», «o menos» em relação a «o menos», e «em
absoluto» em relação a «em absoluto».

118 Neste período, Arist. utiliza apenas as formas adverbiais m©llon

(«mais», comparativo de superioridade), Âtton («menos», comparativo de
inferioridade), ¼kista («o menos», superlativo relativo de inferioridade),
m£lista («o mais», superlativo relativo de superioridade), e ¡plîj («em
absoluto», i. e., sem gradação). O carácter sintético da língua grega, multi-
plicado pelo estilo elíptico de Arist. no presente livro, obriga o tradutor, se
quiser produzir um texto inteligível, a recorrer a numerosos subentendi-
dos. A tradução literal deste passo daria este resultado: «Em primeiro lu-
gar quem refuta deve verificar se ‘mais’ não é propriedade de ‘mais’, porque
então ‘menos’ não será propriedade de ‘menos’, nem ‘o menos’ de ‘o me-
nos’, nem ‘o mais’ de ‘o mais’, nem ‘absolutamente’ de ‘absolutamente’!»

119 Dado o esclarecimento da nota precedente, o tradutor permite-
-se o direito a fazer, a partir daqui, a tradução (quase) literal do texto
aristotélico.

120 Entenda-se, os seres vivos superiores têm mais capacidades sen-
soriais do que os seres vivos inferiores, e por isso a sua vida também é
superior qualitativamente.
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Deve atentar-se na noção de «em absoluto» sob os mes-
mos pontos de vista. Quem refuta deve verificar se um termo «em
absoluto» não é propriedade de outro termo «em absoluto», pois
neste caso também «mais» não será propriedade de «mais»,
nem «menos» de «menos», nem «o mais» de «o mais», nem «o
menos» de «o menos». Por exemplo, dado que «virtuoso» 121

não é uma propriedade de «homem», também «mais virtuoso»
não será propriedade de «mais homem». Quem confirma, por
outro lado, deve verificar se «em absoluto» é propriedade de
«em absoluto», pois neste caso também «mais» será proprie-
dade de «mais», «menos» será propriedade de «menos», e bem
assim «o menos» de «o menos» e «o mais» de «o mais». Por
exemplo, dado que é propriedade do fogo o «tender por natu-
reza a elevar-se no ar», então será propriedade de um «mais l
de fogo» 122 uma «tendência por natureza a elevar-se mais no
ar». O mesmo procedimento deve ser alargado à análise dos
restantes graus e respectivas relações.

Em segundo lugar, quem refuta deve verificar se «mais»
não é propriedade do que é «mais», pois a ser assim também
«menos» não será propriedade do que é «menos». Por exem-
plo, admitindo que o «ter sensações» é «mais» propriedade do
«animal» do que «saber» é propriedade do «homem», e dado
que «ter sensações» não é propriedade do «animal», então «sa-
ber» também não será propriedade do «homem». Quem confir-
ma, por outro lado, deve verificar se «menos» é propriedade
do que é «menos», pois a ser assim também «mais» será pro-
priedade do que é «mais». Por exemplo, admitindo que «ser
manso 123 por natureza» é «menos» propriedade de «homem»
do que «viver» é propriedade de «animal», e dado que é pro-
priedade de «homem» ser «manso por natureza», então «viver»
será propriedade de «animal».

Em terceiro lugar, quem refuta deve verificar se um atri-
buto qualquer não é propriedade da coisa de que é mais pró-
prio, pois neste caso também não será propriedade da coisa de

138a

121 Spouda™oj: «nobre, honesto, moralmente superior».
122 Entenda-se: de um fogo mais intenso.
123 “Hmeroj.
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que é menos próprio. Por exemplo, admitindo que «ser colori-
do» é mais propriedade de «superfície» do que de «corpo», e
admitindo que não é propriedade de «superfície», então «ser
colorido» não será propriedade de «corpo». Se se admitir que
é propriedade de «superfície», nem por isso será propriedade
de «corpo». Para quem confirma, porém, este lugar não tem
qualquer utilidade, pois é impossível o mesmo atributo ser
propriedade de várias coisas.

Em quarto lugar, quem refuta deve verificar se o que é
«mais próprio» de uma coisa não é propriedade dela, pois nes-
te caso também o que é «menos próprio» de uma coisa não
será propriedade sua. Por exemplo, admitindo que «sensí-
vel» 124 é mais próprio de «animal» do que «divisível», e ad-
mitindo que «sensível» não é propriedade de «animal», então
também «divisível» não será propriedade de «animal». Quem
confirma, por outro lado, deve verificar se o que é «menos
próprio» de uma coisa é propriedade dessa coisa, pois neste
caso também o «mais próprio» da coisa será propriedade dela.
Por exemplo, admitindo que é «menos próprio» de «animal»
o «sentir» do que o «viver», e dado que «sentir» é proprie-
dade do «animal», então também «viver» será propriedade de
«animal».

Temos em seguida a argumentação a partir de atributos que
ocorrem no mesmo grau 125. Em primeiro lugar, quem refuta deve
verificar se um atributo que é próprio de uma coisa em grau
semelhante ao de outro atributo em relação a outra coisa não é pro-
priedade dessa coisa; neste caso também o que é próprio em
grau semelhante não será propriedade da coisa de que é própria
em grau semelhante ao do outro atributo. Por exemplo, admitindo
que «desejar» 126 é próprio da parte concupiscível da alma 127 no

124 I. e., dotado de sensações, de capacidades sensoriais.
125 `Omo…wj, lit. «de forma semelhante». Note-se que também neste

caso devemos contar com dois pares de termos: o atributo A está para o
sujeito B de forma semelhante àquela em que o atributo X está para o
sujeito Y.

126 !Epiqume™n «desejar, sentir desejo (de algo)».
127 Toà œpiqumhtikoà «do concupiscível».
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mesmo grau 128 em que «raciocinar» 129 é próprio da parte raci-
onal da alma 130, e admitindo que «desejar» não é propriedade
da parte concupiscível, então também «raciocinar» não será
propriedade da parte racional. Quem confirma, por outro lado,
deve verificar se o que é próprio em grau semelhante é pro-
priedade da coisa de que é próprio em grau semelhante 131, pois
neste caso também o que é próprio em grau semelhante l será
propriedade da coisa de que é próprio em grau semelhante. Por
exemplo, admitindo que o primeiro atributo da parte racional
é a «prudência» no mesmo grau em que o primeiro atributo
da parte concupiscível é a «moderação», e admitindo que o
primeiro atributo da parte racional é a «prudência», então o
primeiro atributo da parte concupiscível será a «moderação».

Em segundo lugar, quem refuta deve verificar se o que é
próprio em grau semelhante de um dado sujeito não é outra
propriedade desse mesmo sujeito, pois nesse caso o atributo que
é próprio em grau semelhante do mesmo sujeito não será sua
propriedade 132. Por exemplo, admitindo que são próprios do
homem, em grau semelhante, tanto a «visão» 133 como a «audi-
ção» 134, e admitindo que a «visão» não é propriedade do ho-
mem, então também a «audição» não será propriedade do
homem. Quem confirma, por outro lado, deve verificar se o que
é, em grau semelhante, próprio de um sujeito é mesmo sua
propriedade, pois neste caso também o outro atributo próprio
em grau semelhante desse sujeito será, de facto, propriedade
dele. Por exemplo, admitindo que é próprio da alma uma dada
parte dela ser primacialmente sede do concupiscível em grau

138b

128 `Omo…wj «de forma semelhante, semelhantemente».
129 Log…zesqai «pensar, raciocinar».
130 Toà logistikoà «do racional, da parte racional da alma».
131 Nesta formulação concisa devemos ter presente a circunstância

referida na n. 125.
132 Conforme o exemplo aduzido tornará claro, o que está em causa

neste «lugar» é o caso de dois atributos que são próprios ambos de um
mesmo sujeito em grau semelhante, sem que por isso devam ser conside-
rados como propriedade desse sujeito.

133 TÕ Ðr©n, lit. «o ver».
134 TÕ ¢koÚein, lit. «o ouvir».



396

semelhante ao que outra parte é primacialmente sede do racio-
nal, e admitindo que é próprio da alma uma parte dela ser
primacialmente sede do concupiscível, então será propriedade
da alma uma parte dela ser primacialmente sede do racional.

Em terceiro lugar, quem refuta deve verificar se o que é
próprio de um dado sujeito em grau semelhante não é proprie-
dade desse sujeito, pois neste caso o que é próprio de outro
sujeito em grau semelhante não será propriedade deste outro
sujeito 135. Se, pelo contrário, for propriedade do primeiro sujei-
to, não o será do segundo. Por exemplo, admitindo que «quei-
mar» é próprio, em grau semelhante, tanto da «chama» como
da «brasa», e admitindo que «queimar» não é propriedade da
«chama», então «queimar» também não será propriedade
da «brasa». Se, pelo contrário, for propriedade da «chama»,
então não poderá ser propriedade da «brasa». Para quem con-
firma, este lugar não tem qualquer utilidade.

A diferença entre o argumento extraído de sujeitos que se
comportam de maneira semelhante 136 e o extraído de sujeitos
a que convêm atributos semelhantes 137 está em que no primei-
ro caso se procede por analogia, sem atender à conveniência
ou não dos atributos, enquanto no segundo caso se procede a
partir da comparação dos atributos convenientes.

9. Em seguida, quem refuta deve verificar se, ao atribuir
uma propriedade em potência, o oponente não está a atribuir
essa propriedade em potência a algo não existente 138, já que
um atributo em potência não pode predicar-se de algo não exis-
tente. Logo, uma propriedade atribuída deste modo não pode
ser propriedade. Por exemplo, quando alguém diz que é pro-
priedade do «ar» o «ser respirável», está a atribuir uma
propriedade em potência (porquanto «respirável» significa
«susceptível de ser respirado»), mas está a atribuir uma pro-

135 Cf. n. 125 e 132. Neste caso a questão gira à volta de um mesmo
atributo poder ser próprio de dois sujeitos em grau semelhante.

136 Cf. 136b33.
137 Cf. 138a30.
138 M¾ Ôn.
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priedade relativamente a algo não existente (porquanto o «ar»
continua a ser «ar» mesmo que não exista nenhum ser vivo que
o possa respirar; mas é óbvio que não pode haver respiração
sem que haja um ser vivo que respire; por conseguinte,
«respirável» não pode ser propriedade do «ar» mesmo quando
não exista nenhum ser vivo capaz de o respirar), logo, ser
«respirável» não pode ser tido como propriedade do «ar». l
Quem confirma, por outro lado, deve verificar se, ao atribuir
uma propriedade em potência, o está a fazer em relação a algo
existente ou a algo não existente, caso essa potencialidade seja
admissível em algo não existente; neste caso será propriedade
mesmo o que se apresentou como não o sendo. Por exemplo,
quando alguém afirma como propriedade do «ente» 139 a capa-
cidade para «sofrer» ou para «fazer» alguma coisa 140, está a atri-
buir uma propriedade em potência, mas está a atribuí-la a algo
existente (porquanto desde que exista um «ente», ele terá a ca-
pacidade de «sofrer» ou de «fazer» alguma coisa); por conse-
guinte, será propriedade do «ente» a capacidade de sofrer ou
de fazer alguma acção.

Em seguida, quem refuta deve verificar se se atribui uma
propriedade no grau superlativo 141, pois neste caso não será
propriedade aquilo que se apresenta como sendo propriedade.
Aos que apresentam uma propriedade nestas condições pode
suceder que o nome sobre que foi construído o argumento
deixe de corresponder à verdade, conquanto o enunciado
explicativo se mantenha válido: de facto, o atributo postulado
como propriedade poderá continuar a aplicar-se superlativamen-
te a um outro ente qualquer, mesmo que o sujeito inicial de-
sapareça, isto é, esse atributo poderá continuar a aplicar-se no
superlativo, mas a um outro ente qualquer. Por exemplo,
suponhamos que alguém postula como propriedade para
«fogo» o atributo de ser «o mais ligeiro de todos os corpos»: se
o «fogo» se extinguir continuará a haver um corpo qualquer
que tenha como atributo ser «o mais ligeiro de todos os corpos».

139a

139 Toà Ôntoj.
140 I. e., para ser objecto ou sujeito de alguma acção.
141 `UperbolÍ, lit. «no mais alto grau, em excesso, hiperbolicamente».
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Logo, «o mais ligeiro de todos os corpos» não poderá ser tido
como propriedade do «fogo». Quem confirma, por outro lado,
deve verificar se não se atribui uma propriedade superlativa-
mente, pois a ser assim a propriedade em causa estará correc-
tamente atribuída. Por exemplo, se alguém disser que é pro-
priedade do «homem» ser «um animal manso por natureza»,
mas sem colocar esta propriedade no superlativo; neste caso
estará a atribuir a propriedade de uma forma correcta.



LIVRO VI
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1. O estudo das definições 1 comporta cinco partes. De
facto, pode ter de demonstrar-se:

1) Que o oponente não fez verdadeiramente a exten-
são semântica do nome 2 coincidir com a do con-
ceito 3 (a título de exemplo, a definição 4 de «ho-
mem» deve poder aplicar-se validamente 5 a todo
e qualquer homem);

2) Que, conquanto o sujeito pertença a um género, o
oponente não o incluiu num género, ou, pelo me-
nos, não o incluiu no género adequado (porque o
conceito a definir deve ser inserido no seu género,
e devem ser-lhe aplicadas em seguida as diferen-
ças específicas; é consensual que, das coisas objec-
to da definição, é o género que melhor indica qual
a essência da coisa);

3) Que o conceito não é propriedade do sujeito (dado
que, conforme atrás já foi dito 6, a definição deve
ser uma propriedade do sujeito);

1 “Oroj.
2 ”Onoma.
3 LÒgoj.
4 `OrismÒj.
5 !AlhqeÚesqai, lit. «ser dito com verdade».
6 101b19.
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4) Que o oponente, embora satisfazendo todas as con-
dições enumeradas, não deu uma definição, nem
indicou a essência do sujeito a definir; finalmente,

5) Que, para além do que ficou dito, o oponente, em-
bora apresentando uma definição, não apresentou
a definição correcta.

Para verificar se não é verdade que coincidem no mesmo
sujeito o nome e o conceito, devemos partir dos lugares re-
lativos ao acidente, pois também quanto a esta matéria toda a
questão consiste em saber se algo é ou não é verdade. l Quan-
do, nomeadamente, afirmamos que um acidente convém ao su-
jeito, dizemos que ele é verdadeiro; quando não convém, dize-
mos que não é verdadeiro. Se o oponente não inseriu o sujeito
no género adequado, ou se o conceito formulado não é uma sua
propriedade, é matéria a estudar a partir dos «lugares», já men-
cionados, relativos ao género e à propriedade.

Resta apenas analisar o caso em que o oponente, ou não
apresentou uma definição, ou apresentou uma definição in-
correcta 7. A primeira coisa a fazer é verificar se ele definiu o
sujeito de forma incorrecta. É mais fácil, de facto, fazer alguma
coisa de qualquer maneira do que fazê-la correctamente; é óbvio,
por conseguinte, que o erro ocorre com mais frequência nesta
segunda hipótese 8, porquanto mais trabalhosa, e por isso o
tratamento da matéria será mais fácil neste caso 9 do que no
da primeira hipótese 10.
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7 Trata-se da quinta e última das partes enumeradas no início deste
livro.

8 I. e., quando se tenta dar uma definição, há mais probabilidades
de errar do que quando não se faz sequer uma tentativa de definir o
sujeito da discussão.

9 Ou seja, no caso de o oponente tentar uma definição ainda que
incorrecta.

10 I. e., quando ele nem sequer tenta dar uma definição, terá de ser
o outro participante a fazê-lo: ora é mais fácil mostrar a incorrecção de
uma definição do oponente do que construirmos nós uma definição abso-
lutamente impecável.
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Há duas vertentes na falta de correcção ao definir. A pri-
meira consiste no uso de linguagem difícil de interpretar (para
que uma definição seja aceitável deve usar-se uma linguagem
o mais fácil de interpretar possível, atendendo a que a defini-
ção tem por fim facilitar o conhecimento das coisas); a segun-
da consiste em empregar um enunciado mais longo do que o
necessário, pois numa definição tudo quanto seja de mais é su-
pérfluo. Por sua vez, cada uma destas vertentes admite diver-
sas divisões.

2. Um «lugar» respeitante à linguagem pouco clara ocor-
re quando o enunciado comporta alguma homonímia 11, por
exemplo, se se define «geração» 12 como «a passagem em di-
recção ao ser» 13, ou «saúde» como «equilíbrio entre o quente e
o frio» 14: tanto «passagem» como «equilíbrio» são palavras
ambíguas, logo é incerto o que o oponente pretende dizer ao
empregar palavras com mais do que um sentido. O mesmo se
passa quando o sujeito a definir é um termo polissémico e o
oponente não distingue qual dos sentidos convém à definição; as-
sim permanece incerto o que é que ele está a definir, e isto
permite que argumentemos sofisticamente que a definição dada
não se adequa a todos os sentidos possíveis do termo a definir.
Esta situação dá-se, sobretudo, quando a ambiguidade não é
detectada. É possível, por outro lado, distinguir em quantos
sentidos pode ser usado o termo presente na definição dada pelo
oponente e construir um raciocínio de acordo com um deles;
quando o enunciado não é explícito em relação a nenhum de-
les, é evidente que a definição apresentada não é adequada a
nenhum sentido.

Outro «lugar» consiste em verificar se o oponente emprega
alguma metáfora, por exemplo, se define «saber» como «uma
coisa inabalável» 15, a «terra» como uma «ama» 16 ou a «sensa-

11 I. e., ambiguidade, polissemia.
12 GŠnesij, lit. «nascimento».
13 !Agwg¾ e˜j oÙs…an, lit. «condução até à essência, ou à substância».
14 Summetr…a qermîn ka† yucrîn.
15 !Amet£ptwton.
16 Tiq»nh «ama de leite».
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tez» como uma «sinfonia» 17, porque tudo quanto se diga por
meio de metáforas é obscuro. O emprego de metáforas por um
dos adversários permite ao outro argumentar falaciosamente
como se ele tivesse empregado as palavras no sentido próprio;
ora a linguagem metafórica não é adequada à definição, como su-
cede com «sensatez», dado que a palavra «sinfonia» se empre-
ga sempre em relação a sons. Além disso, se «sinfonia» fosse o
género de «sensatez» sucederia que o mesmo conceito l perten-
cia a dois géneros que não se contêm reciprocamente, porque
nem «sinfonia» inclui em si «virtude», nem «virtude» contém
em si «sinfonia» 18.

Também se deve verificar se o oponente usa as palavras em
algum sentido não usual, como faz Platão ao referir-se ao
«olho» como «aquilo que é escurecido pelas sobrancelhas», à
«tarântula» como «o que torna podre tudo quanto morde», ou
à «medula» como o que «nasce dos ossos». Tudo quanto não
seja o uso habitual torna obscura a linguagem.

Em certos casos a obscuridade não resulta nem da homo-
nímia, nem do uso metafórico, nem do emprego em sentido
próprio, por exemplo, quando se diz que a lei é a «medida» ou
a «imagem» de tudo «quanto é naturalmente justo» 19. Estes
casos ainda são menos claros do que as metáforas. De facto, a
metáfora torna, de alguma forma, conhecido o que pretende
significar devido ao emprego de uma similitude (toda a gente
que cria metáforas fá-lo por recurso a alguma semelhança en-
tre duas coisas que se comparam), ao passo que os casos acima
referidos não tornam claro o que pretendem, porquanto nem
existe nenhuma similitude em virtude da qual a lei seja uma
«medida» ou uma «imagem», nem habitualmente se fala da lei
nestes termos. Por conseguinte, se é em sentido próprio que
alguém diz que a lei é «medida» ou «imagem», isto é falso
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17 Sumfwn…a, lit. «junção harmónica de sons, consonância, acorde».
18 Por outras palavras, «sensatez» pertenceria a dois géneros, «sin-

fonia» e «virtude», que em nada se relacionam um com o outro, dado
que um respeita à moral e o outro à acústica.

19 Tîn fÚsei dika…wn, lit. «das coisas justas por natureza»; também
não seria inexacto empregar na tradução o sintagma «direito natural».
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(porque «imagem» é algo cuja génese está na «imitação» 20,
coisa que não se verifica no caso da «lei»); se não é em sentido
próprio, é evidente que a linguagem usada é obscura, pior
mesmo de entender do que qualquer metáfora.

Importa também verificar os casos em que a definição do
termo contrário ao que é definido não resulta com clareza do
enunciado: quem define de forma correcta está ao mesmo tempo
a definir os contrários do que define. Ou verificar também se uma
definição, por si só, não indica claramente que coisa define, à
maneira das antigas pinturas em que não é perceptível o que
cada figura representa se não estiver lá escrito o nome da perso-
nagem.

3. Em suma, é a partir dos «lugares» referidos que deve
investigar-se a obscuridade da linguagem nas definições dadas
pelo oponente. Se, por outro lado, a definição é demasiado ex-
tensa, em primeiro lugar há que ver se o oponente menciona al-
gum atributo comum a todas as coisas, isto é, ou globalmente
a todos os entes, ou aos que estão contidos no mesmo género
que o sujeito da definição, pois, se for este o caso, ela terá ne-
cessariamente uma abrangência excessiva. Na realidade, cada
sujeito deve ser distinguido pelo seu género de todos os sujei-
tos contidos nos outros géneros, e pela sua diferença específica
de todos os outros sujeitos pertencentes ao mesmo género. Ora
o que é atributo de todos os entes pura e simplesmente não
distingue o sujeito em causa dos outros; e o atributo de todos os
sujeitos pertencentes ao mesmo género não distingue o sujeito
em causa dos outros do mesmo género; logo, qualquer atributo
deste tipo que se acrescente é claramente inútil.

Deve também verificar-se se o atributo acrescentado é pró-
prio do sujeito, mas se, retirado ele, o que resta do enunciado
ainda é próprio do sujeito e remete para a sua essência 21. Por
exemplo, na definição 22 de «homem» é supérfluo acrescentar
«capaz de conhecimento», dado que, se eliminarmos este acrés-

20 M…mhsij.
21 OÙs…a.
22 Ou «conceito» (lÒgJ).
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cimo, o resto do enunciado é próprio e remete para a essência.
Numa palavra, diz-se supérfluo tudo quanto, l se for retirado,
em nada altera a explicitação do sujeito da definição. Exemplo
disto é a definição de «alma», se de facto esta é «o número que
se move a si mesmo» 23, uma vez que, segundo a definição de
Platão, a alma é «aquilo que se move a si mesmo» 24. Ou então
o enunciado acima é uma propriedade da alma mas, caso se
suprima o termo «número», deixa de remeter para a sua es-
sência. É difícil de decidir qual das duas situações é mais plau-
sível; em todos os casos deste tipo a decisão a adoptar deve
resultar do que for vantajoso para o debate. Por exemplo, tome-
mos como definição de «fleuma» 25 a expressão «o primeiro lí-
quido não digerido resultante dos alimentos». Ora o que é
«primeiro» é uno, não múltiplo, logo é supérfluo acrescentar
«não digerido», pois se se eliminar esta expressão o que resta
do enunciado é apropriado como definição, porquanto não é
possível que dos alimentos resulte, não só este humor, mas ain-
da um outro que também seja «primeiro». Outra hipótese é a
«fleuma» não ser «o primeiro humor resultante dos alimentos»,
mas sim o primeiro «dos não digeridos», pelo que «não digeri-
do» deveria ser acrescentado à definição (pois o enunciado na
sua primeira formulação não será verdadeiro se o humor em
questão não for o primeiro de todos os líquidos resultantes dos
alimentos).

Deve verificar-se também se algum dos atributos contidos
na definição não se verifica em todas as coisas englobadas na
mesma espécie; uma definição nestes termos é pior do que as
que empregam atributos de aplicação universal. Da primeira
maneira, se o resto do enunciado for apropriado, então tam-
bém o enunciado total será apropriado, pois se for acrescenta-
do algum atributo verídico à propriedade do sujeito, o total da
definição também será apropriado. Se, pelo contrário, algum
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23 Arist., de an. 404b29: alguns filósofos afirmam «que a alma é um
número que se move a si mesmo» (t¾n yuc¾n ¢riqmÕn kinoànq! ŒautÒn).

24 Platão, Phaedr. 245e.
25 FlŠgma, um dos quatro «humores» que circulavam pelo corpo

humano.
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elemento contido no enunciado não for aplicável a todos os
sujeitos englobados na mesma espécie, é impossível o enuncia-
do total ser apropriado, porquanto assim a predicação não será
convertível. Por exemplo, a definição «ser animado, terrestre,
bípede, com quatro côvados de altura» 26. É claro que esta ex-
pressão não é convertível com o sujeito 27, uma vez que o atri-
buto «com quatro côvados de altura» não se aplica a todos os
membros da mesma espécie.

Deve verificar-se também se o oponente não dá uma defini-
ção pleonástica, dizendo por exemplo que «desejo» é «apetite
de algo agradável»; ora, todo o «desejo» tem por objecto alguma
coisa agradável, ou seja, a noção de «agradável» já está conti-
da na noção de «desejo». A definição acima seria, portanto,
equivalente a dizer que «desejo» é o «apetite-de-algo-agradável
de algo agradável» 28; não há diferença alguma entre empregar
«desejo» ou «apetite de algo agradável», porquanto ambas as
expressões têm por objecto a obtenção de algo agradável. É pos-
sível, no entanto, que uma expressão destas não seja absurda.
De facto, o «homem» é «bípede», logo, uma expressão que signi-
fique o mesmo que «homem» também terá como atributo
«bípede»; ora, «animal terrestre bípede» significa o mesmo que
«homem», logo, «animal-terrestre-bípede» também será «bípe-
de», sem que daqui resulte nada de absurdo: «bípede» não é
predicado de «animal terrestre» (pois neste caso «bípede» seria
predicado duas vezes do mesmo sujeito); «bípede» é predicado
de «animal-terrestre-bípede», l logo, o atributo bípede» está a ser
predicado apenas uma vez 29. O mesmo se verifica a respeito
de «desejo»: não é, de facto, apenas de «apetite» que se predica
como objecto «algo de agradável», mas sim do sintagma com-
pleto, e assim a predicação pode entender-se como sendo feita
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26 I. e., mais ou menos 1,70 m.
27 I. e., «homem».
28 Em grego ficaria Ôrexij+¹dŠoj ¹dŠoj «[apetite do agradável] (do

agradável), daqui a redundância.
29 Tentemos uma representação formal deste raciocínio. Façamos

X = «homem» e Y = «animal terrestre bípede». Atendendo a que X = Y,
será lícito dizer, quer «X é bípede», quer «Y é bípede», logo, «bípede» é
predicado apenas uma vez do respectivo sujeito.
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apenas uma vez 30. É que o absurdo não está em pronunciar
duas vezes a mesma palavra, mas sim em atribuir um mesmo
predicado a alguma coisa por mais do que uma vez, como fez,
por exemplo, Xenócrates ao definir «prudência» como uma ati-
tude «definitória e contemplativa» 31 das coisas que existem, por-
quanto uma atitude «definitória» é, de certo modo, uma atitude
«contemplativa», logo, ao acrescentar o adjectivo «contem-
plativa» ele não fez mais do que dizer duas vezes o mesmo.
A mesma coisa se passa quando alguns definem «resfriamento»
como «privação do calor natural 32», dado que toda a privação é
sempre do que é natural, logo é supérfluo acrescentar «natural»;
bastará dizer «privação do calor», uma vez que só por si o vo-
cábulo «privação» já implica que se trata de algo «natural».

Deve verificar-se também se o oponente, após uma defini-
ção em termos universais, acrescenta que ela é válida igualmen-
te para o particular, por exemplo, se definir «equidade» 33 como
uma «restrição do que é conveniente e é justo»; ora o que é
«justo» é sempre «conveniente», logo está contido na definição
de «conveniente». É, portanto, supérfluo acrescentar «justo», já
que fazê-lo equivale a dizer a proposição particular como adição à
universal. O mesmo sucederia com a definição de «medicina»
como sendo a «ciência do que é saudável para homens e ani-
mais», ou de «lei» como a «imagem do que é por natureza bom
e justo»: como o «justo» é algo de «bom», a definição acima
dada é redundante.

30 O raciocínio é idêntico: X = «desejo», Y = «apetite de algo agra-
dável». Como X = Y, é lícito dizer quer «X tem por objecto algo de agra-
dável», quer «Y tem por objecto algo de agradável», pelo que também
neste caso o atributo «ter por objecto algo de agradável» seria predicado
uma única vez.

31 `Oristik¾ ka† qewrhtik».
32 StŠrhsij toà kat¦ fÚsin qermoà, lit. «privação do calor segundo a

natureza».
33 !Epie…keia, na sua conotação jurídica, corresponde ao lat. aequitas

«equidade» (em oposição à aplicação estrita da lei). Note-se, no entanto,
que Boécio, na sua tradução latina, preferiu verter o termo grego por
clementia, talvez inspirado pelo passo de Plutarco, Caesar, 57, 4, em que
este se refere è edificação de um templo em honra da Clemência de Júlio
César.
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4. Em suma, se o oponente construiu correctamente ou não
a sua definição, é questão a analisar pelos meios acima vistos,
ou outros semelhantes; para ver se ele estabeleceu e definiu a
essência do sujeito 34, ou não, há que recorrer aos métodos que
se seguem.

Em primeiro lugar, deve verificar-se se a definição não foi
construída a partir de noções prévias e mais bem conhecidas.
Uma vez que uma definição tem por finalidade esclarecer o
sentido de um dado termo, e como não ficamos a conhecer esse
sentido a partir de palavras ao acaso, mas sim a partir de no-
ções prévias e mais bem conhecidas, como sucede nas demons-
trações (assim procede, de facto, todo o ensino e toda a apren-
dizagem), é claro que quem não constrói a definição a partir
de tais noções não está a definir coisa alguma. De outra manei-
ra haveria múltiplas definições para o mesmo sujeito: é eviden-
te que quem parte de noções prévias e mais bem conhecidas
está a definir melhor, pelo que ambas as definições 35 seriam
referentes à mesma coisa. Não parece, contudo, que esta opi-
nião seja aceitável: para cada coisa existente há apenas uma es-
sência que lhe é própria; por conseguinte, havendo várias defi-
nições para o mesmo sujeito, a essência da coisa a definir seria
aquela que é indicada por cada uma das definições; l mas como
as várias definições são diferentes, as coisas definidas teriam
de ser também elas diferentes. Logo, é evidente que quem não
define a partir de noções prévias e mais conhecidas não está a
definir coisa alguma.

Não apresentar uma definição a partir de termos mais
conhecidos pode entender-se de duas maneiras: ou o oponente
emprega termos em geral menos conhecidos, ou termos menos
conhecidos para nós; ambos os casos são possíveis. Em geral, é
mais conhecido o que é anterior do que o que é posterior, por
exemplo, o ponto relativamente à linha, a linha relativamente à
superfície, a superfície relativamente ao sólido, tal como sucede
com a unidade relativamente ao número, dado que ela é ante-
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34 TÕ t… Ãn eünai.
35 I. e., a definição que se baseia em termos pouco rigorosos, e aque-

la que assenta em «noções prévias e mais bem conhecidas».
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rior, e é o princípio de todo o número. O mesmo se passa com
a letra em relação à sílaba. Por vezes, todavia, sucede-nos o
contrário: o sólido afecta mais imediatamente os nossos senti-
dos, e também a superfície os desperta mais do que a linha, ou
a linha mais do que o ponto 36. A maioria das pessoas apreen-
de estas noções por esta sequência, mais fácil de reconhecer, en-
quanto a sequência inversa já exige uma aprendizagem resultan-
te de reflexão mais atenta e apurada.

É, portanto, em geral preferível tentar conhecer as coisas
partindo do anterior para o posterior, pois um tal procedimen-
to é mais conforme com a ciência 37. No confronto com os in-
capazes de apreender as coisas segundo o método indicado,
será talvez necessário construir o enunciado 38 recorrendo a
termos seus conhecidos. Pertencem a este tipo de definições as
de ponto, linha e superfície, pois todas elas definem o anterior
recorrendo ao posterior: o ponto como limite da linha, a linha
como limite da superfície, a superfície como limite do sólido. Não
devemos, porém, esquecer que quem define deste modo não
consegue indicar a essência 39 da coisa a definir, salvo se suce-
der o que é mais conhecido para nós ser igualmente o mais co-
nhecido em termos absolutos, atendendo a que para se dar uma
definição correcta de um sujeito há que proceder a partir da
indicação do género e das diferenças específicas, e estes predi-
cáveis pertencem ao número dos que são, em termos absolutos,
mais conhecidos do que a espécie e anteriores a ela. De facto,
o género e a diferença específica, se eliminados, eliminam consi-
go a espécie, logo, um e outra são anteriores à espécie. São
igualmente mais conhecidos: por um lado, porque, sendo co-
nhecida a espécie, necessariamente se conhecerá o género e a
diferença específica (quem conhecer o sentido de «homem»
igualmente conhecerá o de «animal» e o de «terrestre»); por
outro lado, porque, conhecendo o género ou a diferença espe-

36 Nota-se, por vezes, da parte de Arist. uma certa fluidez termino-
lógica: aqui, para significar «ponto», emprega o vocábulo shme™on, lit. «si-
nal», quando acima havia empregado stigm».

37 !Episthmonikèteron, lit. «mais científico».
38 TÕn lÒgon: «o discurso» (= a definição).
39 TÕ t… Ãn eünai.
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cífica, não se conhece necessariamente a espécie; logo, a espé-
cie é o termo menos conhecido. Além disto, segundo aqueles
que afirmam serem conformes à verdade as definições
construídas a partir dos conhecimentos individuais de cada um,
teria de haver consequentemente muitas definições da mesma
coisa, pois para cada indivíduo existem coisas que são mais
conhecidas para ele só, e não para todos; logo, para uso de cada
indivíduo l deveria ser estabelecida uma definição diferente,
caso se admitisse ser preciso construir a definição a partir das
noções mais conhecidas de cada um. Mais, para as mesmas
pessoas não são sempre as mesmas coisas as mais conhecidas:
a princípio são as que derivam das sensações, depois, quando
as pessoas se tornam mais rigorosas na análise, sucede o inver-
so 40, logo, à mesma pessoa, nem sempre deveria ser apresen-
tada a mesma definição por quem afirma que a definição a
apresentar deve ser formada com base nas coisas mais conhe-
cidas para cada indivíduo. É óbvio, portanto, que a definição
não deve ser construída a partir de noções deste tipo, mas sim
a partir daquelas noções que são as mais conhecidas em ter-
mos absolutos, pois só assim será possível dar uma definição
que seja sempre uma e a mesma. Talvez se possa objectar que o
que é conhecido em termos absolutos não é o que é conhecido
por todos, mas o que o é apenas por aqueles cujo intelecto fun-
ciona perfeitamente, tal como o que é saudável em termos abso-
lutos é o que se aplica àqueles indivíduos que gozam de boa
forma física. Todas estas questões devem ser cuidadosamente
analisadas, e usadas depois no debate da maneira que for ade-
quada. O que parece ser consensual é a possibilidade de refutar
uma definição se ela não for construída, nem a partir das coisas
mais conhecidas em termos absolutos, nem a partir das coisas
eventualmente mais conhecidas para cada um de nós.

Uma das maneiras de definir sem recorrer a termos mais
conhecidos consiste em demonstrar o que é anterior recorren-
do ao que é posterior, conforme atrás dissemos 41. Outra, con-

142a

40 I. e., «as coisas mais conhecidas» passam a ser as intelegíveis, em
vez das sensíveis.

41 V. supra, 141a26 e segs.
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siste em definir uma coisa em repouso e bem delimitada recor-
rendo ao que é indeterminado e em movimento, pois uma coi-
sa em repouso e bem determinada é anterior a uma coisa inde-
finida e em movimento.

Há três maneiras de definir sem ser a partir de noções
prévias.

A primeira consiste em definir um termo dotado de um
oposto recorrendo a esse oposto, por exemplo, «bem» a partir
da noção de «mal», dado que os opostos são, por natureza, si-
multâneos 42. Alguns, contudo, são de parecer que o mesmo
ramo do conhecimento trata de ambos os opostos, de modo que
nenhum deles é susceptível de ser mais conhecido do que o
outro. É preciso, todavia, não esquecer que certos conceitos tal-
vez não se possam definir de outra maneira, por exemplo, o
de «duplo» sem recurso ao de «metade», ou ainda os predica-
dos relativos por natureza. Nos predicados relativos sucede pre-
cisamente que a sua essência consiste em serem relativos a
qualquer coisa, pelo que é impossível conhecer um dos termos
da relação sem o outro. Por conseguinte, na definição de um
deles deve necessariamente estar contida a definição do outro.
É necessário conhecer bem todas estas questões, e servirmo-nos
delas conforme parecer apropriado.

A segunda consiste em utilizar na definição o próprio termo
a definir. Este erro pode passar despercebido quando não se
emprega o nome mesmo da coisa que se quer definir, por
exemplo, quando l se define «sol» como «o astro que aparece
durante o dia»: ora falar em «dia» implica referir «sol». Para
pôr a descoberto este artifício bastará substituir o nome pela
definição, por exemplo, definir «dia» como o «percurso do sol
acima da terra»: é óbvio que falar «do percurso do sol acima
da terra» é o mesmo que falar do «sol», logo, quem emprega o
termo «dia» está a empregar também o termo «sol».
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42 Cf. O Livro do Tao, XLVI (II): «Quando se afirma a beleza de uma
coisa afirma-se simultaneamente a fealdade de outra» (LAO ZI — El libro
del Tao, trad., prólogo y notas de Juan Ignacio Preciado, Madrid, Ediciones
Alfaguara S. A., 1981, pp. 92-93).
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A terceira consiste em definir um dos termos de uma di-
visão por meio do outro termo resultante da mesma divisão 43,
por exemplo, definir o conceito de «ímpar» como o número
maior que o «par» por uma unidade. Por natureza, duas espé-
cies resultantes da divisão de um género são simultâneas; «ím-
par» e «par» são resultantes de uma mesma divisão, dado que
um e outro são diferenças específicas de «número».

Situação semelhante quando se define um termo superior
recorrendo a um menos elevado, por exemplo, quando se defi-
ne «par» como «o que é divisível ao meio», ou «bem» como «a
posse da virtude»; a expressão «ao meio» 44 é deduzida de
«dois», que é número par, e quanto à «virtude», ela é um
«bem», pelo que estamos a usar na definição de um termo termos
que lhe estão subordinados. Quem emprega um termo subor-
dinado ao nome da coisa está a usar também implicitamente o
nome da coisa. Assim, quem emprega o termo «virtude» está
implicitamente a usar o termo «bem», uma vez que a «virtude»
é um «bem»; do mesmo modo, quem usa a expressão «divisí-
vel ao meio» está a usar implicitamente o termo «par», porquan-
to «dividir ao meio» é o mesmo que «dividir por dois», e
«dois» é número par.

5. De um modo geral, podemos dizer que existe um «lu-
gar» consistente em não se fazer uma definição a partir de ter-
mos prévios e mais conhecidos; as partes desse «lugar» foram
explicitadas acima.

Um segundo «lugar» consiste em verificar se, embora o su-
jeito em debate pertença a um género, não lhe foi atribuído esse
género. Ocorre um erro deste tipo nos casos em que a defini-
ção não começa por explicitar a essência 45 do sujeito; por exem-
plo, a definição de «corpo» como «aquilo que tem três dimen-
sões», ou a definição de «homem» como «aquele ente que sabe
contar» 46. Não é explicitado qual o ente que «tem três dimen-

43 V. supra, 136b3.
44 D…ca, lit. «em duas partes», cf. dÚw «dois».
45 TÕ t… œstin.
46 Ou: «que conhece os números».
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sões», ou que «sabe contar»; ora, ao género compete indicar a
essência, e é ele a primeira expressão das que fazem parte da
definição de uma coisa.

Outra coisa a fazer é verificar se o oponente, caso a defini-
ção seja aplicável a várias coisas, omitiu referi-las todas; por
exemplo, se definir «arte gramática» como «saber escrever sob
ditado»: seria necessário acrescentar que, nessa arte, cabe tam-
bém a «leitura». Logo, não dá uma definição completa de gra-
mática nem quem só fala em «escrever», nem quem só refere a
«leitura», ou seja, nenhum deles isoladamente o faz, mas ape-
nas aquele que mencionar as duas componentes, dado que não
é aceitável haver várias definições da mesma coisa. Pode veri-
ficar-se em certos casos l ser verdade o que acima ficou dito,
mas em outros casos não, como no caso de termos não aplicá-
veis a dois sujeitos opostos: por exemplo, ao falar da «medici-
na», defini-la como «o que produz a saúde e a doença»; a pri-
meira afirmação 47 é relativa à essência, ao passo que a segunda
é acidental, dado que é por completo estranho à medicina o ob-
jectivo de produzir a doença. Por conseguinte, quem toma em
consideração ambos os aspectos possíveis da medicina não está a
dar dela uma definição melhor do que quem considera apenas
um deles, pelo contrário, até dará uma definição pior, porque
qualquer indivíduo, seja de que profissão for, terá capacidade
para provocar uma doença.

Outro ponto a verificar é se o oponente, quando são vários
os usos possíveis de um termo, o define não em relação ao
melhor uso, mas sim em relação ao pior, uma vez que toda a
ciência e toda a capacidade parecem dever entender-se em re-
ferência ao melhor.

Por outro lado ainda, se o termo empregado não foi atri-
buído ao género conveniente, há que estudá-lo a partir dos ele-
mentos respeitantes aos géneros 48, conforme ficou dito ante-
riormente.
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47 I. e., «a medicina produz a saúde».
48 I. e., as regras que definem o método de lidar com o género (cf.

supra, 139b3).
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Outra coisa a verificar é se o oponente enumera os géneros
omitindo alguns deles 49; por exemplo, «justiça» como a arte de
«alcançar a igualdade», ou de «distribuir com equidade»; quem
dá uma definição assim está a passar por cima da «virtude».
Ou seja, ao não enunciar qual o género próximo da «justiça»,
não explicita qual é a sua essência 50, quando a essência 51 de
cada coisa lhe é atribuída juntamente com o género. Este pro-
cedimento dá o mesmo resultado que a não inclusão do sujeito
no género mais próximo, porque, quando se inclui o sujeito no
género mais próximo, ele fica automaticamente incluído em to-
dos os géneros superiores, dado que todos os géneros de nível
mais alto são predicados dos de níveis mais baixos. Por conse-
guinte, ou se deve estabelecer qual o género mais próximo, ou
acrescentar ao género de ordem superior todas as diferenças
específicas pelas quais é definido o género mais próximo; des-
te modo nada ficará omitido, só que para expressar o género
subordinado se recorre a uma definição em vez de a um nome.
Em contrapartida, quem refere apenas o género superior não
especifica qual o género subordinado, por exemplo, quem fala
em «planta» não especifica que pretende dizer «árvore» 52.

6. Também deve verificar-se, de modo semelhante, no
que respeita às diferenças específicas, se o oponente referiu as
diferenças pertinentes para a delimitação do género em causa.

49 `Uperba…nwn, lit. «passando por cima, ultrapassando (algum gé-
nero)».

50 TÕ t… Ãn eünai.
51 OÙs…a.
52 Para ajuizar da importância que, para os Antigos, tinha a estrita

observância do significado próprio das palavras, veja-se o caso seguinte,
passado na Roma antiga, e recordado no Manual de Direito Civil do jurista
Gaio: (Em Roma as acções executivas) «seguiam as palavras mesmas da
lei» (com escrúpulo tal que) «um indivíduo que pôs uma acção para re-
clamar contra um vizinho que lhe cortara algumas videiras, e mencionou
as «videiras» no decorrer da acção, foi sentenciado a perdê-la, uma vez
que o autor desta deveria falar em «árvores», porque a Lei das XII Tábuas,
nos termos da qual ele podia pôr a acção pelo «corte das videiras», ape-
nas emprega a expressão genérica pelo corte de árvores» (Gaio, Institutiones,
IV, 11).
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Se ele não dá a sua definição por meio das diferenças parti-
culares do sujeito em questão, ou se enuncia algum termo que
não é diferença específica de coisa nenhuma, por exemplo, se
mencionar «animal» ou «substância» 53, é claro que não está a
definir nada, dado que os termos citados não são diferença
específica de coisa nenhuma. Verificar também se existe algum
outro membro resultante da mesma divisão que a diferença
apresentada. Se não existe, é evidente que o termo sugerido não
é uma diferença pertinente do género: todo o género é divisí-
vel l por meio de diferenças que se opõem entre si, por exem-
plo, «animal» é divisível em «terrestre», «alado» ou «aquáti-
co» 54. Também pode suceder que a diferença seja resultante da
divisão em opostos, mas não seja válida em relação ao género
em causa. É evidente que nenhuma delas será específica do
género, porque todas as diferenças resultantes de uma mesma
divisão são verdadeiras em relação ao género apropriado. De
modo semelhante pode ainda suceder que uma diferença seja
verdadeira, mas que, acrescentada ao género, não dê lugar à
emergência de uma espécie. É evidente neste caso que não esta-
mos perante uma diferença específica do género em causa, uma
vez que toda a diferença específica, ao juntar-se ao género,
define uma espécie. Se, porém, esta última não for uma dife-
rença específica, também a enunciada pelo oponente o não será,
visto que ambas resultaram da mesma divisão.

Também deve verificar-se se o oponente opera uma divisão no
género por meio de uma negação, como fazem, por exemplo, os
que definem «linha» como um «comprimento sem largura» 55;
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53 OÙs…a; este vocábulo, conforme temos chamado a atenção, é fre-
quentemente usado por Arist.  também como equivalente de tÕ t… Ãn eünai,
ou seja, «essência».

54 Os mss. acrescentam ainda ka† tù d…podi «e bípede», lição que é
eliminada por Ross e não é traduzida por Sanmartín nem Colli, mas é
aceite e traduzida por Foster e Rolfes. Note-se que o texto latino de Boécio
para este passo é: gressibili et uolatili et bipedi «(o género ‘animal’ divide-
-se) em pedestre, volátil e bípede, eliminando a referência aos animais que
vivem em meio aquático».

55 MÁkoj ¢platŠj, lit. «comprimento não-largo». A negação consis-
te, neste caso, no emprego de um termo com o prefixo privativo ¢-, equi-
valente a in- em latim e a un- em alemão.
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ora isto não significa senão que a linha não tem «largura».
Daqui resulta que o género participaria da espécie e, deste
modo, como a respeito de toda e qualquer coisa ou é verdade
a afirmação ou é verdade a negação de algo, todo o comprimen-
to ou é «sem largura», ou «com largura»; por conseguinte, o
género da «linha», uma vez que é um «comprimento», ou é
«sem largura», ou «com largura». «Comprimento sem largura»
é a definição de uma espécie, e o mesmo sucede com «compri-
mento com largura». Os predicados «sem largura» e «com lar-
gura» constituem diferenças específicas; da conjugação da di-
ferença com o género resulta a definição da espécie, por
conseguinte o género admitiria a mesma definição que a espé-
cie. Admitiria também a definição da diferença específica, uma
vez que uma das diferenças enunciadas deve necessariamente
predicar-se do género. O «lugar» acabado de referir é útil para
os que defendem a existência das «formas» 56. De facto, se exis-
te o «comprimento em si» 57, como será possível predicar do
género que ele tem largura ou que é sem largura? É que a res-
peito de todo e qualquer comprimento ou um ou outro destes
predicados deve ser verdade, se é que se quer predicar algo de
verdadeiro a respeito do género. Ora isto não se verifica, dado
que há comprimentos sem largura, tal como há comprimentos
com largura. Por conseguinte, este «lugar» apenas é útil contra
aqueles que defendem que todo o género é, numericamente,
uno, que é precisamente o que fazem os defensores da existên-
cia das «formas», ao afirmarem que «comprimento em si», tal
como «animal em si», constituem géneros 58.

Talvez em certos casos seja necessário recorrer à negação
para estabelecer uma definição, por exemplo, no caso das pri-

56 !IdŠaj eünai (formas esse, na versão de Boécio); alusão à «teoria das
formas» («Ideias»), de Platão.

57 AÙtÕ mÁkoj («Länge an sich», na versão de Rolfes).
58 Como se pode ver, estamos perante um argumento aduzido por

Arist. contra a «teoria das Formas» de Platão: se se admitir a existência
da «forma do comprimento» (ou, por outras palavras, o «comprimento
em si»), o resultado será que dela serão predicados quer a existência
quer a não existência de largura, o que é contraditório (cf. J. D. G. Evans,
pp. 125-126).
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vações: «ser cego» significa «estar privado da visão» quem por
natureza deveria tê-la. É indiferente que se divida o género re-
correndo a uma negação, ou que se recorra a uma afirmação
tal que necessariamente o seu contrário será l estabelecido por
uma negação, por exemplo, quando se define «comprimento
com largura»: o único contrário possível de «comprimento com
largura» é «comprimento sem largura», por conseguinte esta
nova divisão do género opera por meio de negação.

Deve verificar-se também se o oponente apresenta a espécie
como sendo uma diferença específica, como sucede com aque-
les que definem «insulto» como «insolência combinada com es-
cárnio»; ora «escárnio» é uma forma de «insolência», por con-
seguinte «escárnio» não é uma diferença específica, mas sim
uma espécie.

Deve verificar-se também se ele apresenta o género como
sendo uma diferença específica, por exemplo definindo «virtu-
de» como sendo «uma disposição 59 boa ou honesta», porquan-
to «bem» é o género a que pertence «virtude». Ou então «bem»
não é um género, mas sim uma diferença específica, se é ver-
dade não ser aceitável a mesma coisa estar contida em dois
géneros que não se englobam um ao outro. De facto, nem
«bem» engloba em si «disposição», nem «disposição» engloba
em si «bem», porque nem toda a «disposição» é um «bem»,
nem todo o «bem» é uma «disposição»; logo, não podem ser
ambos géneros de virtude. Se, portanto, «disposição» for o gé-
nero de «virtude», é evidente que «bem» não será um género,
mas uma diferença específica. Mais, «disposição» indica a es-
sência de «virtude» 60, enquanto «bem» não indica uma essên-
cia, mas sim uma qualidade, e é consensual que a diferença
específica indica uma qualidade.

Verificar também se a diferença apresentada pelo oponente
indica, em vez de uma qualidade, um sujeito individual, pois
segundo a opinião corrente toda a diferença específica indica
uma qualidade.
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59 “Exij (lat. habitus).
60 Lit. indica o que é — t… œsti — «virtude».
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Investigar também se a diferença proposta convém a título
de acidente ao sujeito a definir. É que nenhuma diferença es-
pecífica pertence ao número dos atributos a título de acidente,
como de resto sucede com o género, dado que não é possível
uma diferença ou convir ou não convir a um mesmo sujeito 61.

Verificar também se se apresenta como predicado do géne-
ro uma diferença específica, uma espécie, ou algum atributo de
nível inferior à espécie, pois neste caso não estará a dar-se
nenhuma definição. Nada do referido pode ser predicado do
género, dado que o género é o termo que tem uma maior ex-
tensão. Inversamente, se se predica o género da diferença es-
pecífica, pois neste caso é consensual que o género não pode
ser predicado da diferença, mas sim dos sujeitos de que é
predicada a diferença; por exemplo, «animal» é predicado de
«homem», de «boi» e de outros animais terrestres, e não da
diferença em si que é predicada da espécie. Se, de facto, se fi-
zesse de «animal» o predicado de cada uma das diferenças,
então a espécie teria muitos animais como predicados, l uma
vez que todas as diferenças específicas são predicados da es-
pécie. Mais ainda, todas as diferenças, se realmente são «ani-
mais», ou constituem espécies, ou denotam indivíduos, dado
que cada nome de animal denota ou uma espécie ou um indi-
víduo.

Semelhantemente deve verificar-se se o oponente dá como
predicado da diferença, ou a espécie, ou algum termo inferior
à espécie; ora isto não é possível, porquanto a diferença tem
uma extensão maior do que a da espécie. A ser assim 62, a di-
ferença, além do mais, coincidirá com a espécie, se, de facto, se
predicar dela alguma das espécies; por exemplo, se da diferença
se predicasse «homem», é evidente que a diferença específica
seria «homem». Igualmente deve verificar-se se a diferença espe-
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61 Recorde-se que o caracteriza os acidentes é precisamente o facto
de poderem umas vezes aplicar-se e outras vezes não se aplicarem ao
sujeito, ou seja, o facto de serem propriedades ocasionais. Em contrapar-
tida, a diferença que determina a constituição de uma espécie aplica-se
sempre aos sujeitos determinados por ela como membros da espécie.

62 I. e., se o oponente predicasse da diferença ou o termo designativo
da espécie, ou algum outro termo de grau inferior à espécie.
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cífica não é dada como anterior à espécie, isto porque a dife-
rença específica tem de ser, por um lado, posterior ao género,
mas por outro, deve ser anterior à espécie.

Deve verificar-se também se a diferença proposta é atri-
buída a um outro género que não engloba nem é englobado pelo
primeiro: A opinião comum é que uma mesma diferença espe-
cífica não pode pertencer a dois géneros que não se englobam
mutuamente. A não ser assim 63, o resultado seria uma mesma
espécie estar contida em dois géneros que não se englobam
mutuamente. Na realidade, cada diferença específica implica 64

o seu próprio género, por exemplo, «terrestre» e «bípede» im-
plicam «animal». Logo, do termo de que é predicada a dife-
rença é predicado também cada um dos géneros, e obviamente
a espécie pertenceria a dois géneros que não se englobam
mutuamente. Ou então digamos que não é impossível uma mes-
ma diferença ocorrer em dois géneros que não se englobam
mutuamente: neste caso deveria acrescentar-se «desde que não
estejam ambos num mesmo género superior». Por exemplo, «ani-
mal terrestre» e «animal alado» são dois géneros que não se
englobam mutuamente, e a diferença específica entre ambos é
«bípede»; logo, deveria acrescentar-se que não estão ambos
englobados em outro género superior; ora o que sucede neste
caso é que ambos estão englobados no género «animal». É, as-
sim, evidente, que não é necessário a diferença específica re-
meter para o género adequado, dado que se viu ser possível a
mesma diferença pertencer a dois géneros que não se englo-
bam mutuamente; pelo contrário, é necessário que refira ape-
nas um deles, bem como todos os outros que lhe forem supe-
riores, como é o caso de «bípede», que implica, ou «animal
alado», ou «animal terrestre».

Verificar ainda se se apresentou uma «localização espa-
cial» 65 como sendo uma diferença respeitante à substância 66,
dado que é consensual uma substância não diferir de outra

63 I. e., se não se der o caso de um dos géneros estar englobado no
outro.

64 !EpifŠrei, lit. «traz consigo, comporta».
65 TÕ ‰n tini, lit. «o (estar) em algo».
66 OÙs…a.
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substância pela categoria de lugar 67. Daqui deriva a crítica
dirigida contra aqueles que dividem os animais em «terrestres»
e «aquáticos», com a alegação de que «terrestre» e «aquático»
remetem para a categoria de lugar. Ou talvez esta crítica não
tenha fundamento, dado que «aquático» não significa «que está
em algo», nem remete para a categoria de «lugar», mas sim para
a de «qualidade» 68. De facto, mesmo que o animal «aquático»
esteja em seco, continua a ser «aquático»; igualmente um ani-
mal «terrestre» 69, se estiver num meio húmido, não deixa de
ser l «terrestre» para passar a ser «aquático». Seja como for, se
o oponente disser que a diferença específica consiste numa «lo-
calização espacial», é evidente que comete um erro.

Outra coisa a ver é se ele apresentou como diferença a ca-
tegoria de «afecção» 70; é que toda a afecção, levada ao extremo,
implica o afastamento do sujeito da sua essência 71, coisa que a
diferença específica não faz. Pelo contrário, a diferença parece
antes preservar a essência do sujeito de que é diferença especí-
fica; além disso, é simplesmente impossível uma coisa existir
sem a adequada diferença específica; por exemplo, se um ente
não for «terrestre» não poderá ser «homem». De um modo
geral, de todas as modificações sofridas pelo sujeito, nenhuma
pode ser sua diferença específica, porquanto todas as modifi-
cações susceptíveis de serem levadas ao extremo implicam um
afastamento da essência. Logo, se o oponente apresenta como
diferença específica algo deste tipo, comete um erro, dado que
as nossas modificações não se situam a nível das diferenças es-
pecíficas.
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67 Tù poà eünai, lit. «por estar algures»; sobre a «categoria de lugar»
v. Arist., Cat. 1b26; 2a1-2.

68 PoiÒn, lit. «qual»; v. Arist., Cat. 1b25 e segs.
69 Cersa™on, lit. «(que está) em seco»; cf. o uso por Arist. de pezÒn

(adjectivo), que pode ser traduzido por «pedestre», mas que, em geral,
quando explícita ou implicitamente se opõe a «alado» ou a «aquático»,
traduzimos por «terrestre», cf. pezÒn (substantivo) «planície, local por onde
se anda a pé».

70 P£qoj (lat. passio), «paixão», i. e., o facto de se sofrer uma acção,
de se ser objecto de alguma acção por parte de outrem.

71 OÙs…a; aqui não parece aceitável a tradução por «substância».
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Também há que ver se o oponente não apresenta como di-
ferença específica de um sujeito denotado por um termo relativo
uma diferença relativa a outro termo qualquer; dado que as di-
ferenças que consistem em atributos relativos são elas mesmas
relativas, como sucede com o «saber». Este, de facto, pode ser
«teorético», «prático» e «poético» 72; ora cada um destes termos
aponta para uma relação: saber teórico «de alguma coisa», saber
poético «de alguma coisa», saber prático «de alguma coisa».

Investigar também se quem define em termos relativos faz
a relação com o que por natureza corresponde a cada termo.
Certos termos só se podem usar relativamente à sua finalidade
natural, e não a outra qualquer; certos outros podem usar-se re-
lativamente a uma finalidade diferente, por exemplo, a «vista» só
se usa para «ver», o «raspador» pode usar-se também para
vasar água 73. No entanto, se alguém definisse «raspador» como
«instrumento para vasar água» estaria cometendo um erro,
porquanto não é este o uso natural do instrumento. A defini-
ção de «finalidade natural» poderá ser algo como isto: «a fina-
lidade com que usa um instrumento o sabedor, na medida em
que é sabedor, ou o saber respeitante a cada coisa».

Também, quando sucede um termo entrar em várias rela-
ções, importa ver se o oponente omitiu referir a relação princi-
pal, por exemplo, se definir «prudência» como virtude do «ho-
mem», ou da «alma», em vez de «da capacidade racional» 74.
Ora a «prudência» é, antes de mais, uma virtude da «capaci-
dade racional da alma», e somente por referência a esta é que
se pode dizer que a «alma», ou o «homem», são dotados de
«prudência».

72 Qewrhtik» (sc. œpist»mh), «saber teórico, corpo de conhecimentos
científicos sobre alguma matéria»; praktik» (sc. œpist»mh) «saber prático,
tecnologia, conhecimento dirigido para a realização/fabricação de algu-
ma coisa (de pr£ttw «fazer, agir»); poihtik» (sc. œpist»mh) «saber criativo,
poético (de poiŠw «fazer, ficcionar», lat. fingere, cf. «ficção»).

73 O «raspador» (stlegg…j, donde foi tirado o lat. strigillum) era uma
lâmina de metal, curva e côncava, usada pelos atletas para rasparem o
óleo com que cobriam o corpo para os exercícios na palestra. Ocasional-
mente podia ser utilizado, como se fosse uma colher, para tirar líquido
de um recipiente (v. Aristófanes, Tesmofor., 556).

74 TÕ logistikÒn «a capacidade racional da alma».



423

Erra ainda quem atribui uma «paixão» 75, ou uma «dispo-
sição» 76, ou qualquer outro atributo similar a um sujeito não
passível de o receber. Toda a «paixão», ou toda a «disposição»,
só podem dar-se naturalmente no sujeito de quem são «paixão»
ou «disposição», como é o caso do «saber», que existe na alma,
pelo facto de ser uma «disposição da alma». Cometem muitas
vezes erros no uso deste tipo de predicados, por exemplo, aque-
les que l definem «sono» como «»incapacidade de ter sensa-
ções» 77, ou «impasse» 78 como «equilíbrio entre raciocínios con-
traditórios», ou «sofrimento» 79 como «deslocação violenta de
partes do corpo naturalmente unidas». Na realidade, nem
«sono» é atributo da «sensação» (e teria de sê-lo, para se admi-
tir que consiste numa «incapacidade de sentir»), nem o «im-
passe» se encontra «nos raciocínios contraditórios», nem o «so-
frimento» reside nas partes do corpo «naturalmente unidas»,
pois se o «sofrimento» estivesse nelas teríamos de admitir que
entes inanimados são passíveis de sofrimento. Do mesmo tipo
é a definição de «saúde» como «um equilíbrio entre o quente e
o frio», pois a ser assim tanto o «quente» como o «frio» goza-
riam de saúde, dado que o equilíbrio entre dois contrários re-
side nos próprios contrários que estão em equilíbrio, o que
daria como resultado que o sujeito de «saúde» seriam o «quen-
te» e o «frio». Mais ainda, quem dá definições deste tipo con-
funde o efeito com a causa, ou vice-versa; ora, na realidade, «a
deslocação das partes naturalmente unidas» não é o «sofrimen-
to», mas sim a «causa do sofrimento». Nem o «sono» consiste
na «incapacidade de sentir», mas sim cada um é causa do ou-
tro, pois ou dormimos por incapacidade de sentir, ou não sen-
timos porque estamos a dormir. Do mesmo modo será aceitá-
vel dizer-se que «o equilíbrio entre raciocínios contraditórios»
é a «causa do impasse», pois, de facto, quando nós delibera-
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75 P£qoj (cf. n. 70).
76 Di£qesij.
77 !Adunamˆa a˜sq»sewj.
78 !Apor…a, lit. «situação sem saída» (como sucede com frequência

nos primeiros diálogos platónicos), «aporia».
79 !Alghdèn, lit. «dor física».
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mos sobre duas condutas opostas e todas as razões num senti-
do ou noutro parecem equivaler-se, ficamos num impasse sem
saber o que fazer.

Deve também verificar-se se, em relação à categoria «tem-
po», ocorre alguma discrepância, por exemplo, se se define
«imortal» como sendo um «ser vivo presentemente imperecí-
vel 80»; o ser vivo «imperecível presentemente» será, neste
momento, na realidade, «imortal». Ou talvez as coisas não se
passem assim?! É que «ser presentemente imperecível» é uma
expressão ambígua, a qual tanto pode significar «que uma coisa
neste momento ainda não está a perecer», como «que não pode
perecer neste momento», como ainda «que é, neste momento,
de natureza tal que nunca poderá perecer». Quando, porven-
tura, dizemos que «um ser vivo é, neste momento, imperecí-
vel», o que pretendemos dizer é que ele, «neste momento, é de
natureza tal que nunca poderá perecer»; mas isto equivale a
dizer que é «imortal»; logo, daqui deve concluir-se que ele não
é imortal só neste momento. Se, todavia, se verificar que a
definição dada só convém ao sujeito no presente ou no passa-
do, enquanto ao nome respectivo já isso não sucede, isso quer
dizer que o sujeito não é o mesmo nos dois casos. Este «lu-
gar», portanto, só deve ser utilizado do modo como ficou dito.

7. Importa observar também se o termo definido convém
ao sujeito mais em relação a outro aspecto qualquer do que
aquele que preside à definição. Por exemplo, se se define «jus-
tiça» como «o poder de distribuir o que é igual» 81. «Justo», de
facto, entende-se melhor «da pessoa que decide distribuir o que
é igual», do que «de quem tem poder para fazê-lo». Logo não
será correcto definir l «justiça» como «o poder de distribuir o
que é igual», pois, a ser assim, seguir-se-ia que o mais justo
dos homens seria o que tivesse maior poder para distribuir o
que é igual 82.
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80 ”Afqarton, lit. «(fisicamente) indestrutível, incorruptível».
81 Tradução literal; talvez por «igual» Arist. queira referir-se «a coi-

sas que, por natureza, devem ser distribuídas equitativamente».
82 Por outras palavras, a «justiça» depende mais da «vontade» do

que da «possibilidade material» de realizar uma distribuição equitativa.
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Deve verificar-se também se a coisa 83 admite o grau «mais»,
mas o enunciado da respectiva definição já não o admite, ou
vice-versa, isto é, o enunciado da definição admite-o mas a coi-
sa propriamente dita não o admite; de facto, importa que ou
ambos, ou nenhum dos dois o admita, se, de facto, queremos
que o sujeito da definição coincida com a coisa. Também há que
ver se ambos 84 admitem o grau «mais», mas sem que simulta-
neamente admitam um acréscimo, por exemplo, se se definir
«amor» 85 como «desejo de relações sexuais» 86: o facto de al-
guém ter «mais amor» não implica que tenha «mais desejo de
relações sexuais», logo, a coisa e a sua definição não admitem o
grau «mais» em simultâneo, o que deveriam fazer se houvesse
coincidência entre elas.

Importa verificar também se, dadas duas coisas quaisquer,
a uma delas convém mais a designação, e à outra convém mais
o enunciado da definição, por exemplo, se se disser que «o fogo
é o corpo composto das partículas mais subtis» 87; ora, «chama»
é «mais fogo» do que «luz», ao passo que «corpo formado das
partículas mais subtis» aplica-se mais a «luz» do que a «cha-
ma»; mas para haver identificação entre as duas coisas, ambas
teriam de possuir o grau «mais» na mesma medida.

Deve verificar-se também se um termo convém por igual
a ambas as coisas, enquanto o outro não convém por igual a
ambas, mas convém mais a uma do que à outra.

Deve verificar-se também se o oponente define algum termo
por meio de uma disjunção, por exemplo, se define «belo»
como sendo «o que é agradável ou para a vista ou para o ou-
vido», ou se define «ente» como «o que é susceptível de sofrer
ou de fazer uma acção»; o resultado será que uma mesma coisa
será ao mesmo tempo «bela» e «não-bela», e será do mesmo

83 TÕ pr©gma.
84 I. e., tanto a coisa propriamente dita, o objecto material, como a

respectiva definição.
85 ”Erwj.
86 !Epiqum…a sunous…aj, lit. «desejo de união (carnal)».
87 As «duas coisas quaisquer» a que se refere Arist. são, por um

lado, «o fogo» (designação, nome da coisa), por outro, «corpo formado
das partículas mais subtis» (definição).
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modo um «ente» e um «não-ente». Aquilo que é agradável para
o ouvido é também uma coisa bela, logo, o que não é agradá-
vel para o ouvido não é uma coisa bela; as expressões obtidas
por conversão também serão as mesmas, já que os opostos de
coisas idênticas são também idênticos: oposto de «belo» é «não-
-belo», oposto de «agradável para o ouvido» é «não-agradável
para o ouvido». É evidente que há identidade entre «não-agra-
dável para o ouvido» e «não-belo». Se, por outro lado, uma
coisa for agradável para a vista mas não para o ouvido, o re-
sultado será que uma mesma coisa é em simultâneo «bela» e
«não-bela». Poderá dar-se a mesma demonstração ao caso do
«ente» que, simultaneamente, é um «não-ente».

Há que ver ainda se, quando em vez dos nomes das
coisas se recorre a enunciados explicativos em que entram
géneros, diferenças específicas e todos os demais elementos
de que são feitas as definições, não se verifica nenhuma dis-
crepância.

8. Se o termo a definir é um termo relativo, ou por si mes-
mo, ou pelo género a que pertence, deve verificar-se se na de-
finição não ocorre a coisa de que é termo relativo, l ou por si
mesma, ou pelo género a que pertence; por exemplo, se o opo-
nente define «saber» 88 como uma «opinião credível» 89, ou
«vontade» 90 como «desejo sem sofrimento» 91. A substância de
uma coisa relativa é também relativa a qualquer coisa outra,
dado que o ser de uma coisa relativa não é mais do que estar
numa relação qualquer 92. Logo, seria necessário dizer que «sa-
ber» é uma «opinião» sobre alguma coisa cognoscível 93, tal
como «vontade» é o desejo de alguma coisa boa. O mesmo se
passa quando se define «gramática» como o «conhecimento das
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88 !Epist»mh.
89 `UpÒlhyij ¢met£peistoj, lit. «uma concepção, uma representação

(= Darstellung) inabalável (¢met£peistoj, «que é impossível convencer do
contrário»).

90 BoÚlhsij (cf. boÚlomai «querer»).
91 ”Orexij ¥lupoj «apetite não doloroso».
92 Cf. Arist., Cat. 8a31 e segs.
93 !EpisthtÒn «algo susceptível de ser ‘sabido’».
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letras». Necessário seria, portanto, introduzir na definição ou o
termo de que a coisa é relativa, ou o género relativo a que a
coisa pertence. Ou então deve verificar-se se um termo relativo
não foi definido sem referência à sua finalidade. Entende-se por
«finalidade» de qualquer coisa ou o seu grau superlativo, ou a
coisa em função da qual a primeira ocorre. Importa, portanto,
dizer qual o termo de grau mais elevado, ou qual o último; por
exemplo, o desejo não visa «uma coisa agradável qualquer»,
mas sim «o prazer» 94, uma vez que é em função deste que nós
desejamos as «coisas agradáveis».

Deve verificar-se também se o termo relativo enunciado é
uma «geração» 95 ou um «acto» 96, pois nenhuma destas coisas
pode ser tomada como «finalidade»; «ter agido» ou «ter gera-
do» serão mais adequados como finalidade do que «estar a
gerar» ou «estar a agir» 97. (Mas pode ser que esta observação
não seja válida em todos os casos; de facto, a maioria das pes-
soas prefere «sentir prazer» 98 a «ter deixado de sentir pra-
zer» 99, logo, para essas pessoas seria preferível como finalida-
de «agir» a «ter agido».

Em certos casos importa também observar se o oponente
não explicitou bem na definição a quantidade, a qualidade, o
lugar ou alguma das outras categorias 100; por exemplo, para
definir «ambicioso» 101 importa especificar a quantidade e a
qualidade das honrarias que o sujeito deseja; é que «ambicio-
sas» todas as pessoas o são, e por isso não chega definir «am-

94 `Hdon»; entenda-se, o «prazer em si, o prazer em absoluto», o li-
mite para que tende a sucessão das coisas agradáveis.

95 GŠnesij «passagem à existência».
96 !EnŠrgeia; na terminologia aristotélica opõe-se a dÚnamij «potên-

cia».
97 !EnerghkŠnai «ter agido», gegenÁsqai «ter gerado» são infinitos

verbais no aspecto perfectivo, que denotam que a acção de agir ou de
gerar já atingiu o seu termo, em oposição a œnerge™n «estar a agir» e
g…nesqai estar a gerar, infinitos verbais no aspecto imperfectivo, o qual
denota que a acção é concebida como ainda em processo.

98 “Hdesqai «estar a sentir prazer» (infinito presente).
99 Pepaàsqai ¹dÒmenoi «terem cessado de estar a sentir prazer».
100 T¦j ¥llaj diafor£j, lit. «as outras diferenças».
101 FilÒtimoj «desejoso de honras» (de tim» «honra, honraria»).
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bicioso» como «aquele que tem desejo de honrarias» 102, é pre-
ciso determinar quais as categorias implicadas. Do mesmo
modo, na definição de «avaro» devemos incluir a menção da
quantidade de numerário que o sujeito ambiciona possuir, ou na
definição de «imoderado» 103 a qualidade do prazer em que o
sujeito é imoderado, já que não chamamos «imoderado» a quem
se sujeita a vários tipos de prazer, mas sim ao que é escravo de
um só. Igualmente com as definições seguintes: «a noite é a
sombra da terra», «o sismo é o movimento da terra», «a nu-
vem é a condensação do ar», «o vento é o movimento do ar»:
em qualquer destes casos deveria ter-se acrescentado a quanti-
dade, a qualidade, o lugar e o agente dos fenómenos indicados.
O mesmo se passa com outros casos semelhantes a estes: se se
omite uma qualquer diferença específica não se está a indicar
qual a essência 104 da coisa. É sempre necessário apontar o que
falta especificar em cada caso: nem todos os movimentos da
terra ou do ar são um sismo ou uma rajada de vento, indepen-
dentemente da quantidade e da quantidade do movimento
efectuado.

Também em relação aos «apetites», ou a todos os outros
casos em que o mesmo se aplique, é incorrecto não acrescentar,
quando for caso disso, a menção «aparente» 105, por exemplo ao
definir «vontade» l como «apetite do bem», ou «desejo» como
«apetite do agradável», esquecendo acrescentar «do bom ou
agradável aparentes». Muitas vezes as pessoas não se dão con-
ta do que é o bem ou o prazer, e desejam apenas o que parece
sê-lo; por conseguinte, não desejam necessariamente o bem ou
o prazer, mas sim o que tomam como tal. Nestes casos seria
preciso acrescentar a especificação referida. Mas acrescentada
esta, os defensores da existência das «formas» ver-se-ão obri-
gados a recorrer às espécies, porquanto não existe nenhuma
«forma» de uma coisa apenas aparente, além de que uma «for-
ma» parece só poder relacionar-se com outra «forma», por
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102 `O ÑregÒmenoj timÁj «o que está desejoso de honra(s)».
103 !Akrat»j, lit. «o que é incapaz de dominar-se».
104 TÕ t… Ãn eünai.
105 TÕ fainÒmenon.
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exemplo, «o desejo-em-si do prazer-em-si», ou «a vontade-em-
-si do bem-em-si», mas nunca vontade-em-si ou desejo-em-si de
«um bem aparente» ou de «um prazer aparente» 106. É absurdo
pensar que uma coisa possa ser um «bem aparente-em-si» ou
um «prazer aparente-em-si».

9. Quando se tratar da definição de um «estado» 107 deve
observar-se o sujeito desse estado 108, se da definição de uma
coisa num certo estado 109, deve observar-se o próprio estado; e
o mesmo se diga em relação a outros casos semelhantes. Por
exemplo, se «prazer» é o mesmo que «utilidade», então tam-
bém «quem sente prazer» será quem «usufrui de algo útil» 110.
De um modo geral pode dizer-se que quem dá definições des-
te tipo define algo mais do que o conceito a definir. Quem
define «conhecimento» 111 define de algum modo também «ig-
norância», e de igual modo define «o que possui saber» e «o
que não possui saber», «conhecer» e «ignorar»; se o primeiro
dos termos for evidente, os restantes também o serão. Nos ca-
sos deste tipo há que tomar atenção a ver se não surge alguma
discrepância, para o que há que recorrer a elementos derivados
da análise de termos contrários e coordenados 112.

Quanto aos termos relativos deve verificar-se se, quando
se predica de uma coisa qualquer um género relativo, também
se predica dela uma espécie com idêntica relação. Por exem-

106 I. e., os defensores da existência das «formas» ver-se-iam confron-
tados, u. g., com a existência da «vontade-em-si» («forma») de algo inexis-
tente («o bem aparente»), que é como quem diz, uma «forma» estaria posta
em relação com uma «não-forma».

107 “Exij.
108 `O ‰cwn, lit. «o sujeito que tem (um certo estado)».
109 Toà ‰contoj, lit. «da coisa que tem (um certo estado»
110 TÕ ¹dÚ «o agradável, o prazer» Ð ¹dÒmenoj «aquele que sente

prazer»; tÕ çfŠlimon «o útil» Ð çfeloÚmenoj «aquele que goza do que é
útil»: note-se o paralelismo das expressões em grego, impossível de man-
ter claramente na tradução.

111 !Epist»mh.
112 Termos contrários, por exemplo, «conhecimento» — «ignorância»;

termos coordenados, i. e., formados a partir de um mesmo radical, por
exemplo, «conhecer», «conhecimento», «cognoscível».
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plo, se «representação» 113 é termo relativo a «objecto represen-
tado», também uma «representação concreta» é relativa a um
«objecto representado concreto»; igualmente, se «múltiplo»
é relativo a «fraccionário», também um «múltiplo concreto» é
relativo a uma «fracção concreta». Se esta relação não se veri-
ficar, é evidente que algum erro foi cometido.

Observar também, no caso dos termos opostos, se a defini-
ção dada de um é o oposto da do outro, por exemplo, se a
definição oposta à de «metade» é a definição de «duplo»; as-
sim, se «duplo» é o «que excede em outro tanto», também
«metade» será o «que é excedido em outro tanto». Nos termos
contrários as coisas passam-se da mesma maneira: a definição
de um termo contrário será contrária da do outro segundo um
certo encadeamento de enunciados contrários. Por exemplo, se
«útil» é aquilo que «produz o bem», «prejudicial» será aquilo
que «produz o mal» ou que «elimina o bem»; necessariamente
uma destas duas equivalências há-de ser l contrária à definição
dada inicialmente. Se nenhuma delas for contrária à dada ini-
cialmente, é evidente que nem uma nem outra das definições
enunciadas posteriormente será uma definição do termo contrá-
rio, logo, a que foi enunciada inicialmente não o foi de modo
correcto. E como muitos dos termos contrários são denotados
por meio de alguma privação relativamente aos seus contrários,
por exemplo, a «desigualdade» parece ser a privação da «igual-
dade» (dado que se chamam «desiguais» às coisas que não são
«iguais»), é evidente que o termo contrário de outro por priva-
ção tem necessariamente de ser definido por recurso ao primei-
ro, mas este já não precisa de ser definido por recurso ao que
é obtido por privação, pois a ser assim cada um deles teria de
ser definido a partir do outro. É preciso tomar atenção, pelo
que toca aos termos contrários, e não cometer o erro que con-
sistiria em, por exemplo, definir «igualdade» como o contrário
de «desigualdade», porque isto seria definir um termo a partir
de um outro que representa uma privação 114. Além disto, que-
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113 `UpÒlhyij.
114 Note-se que nos termos obtidos de outros por meio de privação

verifica-se que o primeiro termo é linguisticamente básico, e. g., ˜sÒthj
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rer definir um termo deste modo necessita do recurso ao pró-
prio termo que se pretende definir. Esta situação é evidente se
em vez de um nome se empregar a sua definição, porque «de-
sigualdade» em nada difere de «privação da igualdade». Logo,
«igualdade» seria o contrário de «privação da igualdade», ou
seja, estaríamos a empregar na definição o próprio termo a de-
finir 115. Se nenhum dos contrários é denotado por privação,
mas o enunciado da definição é construído como se o fosse, por
exemplo, dizendo que «bom» é o contrário de «mau», é evi-
dente que também «mau» será o contrário de «bom». A defini-
ção de conceitos opostos está assim a ser dada como no exem-
plo anterior. Por conseguinte, estar-se-ia de novo a empregar
na definição o termo a definir, dado que da definição de «mau»
faz parte a noção de «bom». Logo, se «bom» é o contrário de
«mau» não há qualquer diferença entre dizer «mau» ou «o
contrário de bom», e portanto «bom» seria o contrário do «con-
trário de bom». É, assim, evidente, que se empregou na defini-
ção o termo a definir.

Também deve verificar-se se o oponente, ao definir um ter-
mo por privação, se esquece de dizer de que coisa ele denota a
privação, por exemplo, se se trata da privação de um estado 116,
de um contrário, ou da privação de outra coisa qualquer. Ob-
servar ainda se ele não explicou em que coisa é natural essa
privação ocorrer de forma absoluta, ou em que coisa se verifi-
cou primeiro. Por exemplo, se ele define «ignorância» como

«igualdade», enquanto o outro é obtido pelo acrescento ao primeiro de
um prefixo que denota, precisamente, privação, ¢n-isÒthj «des-igualdade».
Logo, quem quisesse definir o termo básico igualdade recorrendo à rela-
ção com o termo obtido por privação, des-igualdade, estaria a cometer o
erro de definir um termo básico através de um termo linguisticamente
derivado (i. e., logicamente posterior) daquele.

115 Costuma designar-se esta incorrecção por meio da expressão la-
tina petitio principii, que o próprio Arist. define mais adiante (v. Top., VIII,
162b34 e segs.) como aquilo que ocorre quando alguém postula na defini-
ção o termo que se trata de definir, o que, segundo ele, é especialmente
frequente quando a mesma coisa é designada indiferentemente por um
nome ou uma definição.

116 “Exij.
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uma privação sem mencionar que se trata de «privação do co-
nhecimento», nem indicar em que sujeito ela se verificou, nem,
se porventura o disse, não explicitou em que sujeito se verifi-
cou em primeiro lugar; por exemplo, se em vez de dizer que
se verifica na «parte racional» da alma, diz apenas que se veri-
ficou no «homem», ou na «alma». Se ele fizer alguma destas
coisas estará a cometer um erro. Situação semelhante verifica-
-se se ele não definir «cegueira» como «privação da visão ocor-
rida nos olhos». Para dar uma boa definição l do que é 117 uma
coisa, é preciso dizer, não só em relação a que é que se entende
a privação, como também qual a coisa que sofre essa privação.

Há que ver ainda se o oponente define por meio de uma
privação uma coisa que não se denota por meio de uma priva-
ção. Por exemplo, com respeito a «ignorância», pode parecer
que incorrem neste erro aqueles que não definem «ignorância»
recorrendo ao uso da negação. É que «ignorância» parece não
se aplicar tanto ao facto de não se possuir conhecimentos, como
ao de ter-se enganado 118; por isto não dizemos que os animais
ou as crianças são ignorantes, logo, «ignorância» não é definível
como «privação de conhecimento».

10. Seguidamente há que ver se as «flexões» 119 similares
das definições se harmonizam bem com as flexões similares do
nome, por exemplo, se se diz «útil» o que produz saúde, tam-
bém se dirá que agiu «utilmente» quem agiu «de forma a pro-
duzir saúde» e «deu um resultado útil» aquilo que «teve por
resultado a saúde» 120.
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117 T… œstin «o que (uma coisa) é»; por vezes é conveniente traduzir
por «essência» (de uma coisa).

118 TÕ dihpathmŠnon.
119 Não esquecer que para Arist. «flexões» (ptèseij, lit. «casos») tem

um uso mais lato do que na linguística.
120 Note-se que as «flexões» do exemplo aduzido por Arist. são:

çfŠlimon «o que é útil» (adjectivo neutro), çfel…mwj «utilmente, benefica-
mente» (advérbio de modo), çfelhkÒj «o que foi útil» (particípio perfeito
neutro), e, paralela e respectivamente, pela mesma ordem, poihtikÒn «o
que produz», poihtikîj «produtivamente», pepoihkÒj «o que acabou de
produzir».
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Deve também verificar-se se a definição dada se harmoni-
zará com a ideia 121 da coisa. Em alguns casos isto não se veri-
fica, como sucede quando Platão introduz o termo «mortal» nas
suas definições dos seres vivos; ora uma «ideia» 122 não pode
ser «mortal», por exemplo «a ideia de homem» 123, logo, a de-
finição não se adapta à ideia. Isto ocorre simplesmente porque,
desde que se introduzam as categorias de «activo» e de «passi-
vo», necessariamente surgirá uma discrepância entre «defini-
ção» e «ideia»; para os que defendem a existência das «formas»,
estas apresentam-se como sendo «impassíveis» e «imóveis»;
pelo que estes argumentos são úteis para rebater os que pen-
sam deste modo.

Também deve verificar-se, nos casos de termos homóni-
mos 124, se o oponente deu uma definição comum a todos os sen-
tidos possíveis do mesmo termo; unívocas são apenas as coisas
em que a um nome único corresponde uma definição única;
logo, se foi dada uma definição que se adapta por igual a to-
dos os sentidos possíveis, não se dá realmente a definição de
nenhum dos sentidos possíveis do termo. Sofre deste defeito a
definição de «vida» dada por Dionísio: «um movimento inato
próprio de uma raça de seres que se alimentam». Ora esta
definição aplica-se por igual tanto aos animais como às plan-
tas; é, porém, consensual que «vida» se não deve definir em
relação a uma única espécie, mas sim diferentemente confor-
me se trate de animais ou de plantas. É possível, sem dúvida,
optar por dar uma definição ambígua, como se apenas houves-
se uma única espécie de vida. E nada impede que alguém,
embora dando-se conta da ambiguidade, prefira mesmo assim
dar a definição de uma espécie de vida sem reparar que não está
dando uma definição própria de uma delas, mas antes uma
comum a ambas. De qualquer modo, seja qual for a opção,

121 A ideia que correntemente se faz da coisa em questão (sem
conotações platónicas).

122 Aqui, não só no sentido corrente como na n. precedente, mas
também no sentido técnico de «forma».

123 Ou: o «homem em si» (a «Forma» de «homem»).
124 I. e., ambíguos, polissémicos.
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estará cometendo um erro. Mas como, de facto, há equívocos
que passam despercebidos, l quem interroga deverá usar os
termos ambíguos como se fossem unívocos (como a definição de
um dos sentidos não será adequada ao outro, a definição dada
nestas condições pelo oponente não será aceite como correcta, já
que, para o ser, deveria ser adequada aos diversos sentidos do
termo ambíguo), ao passo que quem responde tem de os dis-
tinguir. Sucede, porém, que muitos dos que têm o papel de res-
ponder dizem que o sinónimo é homónimo quando a defini-
ção dada não se adapta a todos os sentidos possíveis, e dizem
que o homónimo é sinónimo no caso de se adaptar a ambos 125;
importa, portanto, ou obter um acordo prévio com o oponente
sobre estes pontos, ou fazê-lo demonstrar previamente que o ter-
mo denota uma coisa ou outra, seja ela qual for, dado que é
mais fácil o acordo quando é imprevisível o que vai resultar do
debate. Mas se, sem acordo prévio, um dos contendores decla-
rar que um sinónimo é homónimo por a definição dada não
ser adequada ao uso feito do termo, importa verificar se essa
definição é adequada aos outros usos, pois, se o for, é evidente
que o termo, em relação aos restantes usos, não será ambí-
guo 126. Se não for este o caso, terá de haver várias definições
correspondentes a esses demais usos do termo; haverá neste caso
duas definições do nome aplicáveis, a que foi dada primeiro e
a que foi dada depois. Também deve verificar-se se, depois de
dar a definição de um termo daqueles que têm vários sentidos,
e vendo que essa definição não se ajusta a todos os empregos do
termo, o oponente não reconhece que está usando um termo
ambíguo, mas, pelo contrário, declara que o nome não se apli-
ca a todos os casos porque a definição também não o faz: a
isto há que retorquir que ele tem de usar o vocabulário usual-
mente aceite e seguido, sem baralhar os modos de falar, sem
embargo de, em vários casos, se não dever empregar a lingua-
gem comum da multidão.

148b

125 Entenda-se: ambos os sentidos de um termo ambíguo (que te-
nha apenas dois sentidos distintos).

126 No texto: sunènumon ¨n e‡h, lit. «será sinónimo».
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11. Se for enunciada a definição de um conceito comple-
xo há que, extraindo a definição de um dos elementos do com-
plexo, observar se o que resta do enunciado é a definição do que
resta do conceito complexo; se não for, é evidente que o enuncia-
do todo não poderá ser a definição do todo. Por exemplo, se o
oponente definiu «segmento de recta» 127 como sendo «o limite
de um plano limitado, cujo centro está alinhado com esses li-
mites», se a definição de «linha limitada» for «limite de um
plano limitado», então necessariamente o resto do enunciado,
isto é, «aquilo cujo centro está alinhado com esses limites», será
a definição de «recta». Mas uma linha ilimitada nem tem cen-
tro nem tem limites, embora seja «recta», logo, a parte restante
do enunciado não é a definição da parte restante do conceito.

Deve também verificar-se se a definição proposta de um
conceito complexo tem o mesmo número de membros que o
conceito complexo a definir. Diz-se que tem o mesmo número de
membros a frase em que são em número idêntico os elementos
do conceito complexo por um lado, e os nomes e verbos que
fazem parte da definição, por outro. É necessário que em casos
deste tipo se possa fazer a substituição dos nomes que ocor-
rem, de todos, ou de alguns, desde que a definição não fique a
conter mais l nomes agora do que anteriormente. É necessário,
por outro lado, que quem define empregue, em vez dos no-
mes, o enunciado correspondente de todos eles 128, ou se não,
pelo menos da maior parte. Deste modo, mesmo nos casos sim-
ples, bastaria substituir um nome por outro para se obter uma
definição, por exemplo, substituindo «capote» por «manto».

Ocorre um erro maior se o oponente substitui uma expres-
são por outra ainda menos usual, por exemplo, se em vez de
«um homem branco» disser «um mortal reluzente» 129: além de
não definir coisa nenhuma, está a empregar palavras ainda
menos esclarecedoras.

149a

127 Lit., «uma linha recta limitada».
128 I. e., que seja capaz de substituir cada nome pela respectiva de-

finição.
129 Na sua tradução dos Top. para latim, Boécio substituiu o exem-

plo de Arist. por outro diferente, mas de igual sentido: pro tunica nigra,
colobium atrum, em vez de «túnica negra», «dalmática preta».



436

Deve verificar-se também se, ao fazer-se a substituição dos
nomes, já não se está a significar a mesma coisa, por exemplo,
se se substituir «ciência contemplativa» por «concepção contem-
plativa» 130. «Ciência» e «concepção» não são a mesma coisa;
deveriam sê-lo, porém, caso se pretendesse que as duas expres-
sões significassem o mesmo. É certo que o adjectivo «contem-
plativa» é comum a ambas, mas o resto é diferente.

Deve verificar-se ainda se o oponente, ao proceder à subs-
tituição de um dos nomes, obteve como resultado a substitui-
ção, não da diferença específica, mas sim do género, como no
exemplo acabado de referir. O vocábulo «contemplativo» é
menos conhecido do que «ciência», pois enquanto este designa
um género, aquele designa uma diferença; ora o termo mais
conhecido de todos é o que designa o género, pelo que a subs-
tituição não deve ser efectuada a nível do género, mas sim do
da diferença, dado que este último termo é menos conhecido.
(Pode ser que esta crítica seja ridícula, pois nada impede que a
diferença específica, ao contrário do género, seja designada pelo
termo mais conhecido; se tal for o caso, é evidente que a subs-
tituição dos nomes deve fazer-se a nível do género, e não ao
da diferença.) Se em vez de substituir um nome por outro se
substituir um nome por uma definição, é evidente que é prefe-
rível dar a definição da diferença a dar a do género, dado que
a função da definição está na aquisição de um conhecimento, e
a diferença específica é menos conhecida do que o género.

12. Se o oponente deu a definição de uma diferença espe-
cífica, há que verificar se essa definição não é comum a mais
algum outro termo. Por exemplo, se porventura definir «núme-
ro ímpar» como «número que tem um ponto médio», há que
esclarecer como funciona esse ponto médio. É que a palavra
«número» ocorre em ambas as expressões, mas a segunda ex-
pressão aparece no lugar de «ímpar». Ora também uma linha
ou um sólido 131 têm um ponto médio, sem por isso serem «ím-

130 Qewrhtik¾ œpist»mh «ciência/saber contemplativa(o)»; ØpÒlhyij

qewrhtik» «representação/concepção contemplativa (teorética)».
131 Sîma, lit. «um corpo».
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pares». Logo, esta não é uma definição correcta do termo «ím-
par». Se, por outro lado, «ter um ponto médio» é uma expres-
são que se pode usar com diferentes sentidos, então é preciso
esclarecer em que sentido é que se diz «ter um ponto médio».
Logo, ou esta expressão deve ser sujeita à crítica, ou deve de-
monstrar-se que não foi apresentada nenhuma definição.

Importa ainda verificar se a coisa que o oponente está a
definir pertence ao número dos entes, mas há algum elemento
contido na definição que não pertence, por exemplo, se ele de-
finir l «branco» como «cor misturada com fogo»: é impossível
uma coisa incorpórea misturar-se com uma corpórea 132, logo,
não pode existir «uma cor misturada com fogo»; existe, porém,
o «branco».

Outro caso é o dos que não explicitam, na definição dos
termos relativos, qual a coisa em relação à qual eles são relati-
vos, e, pelo contrário, dão a esses conceitos uma extensão ex-
cessiva; estes dialécticos, ou erram na totalidade, ou erram em
parte, por exemplo, os que definem «medicina» como a «ciên-
cia do ente» 133. Se a medicina não for a ciência de nenhuma
coisa existente, é evidente que eles estão errados na totalidade;
se for a ciência de umas coisas existentes mas não de outras,
estarão errados em parte, porque a definição de medicina deve
ser dada em relação a tudo quanto existe, se a intenção for
defini-la por si mesma, e não em função de algum acidente,
como é o caso de todos os termos relativos: tudo quanto é
«cognoscível» é definido relativamente a um «ramo do conhe-
cimento». Do mesmo modo se passam as coisas com os restan-
tes termos relativos, dado que todos os relativos são convertí-
veis. Além disso, se se admitir que está a dar uma definição
correcta quem define um termo, não em si mesmo, mas relati-
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132 O «fogo», ainda que, como Arist. diz em vários passos desta
exposição, seja composto de «partículas muito subtis», é uma «coisa
corpórea», ao passo que «branco», sendo um conceito e não um corpo, é
uma «coisa incorpórea» (é um lektÒn, um dictum, como diriam os Estói-
cos, v. SVF, II, fr. 132, 166, 168, 331), pelo que não pode haver uma com-
binação de «fogo» com «branco».

133 !Epist»mh toà Ôntoj «ciência daquilo que é (= do ente, do ser),
daquilo que existe (= do existente)».
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vamente a algum acidente, terá de admitir-se que esse termo não
é relativo a uma só coisa, mas a cada uma das coisas de que se
diz ele ser relativo. Nada impede, por exemplo, que a mesma
coisa seja «um ente», «uma coisa branca», «uma coisa boa»; por
conseguinte, se se admitir que quem define um termo em fun-
ção de um acidente dá uma boa definição, deverá aceitar-se
como correcta uma definição dada em relação com cada um
daqueles termos. Por outro lado, é impossível que uma tal de-
finição seja propriedade do termo definido: não é, de facto, ape-
nas a «medicina», mas sim a maior parte das outras ciências
que são relativas «ao existente», logo, cada ciência será «ciên-
cia da realidade» 134. Assim, é evidente que uma definição nes-
tes termos não é definição de ciência nenhuma, pois uma defi-
nição deve denotar uma propriedade particular da coisa a definir, e
não comum a várias.

Por vezes, também, dão-se definições, não de uma coisa,
em geral, mas sim de uma coisa referida ao seu estado, à sua
perfeição. São deste tipo as definições de «orador» e de «la-
drão», se se definir «orador» como «o homem capaz de consi-
derar o que há de convincente em cada argumento, sem nada
omitir», e «ladrão» como «o homem que rouba sem ser detec-
tado»; é evidente que um e outro, para corresponderem a estas
definições, devem ser «um exímio orador» e «um exímio la-
drão», pois não é ladrão quem rouba alguma coisa sem ser de-
tectado, mas apenas quem o faz deliberadamente.

Ainda há a considerar se o oponente definiu uma coisa
desejável por si mesma tendo em atenção o facto de ela pro-
porcionar algum resultado, ou permitir alguma actividade, ou
por qualquer outro motivo que a torne desejável, por exemplo,
se define «justiça» como «preservadora das leis», ou «sabedo-
ria» como «produtora da felicidade», pois «produtora» ou «pre-
servadora» implicam que não são desejáveis por si mesmas,
mas por algum outro motivo. Por outro lado, nada impede que
uma coisa seja desejável por si mesma, e também por algum
outro motivo; mas mesmo assim deve sublinhar-se que esta é
uma forma incorrecta de definir uma «coisa desejável por si

134 I. e., «ciência do existente» (cf. n. precedente).
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mesma». De facto, o melhor de cada coisa está na sua substân-
cia 135; além disso, uma coisa desejável por si mesma é supe-
rior a uma coisa desejável por outro motivo, logo, seria sobre-
tudo este facto que a definição deveria acentuar. l

13. Há que verificar ainda se o oponente, ao definir uma
coisa qualquer, a define assim: «isto e aquilo», ou «o que é
composto disto e daquilo», ou ainda «isto juntamente com aqui-
lo» 136. Se define uma coisa segundo o modelo «isto e aquilo» o
resultado será que um tal termo, ou convirá a ambas as coisas
ou a nenhuma delas; por exemplo, se definir «justiça» como
«sensatez mais coragem»: no caso de dois indivíduos, dos quais
cada um tem um só destes atributos (ou é sensato, ou é corajoso),
sucede que, ou ambos são justos, ou nenhum o é, pois toma-
dos em conjunto eles são possuidores de «justiça», mas cada
um por si não o é. Se o que acabamos de dizer não parecer
completamente absurdo, dado que circunstâncias similares po-
dem dar-se em outras situações (nada impede, por exemplo,
que dois indivíduos sejam, em conjunto, donos de uma mi-
na 137, sem nenhum deles individualmente o ser), pareceria por
completo aburdo que o resultado desta situação fosse a coexis-
tência de atributos contrários nos mesmos sujeitos. Ora o re-
sultado seria precisamente este, se se desse o caso de um dos
indivíduos ter os atributos «sensatez» e «cobardia», e o outro,
«coragem» e «imoderação»: em conjunto ambos teriam como
atributos «justiça» e «injustiça», a ser verdade que «justiça» é
igual a «sensatez e coragem» e «injustiça» é igual a «cobardia
e imoderação». De um modo geral, todos os argumentos que
demonstrem que as partes e o todo não são uma e a mesma

150a

135 OÙs…a.
136 Neste passo, Arist. usa expressões comuns da linguagem quoti-

diana: t£de, lit. «estas coisas», ou seja, «isto mais aquilo», «isto e aquilo»,
tÐ œk toÚtwn «o que (é formado a partir) destas coisas», tÒde met¦ toàde

«isto (juntamente) com aquilo». Em lingugem menos coloquial, diríamos
que a definição referida constaria de uma possível combinação de elemen-
tos definitórios.

137 Mn© «mina» (nome de uma moeda ateniense, com o valor de cem
dracmas).
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coisa serão úteis para contestar o exemplo acabado de analisar:
dado que quem dá uma definição nestes termos parece impli-
car que há identidade entre as partes e o todo. Estes argumen-
tos são sobretudo adequados aos casos em que é óbvia a jun-
ção de partes distintas, como sucede com «casa», ou coisas
similares: é evidente que nada impede que o todo não exista
mesmo que existam as partes, donde se conclui que não é o
mesmo falar das partes ou do todo.

Se o oponente não definiu a coisa como «isto e aquilo», mas
sim como «o que é composto disto e daquilo», deve verificar-
-se em primeiro lugar se não é natural resultar alguma unida-
de do agregado dos elementos enunciados. Há certas coisas que
se comportam reciprocamente de maneira tal, que da junção
de ambas nada de uno pode resultar, como, por exemplo, de
«linha» e de «número». Depois deve verificar-se se a coisa defi-
nida surge naturalmente e antes de mais num sujeito único,
enquanto as coisas de que o oponente diz que aquela é composta
não ocorrem primacialmente num sujeito único, mas surgem
uma num sujeito, e outra noutro. É óbvio que, nestas condições,
a coisa definida não poderá ser derivada das outras que foram
mencionadas. É que aos sujeitos a que convêm como predicados
as partes, necessariamente convém igualmente o todo, por con-
seguinte, o todo não surgirá antes de mais num sujeito único,
mas sim em vários. Se, por outro lado, tanto as partes como o
todo ocorrerem antes de mais num único sujeito, há que veri-
ficar se se trata sempre do mesmo sujeito, ou se ocorre antes o
todo num sujeito e as partes noutro sujeito. Há também que
investigar se, quando o todo desaparece, as partes desapare-
cem simultaneamente: neste caso deverá verificar-se inversamen-
te que, desaparecidas as partes, desaparece também o todo,
embora não seja necessário que, desaparecido o todo, desapa-
reçam também as partes. Deve verificar-se ainda se, quando o
todo é bom ou mau, as partes não são uma coisa nem outra, e
inversamente, se, quando as partes são boas ou más, o todo
não é uma coisa nem outra: de facto, nenhuma coisa boa ou
má pode derivar de coisas que não são nem uma coisa nem
outra, l e, igualmente, de coisas más ou de coisas boas não pode
derivar algo que não seja nem uma coisa nem outra. Ou se uma
das coisas tende mais a ser boa do que a outra a ser má, a coisa
delas derivada não tende mais a ser boa do que má, por exem-

150b
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plo, se se entender «desfaçatez» 138 como derivada de «cora-
gem» e de «falsa opinião»: de facto, a «coragem» tende mais a
ser uma coisa boa do que a «falsa opinião» tende a ser uma
coisa má; seria, portanto, necessário que a coisa derivada des-
tas componentes acompanhasse antes a tendência mais vinca-
da, e fosse, ou simplesmente boa, ou tendencialmente mais boa
do que má. Também é possível que isto não suceda necessaria-
mente, caso nenhuma dessas coisas seja em si mesma uma
coisa boa ou má; muitos dos agentes que provocam um dado
efeito não são bons tomados em si mesmos, mas são-no em
combinação com outros ou, inversamente, cada um deles é uma
coisa boa, mas em conjunto são uma coisa má, ou nem uma
coisa nem outra. Uma situação em que o que acabámos de
dizer é particularmente visível é o que se refere aos agentes
provocadores da saúde ou da doença: há muitos fármacos que,
tomados isoladamente, fazem bem, mas que se tornam noci-
vos se tomados em simultâneo.

Deve verificar-se ainda se, quando um dos componentes
é melhor e o outro é pior, o todo resultante não é pior que a
parte melhor, mas é melhor do que a parte pior. (Ou nada dis-
to ocorre necessariamente, a menos que os componentes de que
resulta o conjunto sejam em si mesmos bons; nada, porém,
impede que o conjunto resultante não seja bom, como sucede
com o exemplo acima dado.)

Deve verificar-se também se o todo não é sinónimo de
alguma das suas partes; não convém que isto aconteça, tal
como sucede no caso das sílabas, porquanto a sílaba não é si-
nónima de nenhuma das letras de que é composta 139.

Deve verificar-se também se o oponente omitiu o modo de
formação do termo complexo, pois para a definição ser esclare-
cedora não basta que se diga que é formado «disto e daquilo».
Ou seja, não chega dizer de que elementos é formado, pois a

138 !Ana…deia, lit. «falta de vergonha, descaramento».
139 Dado o estatuto derivado da linguagem escrita em relação à fa-

lada, seria mais pertinente falar dos fonemas que compõem a sílaba, em
lugar de privilegiar as letras. Para efeitos da presente argumentação, con-
tudo, a distinção em causa não é relevante.



442

substância do todo não está em ser feito de tais e tais elemen-
tos, mas sim destes elementos combinados desta ou daquela
maneira, como, por exemplo, sucede com uma «casa»: um
amontoado desordenado de todos os seus componentes não
chegaria para formar uma «casa».

Se o oponente define o termo segundo o modo «isto junta-
mente com aquilo», em primeiro lugar ele deverá explicitar se
por «isto juntamente com aquilo» pretende significar o mesmo
que quando diz «isto e aquilo» ou «isto é composto daquilo»:
quem pronuncia a expressão «mel juntamente com água» ou
quer significar «mel e água», ou um composto formado de
«mel mais água». Por conseguinte, se ele reconhecer que o que
pretendeu dizer com «isto juntamente com aquilo» é idêntico a
alguma das outras expressões, será conveniente adaptar agora
os argumentos que atrás foram usados a propósito de cada
uma delas. Em seguida há que verificar em quantos sentidos
ele emprega a expressão «esta coisa com aquela outra», e veri-
ficar se a expressão «isto com aquilo» não se pode usar em al-
gum desses sentidos. Por exemplo, se se diz «esta coisa com
esta outra» para significar que ambas estão contidas num mes-
mo «recipiente», tal como «justiça» e «coragem» têm por reci-
piente a «alma», ou que ambas se encontram no mesmo lugar,
ou que sucedem ao mesmo tempo, e se em caso algum não for
verdade o que se predicar de ambas 140, é evidente que a defi-
nição apresentada não é definição de coisa nenhuma, porquan-
to não é exemplo de «isto juntamente com l aquilo». Se, por
outro lado, feita a distinção entre ambas as coisas, resultar ser
verdade que ambas se verificam ao mesmo tempo, deve verifi-
car-se se é possível que ambas não digam respeito ao mesmo
sujeito. Por exemplo, se o oponente tiver definido «coragem»
como «audácia com pensamento justo» 141: ora é possível um
mesmo indivíduo ter «audácia» para roubar, e ter «pensamento
justo» acerca do que faz bem à saúde, mas tal não implica que
seja «corajoso» o homem dotado ao mesmo tempo destas duas
qualidades. Deve ainda verificar-se se ambos os atributos po-
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140 Entenda-se, «de ambas tomadas conjuntamente».
141 TÒlman met¦ diano…aj.
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dem ser relativos ao mesmo objecto, por exemplo, relativamen-
te a questões de medicina: nada impede, com efeito, que um
homem tenha «audácia» e «pensamento justo» em questões li-
gadas à medicina; mas isso não implicaria que o possuidor
desses atributos devesse ser definido como «corajoso». De fac-
to, nada obriga a que cada um destes atributos seja aplicado a
objectos distintos nem a um mesmo objecto indiferente, mas
sim àquilo que é a «finalidade» da «coragem», em relação, por
exemplo, aos perigos da guerra, ou a outra situação em que a
coragem seja ainda mais apropriada.

Muitas das definições apresentadas desta maneira não re-
sultam da divisão acima indicada 142, como sucede quando se
define «cólera» como sendo «um sofrimento combinado com a
sensação de que se está a ser menosprezado» 143. O que esta
expressão pretende significar é que o referido sofrimento resulta
da referida sensação; mas que uma coisa seja resultado de outra
é algo diverso de qualquer das combinações atrás mencionadas
de definição segundo o modelo «isto juntamente com aquilo».

14. Também no caso de o oponente ter declarado que um
«todo» é a composição «deste elemento mais aquele», por exem-
plo, se ele definir «animal» como sendo «um composto de alma
mais corpo», em primeiro lugar há que averiguar se ele não
explicitou a qualidade desse composto, como deve fazer quem
definir «carne» ou «osso» como sendo «um composto de fogo,
terra e ar». É que não basta dizer que estamos diante de uma
composição, é preciso também explicitar a qualidade dessa
composição, porquanto nem toda a junção arbitrária dos ele-
mentos apontados dá como resultado «carne», apenas resulta
«carne» quando a combinação é feita de determinada maneira,
e o mesmo se passa com «osso». Não parece, contudo, de ad-
mitir que as substâncias em causa 144 sejam resultado de uma

142 I. e., da divisão enunciada supra (150a1 e segs.) e explicitada na
n. 136.

143 LÚph meq! Øpol»yewj toà Ñligore™sqai «dor com suspeição de ser
vítima de menosprezo».

144 I. e., «carne» e «osso».
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composição, atendendo a que uma qualquer «composição» 145

tem sempre por contrário uma «dissolução» 146, o que não se
verifica nos casos acima 147. Além disto, se for igualmente acei-
tável que, ou todo o composto é uma composição, ou que ne-
nhum o é, e se cada «animal», embora sendo um composto,
nem por isso é uma composição de elementos, então também dos
outros compostos nenhum deles será uma composição.

Deve verificar-se também se, quando é natural dois atributos
contrários ocorrerem no mesmo sujeito de forma semelhante, o
oponente definiu um deles por recurso ao outro: é evidente que
assim não define coisa alguma. Se não o fez, então o resultado
será que pode haver muitas definições da mesma coisa; com
efeito, por que motivo haverá de definir melhor o sujeito quem
se serve de um, e não quem se serve do outro dos ditos contrá-
rios, se é igualmente natural que eles se verifiquem na mesma
coisa? Será deste tipo l a definição de «alma» como «uma subs-
tância receptiva ao conhecimento» 148, dado que ela é igualmen-
te «receptiva à ignorância» 149.

Ainda quando não estamos em posição de argumentar
contra uma definição dada pelo oponente por a não conhecermos
bem no seu todo, devemos, mesmo assim, argumentar contra
alguma das suas partes, se esta nos for bem conhecida e se nos
parecer que não foi correctamente empregada; isto porque, in-
validada um parte da definição, toda ela ficará invalidada.
Quando as definições são pouco claras, há que corrigi-las e
adaptá-las de modo a esclarecer alguma das suas partes, e en-
contrar deste modo um ponto em que as possamos atacar; com
efeito aquele dos oponentes a quem cabe responder deve neces-
sariamente, ou aceitar a interpretação assumida pelo que faz
as perguntas, ou então esclarecer ele próprio qual a sua ideia
sobre a definição em causa. Mais — tal como é costume nas
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145 SÚnqesij.
146 Di£lusij.
147 I. e., não é possível separar, u. g., «osso» nos seus três alegados

elementos de composição, «fogo», «terra» e «ar».
148 OÙs…a œpist»mhj dektik».
149 !Agno…aj dektik».
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assembleias ao propor uma nova lei: se a lei proposta é melhor
do que a que está em vigor esta é revogada —, o mesmo se deve
fazer quanto às definições, propondo uma definição nova: se
esta parecer ser superior e esclarecer melhor a coisa a definir,
é evidente que deve ser eliminada a precedente, uma vez que
a mesma coisa não pode ter várias definições.

Em relação a todas as definições, uma regra fundamen-
tal 150 é sermos capazes de definir adequadamente o objecto em
causa para nós mesmos, ou então aceitar uma definição alheia
correctamente estabelecida; é necessário que, tal como se esti-
vermos a olhar para um modelo, nos dêmos conta do que há a
menos na definição dada pelo oponente, e bem assim do que nela
existe de desnecessário, de modo a dispormos de mais recur-
sos para a pôr em causa.

Estas são, em suma, as considerações que importa fazer
acerca das definições.

150 OÙk œl£ciston stoice™on, lit. «não (é) o elemento menos impor-
tante».
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1. Se uma coisa é «idêntica» ou é «diferente» de outra
no sentido mais básico em que atrás utilizámos estes termos
(dissemos então que o sentido mais básico de «identidade» é a
identidade numérica 1), é matéria a decidir a partir das fle-
xões 2, dos termos linguisticamente coordenados 3 e dos opostos 4.
Assim, se «justiça» significar o mesmo que «coragem», também
«homem justo» será o mesmo que «homem corajoso» e «justa-
mente» quererá dizer o mesmo que «corajosamente». O mes-
mo se passa relativamente aos opostos: se duas coisas forem
idênticas, também os respectivos opostos o serão, seja qual for
o tipo da sua oposição; é indiferente que se considere o oposto
de uma coisa ou o da outra, uma vez que são idênticos. Tam-
bém o mesmo se passa no caso dos factores de produção, l ou
de eliminação, de geração ou de destruição, ou, de um modo
geral, em todas as oposições cujos membros têm um compor-
tamento recíproco semelhante. Se duas coisas são, em termos
absolutos 5, idênticas entre si, também as suas gerações e des-
truições serão idênticas, bem como os seus factores de produ-
ção e de eliminação.

152a

1 Cf. supra, 103a23 e segs.
2 Ptèseij (sempre no sentido alargado que Arist. dá ao termo).
3 SÚstoicoi.
4 !Antike…mena.
5 `Aplîj.
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Deve examinar-se também se, quando se diz que uma de
duas coisas possui um dado atributo em grau superlativo, se
pode igualmente dizer da outra que também tem o mesmo
atributo em grau superlativo segundo o mesmo ponto de vis-
ta. É o que sucede no caso de Xenócrates, que demonstra se-
rem idênticas 6 as expressões «vida feliz» e «vida honesta»,
dado que, de todas as formas de vida, a preferível é a que for
«feliz» e for «honesta»; ora a coisa «preferível» é, ao mesmo
tempo, a que atinge o superlativo. O mesmo se pode dizer a
propósito de todos os demais termos de tipo semelhante.
É necessário, porém, que as duas coisas que se diz serem «a
mais importante» e «a mais desejável» sejam numericamente
uma só; de outra maneira será impossível demonstrar que elas
são a mesma coisa. Se aceitarmos que «os mais corajosos dos
Gregos são os Peloponésios e os Lacedemónios», não se se-
gue necessariamente daqui que o conjunto dos Peloponésios
é idêntico ao conjunto dos Lacedemónios, dado que nem
«Peloponésio» nem «Lacedemónio» designa uma coisa nume-
ricamente una. É necessário, porém, que um dos conjuntos es-
teja contido no outro, como é o caso dos «Lacedemónios», que
são um subconjunto dos «Peloponésios». Se não fosse assim,
isto é, se um dos conjuntos não estivesse incluído no outro, o
resultado seria que cada um deles seria superior ao outro: se-
ria necessário que os «Peloponésios» fossem superiores aos
«Lacedemónios», admitindo que um dos grupos não faz par-
te do outro, porque se disse que «os Peloponésios são supe-
riores a todos os outros GREGOS»; do mesmo modo seria
necessário que os «Lacedemónios» fossem superiores aos
«Peloponésios», porque também deles se disse «que são su-
periores a todos os outros GREGOS». Logo, cada um dos con-
juntos seria reciprocamente superior ao outro. É óbvio, por
conseguinte, que aquilo que se diz ser «o melhor» e «o mais
importante» deve ser numericamente uno, se se quer demons-
trar que são a mesma coisa. Precisamente por isto Xenócrates
não demonstrou o que pretendia: «vida feliz» e «vida hones-
ta» não são numericamente uma só coisa, logo, não se segue

6 I. e., que significam a mesma coisa.
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necessariamente que sejam a mesma coisa, dado que ambas
as formas de vida são as mais desejáveis; segue-se, isso sim,
que uma delas está contida na outra.

Deve averiguar-se também se, de duas coisas, quando uma
é idêntica a uma terceira, a outra também o é, porque, se não
forem ambas idênticas a essa terceira, é evidente que também
não serão idênticas entre si.

Deve investigar-se também a partir dos acidentes das duas
coisas, e ainda das coisas em que aquelas se verificam como aci-
dentes, porque, para duas coisas serem idênticas, aquilo que é
acidente de uma deve necessariamente ser acidente da outra, e
se uma delas é acidente de uma terceira, também a outra de-
verá ser acidente desta. Se ocorrer alguma discrepância, isso
significa que as coisas em questão não são idênticas.

Deve verificar-se também se ambas as coisas não perten-
cem ao mesmo tipo de predicação 7, mas pelo contrário, uma
diz respeito à «qualidade», e outra à «quantidade», ou a algu-
ma «relação». Do mesmo modo, ver se l o género de ambas as
coisas não é o mesmo, mas um deles é «bem» e o outro «mal»,
ou um é «virtude» e o outro «saber». Ou então se o género das
coisas é o mesmo, mas as diferenças específicas predicadas de-
las não são as mesmas, sendo a de uma um «saber teórico» 8, e
a da outra um «saber prático» 9. O mesmo em relação a outros
casos similares.

Devem analisar-se os termos 10 também a partir do grau
comparativo, se um deles admitir o comparativo e o outro
não, ou se ambos o admitirem mas não simultaneamente, por

152b

7 !En Œn† gŠnei kathgor…aj; uma tradução equivalente seria: «não são
predicadas segundo a mesma categoria».

8 Ou: «ciência contemplativa» (qewrhtik¾ œpist»mh).
9 Praktik¾ (scil. œpist»mh).
10 Note-se que aquilo que umas vezes traduzimos por «coisas» e

outras por «termos» não tem uma correspondência exacta no texto grego,
i. e., não existe no texto aristotélico nenhum nome que corresponda aos
nomes que empregamos no texto português; o que lá existe são apenas
pronomes neutros, que por motivos estilísticos não vertemos sempre de
uma maneira unívoca. Uma justificação para este proceder resulta do fac-
to de Arist. sobrepor as diversas noções, ou seja, de não distinguir clara-
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exemplo, «quem mais ama» não é «quem mais deseja ter rela-
ções sexuais», logo, «amor» e «desejo sexual» não são a mesma
coisa.

Deve verificar-se também, no caso dos acrescentos, se
duas coisas adicionadas a uma mesma terceira dão, em cada
caso, um todo idêntico. Ou se, pelo contrário, a cada uma
delas for subtraída a mesma coisa, o que resta é idêntico em
ambos os casos. Por exemplo, se o oponente disser que «o do-
bro da metade» e «o múltiplo da metade» são a mesma coisa.
Se a cada uma das coisas consideradas se suprimir a metade, o
resultado deverá ser idêntico nos dois casos, o que não se
verifica 11. Logo, «duplo» e «múltiplo» não têm o mesmo sig-
nificado.

Deve também verificar-se, não apenas se da tese proposta
resulta alguma impossibilidade, mas ainda se alguma impossi-
bilidade está implícita na mera hipótese correspondente 12,
como sucede quando se afirma que «vazio» e «espaço cheio de
ar» significam o mesmo; é evidente que se se fizer o ar sair des-
se espaço, este não passará a estar menos, mas antes mais va-
zio, por deixar de estar «cheio de ar». Logo, em resultado des-
ta hipótese 13 (e é indiferente que ela seja falsa ou verdadeira),
um dos dois termos é eliminado, mas o outro não, o que quer
dizer que não significam a mesma coisa.

Falando de um modo geral, há que verificar, a partir dos
predicados atribuídos a cada uma das coisas por hipótese, idên-
ticas, e também a partir de outras coisas de que estas sejam
predicadas, se ocorre alguma discrepância, porquanto, para que
sejam idênticas, é necessário que tudo quanto seja predicado de
uma seja também predicado da outra, e que uma coisa que
admita um predicado admita também o outro.

mente quando está a pensar, u. g., na definição de um termo (i. e., de uma
palavra), de um conceito, ou do próprio objecto material denotado pela
palavra.

11 Ou melhor, não se verifica sempre. Mais exactamente deveria di-
zer-se, portanto, que «dobro» é somente um caso pontual de «múltiplo».

12 Deve entender-se que tanto a tese como a hipótese se referem à
identidade entre duas «coisas».

13 A hipótese da equivalência «vazio» = «espaço cheio de ar».
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Deve também averiguar-se, dado que «idêntico» se pode
empregar em variados sentidos, se também se pode dizer que
duas coisas são idênticas em outro sentido: duas coisas podem
ser idênticas quanto à espécie e quanto ao género sem precisa-
rem de ser numericamente idênticas, ou até sem poderem sê-
-lo; deve então investigar-se se elas são idênticas neste último
sentido, mas já não o são em outro.

Há que ver ainda se é possível uma delas existir sem que
exista a outra, pois neste caso não poderá tratar-se de coisas
idênticas.

2. São estes, portanto, os «lugares» que respeitam à ques-
tão da «identidade» 14. É evidente, a partir do que ficou dito,
que todos os «lugares» de tipo «destrutivo» 15 respeitantes à
identidade são úteis para a questão das definições, conforme já
atrás dissemos 16: se, com efeito, o nome e a descrição 17 não
significarem a mesma coisa, l é evidente que a descrição pro-
posta não é uma definição. De entre os «lugares» de tipo «cons-
trutivo» 18 nenhum deles é útil para a questão das definições;
de facto, não basta demonstrar que tanto a descrição como o
nome significam a mesma coisa para comprovar que se trata
de uma definição, pelo contrário, é necessário, para ser uma
definição, que contenha todos os demais elementos que foram
prescritos 19.

3. Em suma, é deste modo e graças a estas técnicas que
devemos sempre tentar refutar uma definição. Se a nossa in-
tenção for antes comprovar uma, a primeira coisa a fazer é
saber que nenhum, ou muito poucos dos participantes em
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14 Sobre esta matéria, v. M. Mignucci, «Aristotle’s Topics and
Contingent Identity», in T. Buchheim, H. Flashar e R. A. H. King, Kann
man heute noch etwas anfangen mit Aristoteles?, pp. 39-59.

15 I. e., que servem para «refutar» (¢naskeu£zein) um argumento.
16 Cf. supra, 102a11.
17 LÒgoj.
18 I. e., que servem para «comprovar» (kataskeu£zein) um argu-

mento.
19 Cf. supra, 139a24 e segs.
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debates dialécticos conseguem deduzir logicamente uma defini-
ção; pelo contrário, o que todos fazem é tomar alguma como
princípio de base, como fazem os que se ocupam da geometria,
da aritmética ou de outras áreas do saber afins. Digamos ape-
nas que cabe a outra investigação 20 explicitar mais aprofunda-
damente o que é uma definição e de que forma se deve for-
mulá-la; por agora limitar-nos-emos ao que é suficiente para o
objectivo presente, ou seja, a dizer que é possível construir um
raciocínio 21 que conduza a uma definição e à explicitação da
essência 22 de uma coisa. Se se entende por «definição» um
enunciado que explicite qual a essência de uma coisa, se é pre-
ciso que o que é predicado na definição seja o único predicado
da coisa quanto à essência, e se se predica alguma coisa quan-
to à essência quando se indica o género e as diferenças especí-
ficas, é claro que, quando se toma em consideração apenas o
que é predicado da coisa quanto à essência, o enunciado que
contenha esses elementos será necessariamente uma definição;
nenhum outro enunciado qualquer pode ser uma definição,
porque nada mais há que seja predicado da coisa quanto à sua
essência.

É, portanto, evidente que é possível chegar a uma defini-
ção por meio de um raciocínio. A partir de que elementos se
deve construí-la, é ponto mais aprofundadamente explicitado
noutro trabalho 23; para o objectivo agora presente são úteis os
mesmo «lugares». Há que proceder à análise dos contrários e
das outras formas de oposição, há que observar os enunciados
tanto no seu conjunto como nas suas partes; se de coisas opos-
tas forem dadas definições opostas, então necessariamente a
definição proposta será adequada ao tema da discussão. Mas
dado que são muitas as conexões existentes entre contrários, há
que recorrer na sua análise àquela que pareça mais adequada
para tornar clara a definição do contrário. Devem analisar-se
os enunciados no seu todo, conforme acabamos de dizer. Quan-

20 V. Arist., An. Po. II, 3-13 (= 91a12 e segs.).
21 SullogismÒj.
22 TÕ t… Ãn eünai.
23 V. An. Po., II, 13-14.



455

to à análise por partes, deve proceder-se como segue. Pri-
meiramente, verificar se o género proposto é o correcto. Isto
porque, se o termo contrário deve estar incluído no género con-
trário, e se o termo em questão não está incluído no mesmo
género, é óbvio que deveria estar no género contrário, porquan-
to, necessariamente, coisas contrárias ou estão incluídas no
mesmo género, ou estão incluídas em géneros contrários. De
coisas contrárias também devemos predicar diferenças especí-
ficas contrárias, por exemplo, de «branco» e de «preto»: o pri-
meiro termo implica uma função dissociadora 24 da visão, o
outro denota uma l função associadora 25. Por conseguinte, se
de coisas contrárias são predicadas diferenças contrárias, então
do sujeito em questão devem ser predicadas as diferenças pos-
tuladas, logo, dado que tanto o género como as diferenças es-
pecíficas foram correctamente estabelecidos, é óbvio que a de-
finição proposta será uma definição correcta. Ou então não é
necessário que de termos contrários sejam predicadas diferen-
ças específicas contrárias, salvo se esses contrários estão inseri-
dos no mesmo género; se, porém, os seus géneros forem con-
trários, nada impede que a mesma diferença específica seja
predicada de ambos o sujeitos, como, por exemplo, é o caso de
«justiça» e «injustiça»: enquanto o primeiro termo denota uma
«virtude», o segundo denota uma «deficiência» da alma, por
conseguinte, em ambos os casos a diferença enunciada diz res-
peito à «alma», uma vez que «virtude» e «deficiência» se apli-
cam também ao corpo. Pelo menos isto é verdade: que as dife-
renças específicas de coisas contrárias, ou são contrárias, ou são
as mesmas. Se de um dos contrários é postulada uma diferen-
ça contrária, e do outro não, é evidente que a diferença enun-
ciada deverá ser predicada também deste último. Falando de
um modo geral, uma vez que a definição consiste na enuncia-
ção do género e das diferenças específicas, se a definição do
conceito contrário está clara, também a definição do sujeito em
questão estará clara. Uma vez que uma coisa contrária, ou está
inserida no mesmo género que o seu contrário, ou está inserida

153b

24 DiakritikÒn.
25 SugkritikÒn.
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no género contrário, e semelhantemente também as diferenças
específicas predicadas dos contrários ou são contrárias, ou são
as mesmas, é evidente que do sujeito em questão ou será
predicado o mesmo género que foi predicado do seu contrário,
e as diferenças serão as contrárias, todas ou apenas algumas,
sendo as restantes as mesmas; ou, inversamente, as diferenças
são as mesmas mas os géneros são contrários; ou ainda são
contrários, tanto os géneros como as diferenças. O que não é
aceitável é serem uns e outras 26 os mesmos, pois neste caso
uma mesma definição aplicar-se-ia a dois sujeitos contrários.

Também se devem analisar as flexões das palavras e os
termos linguisticamente coordenados que fazem parte do enuncia-
do, pois é necessário que a este respeito tanto os géneros como
as definições concordem entre si. Por exemplo, se «esquecimen-
to» significa «perda de um conhecimento», então também «es-
quecer» significará «perder um conhecimento», e «ter-se esque-
cido» significará «ter perdido um conhecimento» 27. Se, por
conseguinte, se aceitar alguma destas expressões, terá necessa-
riamente de aceitar-se as restantes. Similarmente, se «destrui-
ção» significa «dissolução da essência», então também «ser
destruído» significa «ser dissolvido na (sua) essência» e «des-
trutivamente» significará «dissolutivamente»; se, por outro
lado, «elemento destruidor da essência» é o mesmo que «ele-
mento dissolutor da essência», também «destruição» será o mes-
mo que «dissolução da essência» 28. O mesmo é válido para

26 I. e., tanto os géneros como as diferenças.
27 As expressões usadas por Arist. no exemplo são rigorosamente

paralelas: l»qh «esquecimento» (nome) œpilanq£nesqai «esquecer(-se)»
(verbo, infinito presente) œpilelÁsqai «ter-se esquecido» (verbo, infinito
perfeito) ¢pobol¾ œpist»mhj «perda de um conhecimento» (sintagma
nominal) ¢pob£llein œpist»mhn «perder um conhecimento» (sintagma
verbal, verbo no infinito presente) ¢pobeblhkŠnai œpist»mhn «ter perdido
um conhecimento» (sintagma verbal, verbo no infinito perfeito).

28 Idêntico paralelismo dos elementos linguísticos:

fqor£ ( ) di£lusij oÙs…aj

fqe…resqai ( ) dialÚesqai oÙs…an

fqartikîj ( ) dialutikîj

fqartikÒn (oÙs…aj) ( ) dialutikÒn (oÙs…aj)
fqor£ ( ) di£lusij (oÙs…aj).
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outros casos de natureza similar. Logo, aceitando como correc-
to um termo qualquer, todos os restantes têm de ser igualmen-
te aceites.

 Também se pode partir de termos que se comportam de
forma semelhante uns em relação aos outros. Por exemplo, se
«saudável» é aquilo «que produz saúde», também «revigo-
rante» é aquilo «que produz vigor», e «útil» será aquilo «que
produz um bem» 29. É semelhante o comportamento l de cada
um dos vocábulos dados em relação à sua finalidade parti-
cular 30, de modo que, se a definição de um deles é que «pro-
duz/realiza uma certa finalidade» 31, essa será também a defi-
nição de cada um dos restantes.

Deve partir-se também do emprego dos comparativos de
superioridade e de igualdade, e verificar de quantas formas é
possível comprovar um argumento por meio de uma compara-
ção de termos dois a dois. Por exemplo, se esta definição é
«mais» definição desta coisa do que a outra definição é definição
da outra coisa, e se a que for de grau «menos» é definição, tam-
bém a que for de grau «mais» o será. Se dois enunciados fo-
rem por igual definições, uma desta coisa, a outra daquela
outra, aceitando uma delas como definição, tem de aceitar-se
também a outra. Se, porém, se apresenta uma só definição,
dada comparativamente de duas coisas, ou duas definições de
uma só coisa, a análise a partir do emprego do grau «mais»
não tem qualquer utilidade, dado que é impossível haver, quer
uma só definição de duas coisas, quer duas definições para a
mesma coisa.
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29 Novo paralelismo:

ØgieinÒn ( ) (poihtikÕn) Øgie…aj

eÙektikÒn ( ) (poihtikÕn) eÙex…aj

çfŠlimon ( ) (poihtikÕn) ¢gaqoà.

Note-se apenas que neste último caso os vocábulos çfŠlimon e
¢gaqoà não se relacionam etimologicamente como fazem os dois primeiros.

30 TÕ o˜ke™on tŠloj.
31 PoihtikÕn toà tŠlouj.
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4. De entre todos os «lugares», os mais oportunos são es-
tes que acabamos de mencionar, bem como os que resultam da
composição dos vocábulos e das flexões das palavras. Por isso é
necessário apreendê-los o melhor possível, e tê-los sempre
prontos a serem utilizados, pois eles são os mais úteis para
todo o tipo de situações. Quanto aos demais, importa conhecer
bem os mais comuns de todos, já que são eles os mais operati-
vos, por exemplo, analisar cada coisa individualmente, verifi-
car se, no que toca às espécies, a definição é adequada, dado
que a espécie é sinónima dos seus elementos. Este «lugar» é tam-
bém útil para refutar os que defendem a existência das «for-
mas» 32, conforme já atrás dissemos 33. Deve verificar-se tam-
bém se algum termo foi empregado metaforicamente, ou se
alguma coisa foi predicada de si mesma como se se tratasse de
uma coisa diferente. Em suma, se algum outro «lugar» se veri-
ficar ser de uso comum e eficaz, há que recorrer a ele.

5. Vamos tornar perfeitamente claro de seguida que é
mais difícil comprovar do que refutar uma definição. De facto,
não é tarefa fácil reconhecermos nós próprios, nem conseguir-
mos obter dos interrogandos proposições tais, por exemplo, que
no enunciado da questão estejam presentes primeiro o género
e depois a diferença específica, e também que quer o género
quer as diferenças sejam predicadas segundo a categoria da
«essência» 34; sem estes elementos, porém, não é possível cons-
truir logicamente uma definição, porque, se for predicado do
sujeito em questão mais qualquer coisa sob a categoria da «es-
sência», não resulta claro se o que convém ao sujeito é a defi-
nição dada ou antes outra qualquer, já que por «definição» se
entende um enunciado que indica a essência 35 da coisa. Esta
conclusão é também evidente por este outro motivo: é mais fá-
cil tirar uma só conclusão do que muitas. Ora a quem refuta
basta argumentar apenas contra um ponto, porquanto se se

32 !IdŠaj, «formas», «ideias» (em sentido platónico).
33 Cf. supra, 148a14 e segs.
34 !En tù t… œsti.
35 TÕ t… Ãn eünai.
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conseguir refutar um só elemento da definição, esta ficará toda
ela refutada. Em contrapartida, quem comprova deve necessa-
riamente provar que são aplicáveis todos os componentes da
definição. Mais, quem confirma deve estabelecer o raciocínio em
termos universais, porquanto é necessário que em relação l a
tudo de que «se predica» o nome, se predique também a defi-
nição; além disso deve ser possível inverter os termos, se de
facto se pretende que a definição apresentada seja apropriada
à coisa a definir. Quem refuta não precisa necessariamente de
demonstrar o raciocínio em termos universais, bastará apenas
demonstrar que a definição não é verdadeira a respeito de al-
gum dos pontos contidos no enunciado. Se for preciso refutar
o raciocínio universalmente, nem assim é necessária a conver-
são dos termos para fazer a refutação, pois para refutar um
raciocínio universalmente basta provar que o enunciado
definitório não é predicado de todas as coisas de que o nome é
predicado. Em contrapartida, não é necessário recorrer à con-
versão para demonstrar que não é predicada a definição de
todas as coisas de que é predicado o nome. Além disso, a de-
finição ficará também refutada se for válida para todas as coi-
sas implicadas pelo nome, mas não apenas para essas.

É similar a situação da propriedade e do género, isto é,
em ambos os casos é mais fácil refutar do que comprovar. Pelo
que respeita à propriedade, é evidente a partir do que acabá-
mos de dizer: como na maioria dos casos a propriedade é enun-
ciada através de uma frase complexa 36, para a refutar bastará
impugnar um dos seus componentes, ao passo que para a con-
firmar é necessário demonstrar racionalmente todos eles. Além
disto, praticamente tudo o que dissemos acerca da definição se
pode dizer de forma adequada acerca da propriedade (pois
quem confirma deve demonstrar que a propriedade se verifica
em todas as coisas que cabem dentro da abrangência do nome,
ao passo que para quem refuta basta mostrar que não se veri-
fica numa coisa apenas; mais, a refutação pode ser obtida se
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36 !En sumplokÍ, lit. «em combinação», ou seja, por meio de um con-
junto de sintagmas variamente combinados, por uma combinação de pro-
posições.
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esse componente se verificar em todas as coisas abrangidas pelo
nome mas não só a estas, conforme deixámos dito a propósito
da definição). Pelo que respeita ao género, há somente uma
forma possível de o confirmar: mostrar que um dado componen-
te se verifica em todos os sujeitos; quem refuta, pelo contrário,
tem duas formas de o conseguir: quer prove que um componen-
te não se verifica em nenhuma coisa, ou não se verifica em
alguma, fica refutada a proposição inicial 37. Além disso, para
quem confirma não basta mostrar que o predicado se verifica na
coisa, é necessário demonstrar também que se verifica como
género. Para quem refuta, em contrapartida, basta mostrar que
o predicado não se verifica em algum caso, ou em todos 38. Pa-
rece assim que, tal como em outras situações é mais fácil des-
truir do que edificar, também no caso das argumentações é mais
fácil refutar do que comprovar.

A respeito do acidente, se universal, também é mais fácil
refutá-lo do que comprová-lo. Quem comprova deve demons-
trar que ele ocorre sempre, a quem refuta basta mostrar que
há um caso em que não ocorre. Quanto ao particular, pelo con-
trário, é mais fácil comprová-lo do que refutá-lo: a quem com-
prova basta provar que ele ocorre l uma vez, quem refuta deve
mostrar que ele nunca se verifica.

É evidente, também, que de todos os predicáveis o mais fá-
cil de refutar é a definição. Como são muitos os elementos
enunciados, são muito numerosos também os dados nela con-
tidos, e quanto mais numerosos são os dados mais lesto vai
correndo o raciocínio; ora é mais provável um erro decorrer da
abundância do que da escassez de dados. Além disso, no caso
da definição, é aceitável que se argumente recorrendo também
aos outros predicáveis; quer, portanto, o enunciado não seja
uma propriedade, quer o género postulado não seja o adequa-
do, quer algum dos outros elementos presentes na definição não
seja aplicável, esta ficará desde logo refutada. Em relação com

155a

37 Por outras palavras, para refutar uma proposição universal afir-
mativa (A) pode recorrer-se quer à universal negativa (E), quer à parti-
cular negativa (O).

38 Situação similar à da nota precedente.
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as demais situações, já não é aceitável recorrer nem aos elemen-
tos próprios das definições, nem a nenhum dos outros, por-
quanto apenas em relação ao acidente se verificam em comum
todas as situações que dissemos. É, de facto, necessário que
cada um dos atributos referidos seja aplicável ao sujeito. Se o
género não se verifica no sujeito a título de propriedade, nem
por isso fica refutado como género; igualmente não é necessá-
rio que a propriedade ocorra a título de género, nem o aciden-
te a título de género ou de propriedade, basta apenas que ocor-
ram. Por conseguinte, não é possível argumentar sobre uns
predicáveis a partir de outros senão no caso da definição. É evi-
dente, portanto, que de todos o mais fácil de refutar, e ao
mesmo tempo o mais difícil de comprovar é a definição: todas
as outras questões devem ser racionalmente demonstradas (no-
meadamente, que os atributos das coisas são os referidos, isto
é, que o género respectivo é o indicado, que a definição foi es-
tabelecida a título de propriedade), a definição, além disto,
deve ainda explicitar a essência 39 do sujeito, e tudo deve ser
feito correctamente.

De todos os outros predicáveis o que mais se lhe aproxima
é a propriedade: por um lado, é mais fácil de refutar, na medi-
da em que, na maior parte dos casos, é composta de muitos
elementos; por outro, é a mais difícil de comprovar, porque é
preciso passar em revista numerosos componentes; há ainda
que provar que todos estes somente pertencem à coisa em ques-
tão, além de que é uma predicação susceptível da conversão com o
nome da coisa.

De todos, o mais fácil de comprovar é o acidente. No caso
dos outros predicáveis há que provar não apenas que eles se
verificam, mas ainda que se verificam do modo indicado; no
caso do acidente, basta simplesmente provar que ele se verifi-
ca. Por outro lado, o acidente é o mais difícil de refutar, por
serem em muito reduzido número os dados que fornece; de
facto, ao postular-se um acidente não se especifica de que modo
ele ocorre no sujeito. Por conseguinte, enquanto nos demais

39 TÕ t… Ãn eünai.
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casos são dois os caminhos para a refutação, isto é, ou mostrar
que o atributo em questão não se verifica, ou que não se verifica
de um determinado modo, no caso do acidente não há outra
maneira de refutar senão demonstrando que ele não se aplica
ao sujeito.

Ficam assim enumerados de forma praticamente exausti-
va os «lugares» que nos permitirão abordar e resolver a conten-
to cada tipo de problemas.



LIVRO VIII
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1. Seguidamente vamos falar da ordenação dos argumen-
tos e do modo de colocar as perguntas. Quem se predispõe a
assumir o papel de questionador deve, em primeiro lugar, en-
contrar o «lugar» a partir do qual vai conduzir a argumenta-
ção; em segundo lugar, imaginar as perguntas e ordená-las de-
vidamente para si próprio; em terceiro e último lugar, pôr essas
perguntas ao oponente. Até à descoberta 1 do «lugar» de par-
tida, a tarefa do dialéctico é idêntica à do filósofo, ordenar as
perguntas e colocá-las ao oponente é peculiar ao dialéctico, já
que este actua tendo pela frente um adversário. Para o filóso-
fo, para o homem que pratica a investigação a título pessoal,
desde que sejam verdadeiras e do conhecimento geral as pre-
missas sobre que constrói o seu raciocínio, é indiferente que o
interlocutor não as admita por as achar demasiado próximas
da premissa inicial, e por prever qual vai ser a conclusão; de
qualquer modo esforçar-se-á por que elas sejam o mais possí-
vel do conhecimento geral e próximas do ponto de partida, dado
que é de tais postulados que decorre o raciocínio científico.

Já foram indicados nos livros precedentes quais os «lugares»
de que convém partir para a argumentação. Agora vamos falar
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1 MŠcri toà eØre™n, lit. «até ao descobrir»; anote-se a correspondên-
cia em latim, inuentio, lit. «invenção», que tão largo espaço veio a en-
contrar na teoria retórica (v. M. Alexandre Júnior, Hermenêutica Retórica,
pp. 38 e segs.).
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da ordenação e da composição das perguntas, distinguindo as
proposições que se deverão utilizar para além das necessárias;
por «necessárias» entendem-se aquelas sobre as quais se fun-
damenta o raciocínio. Para além destas, há quatro tipos de pro-
posições a utilizar: primeiro, as obtidas por indução de forma
a obter-se uma proposição universal; segundo, as que servem
para dar amplidão ao discurso; terceiro, as que visam tornar
oculta a conclusão do raciocínio; quarto, as que têm por função
tornar mais claro o raciocínio 2. Além destes, não deverão
utilizar-se mais nenhuns tipos, pelo contrário, há que tentar
ampliar a discussão e compor as perguntas com recurso ape-
nas a estes quatro. As proposições destinadas a ocultar a conclu-
são resultam do carácter competitivo dos debates dialécticos; dado
que toda esta «arte» 3 assenta na relação com um oponente, é
necessário recorrer também a este tipo de proposições.

Quanto às proposições necessárias, aquelas sobre que se fun-
damenta o raciocínio, não devemos apresentá-las imediatamen-
te, mas sim partir de conceitos mais remotos; por exemplo, se
se quiser provar que é a mesma a ciência que se ocupa dos
contrários, não deve sustentar-se logo esta afirmação, mas sim
começar por estabelecer a identidade da ciência dos opostos; se o
oponente aceitar este ponto, então argumentar-se-á concluindo
que é a mesma a ciência dos contrários, uma vez que todos os
contrários são opostos; se não aceitar, há que levá-lo por indu-
ção a generalizar as conclusões tiradas da análise de contrários
particulares. Deve forçar-se a aceitação das proposições necessá-
rias, ou por raciocínio 4 ou por indução 5, ou então umas por
indução e outras por raciocínio, e quanto às que forem, sem
qualquer dúvida, evidentes há que dá-las por aceites desde logo;
isto porque é sempre menos evidente um resultado ainda l
distante e obtido por indução; ao mesmo tempo, caso não seja
possível fazê-las aceitar do modo acima dito 6, está sempre à
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2 Sobre estes pontos, v. «Introdução», §§ 57-85.
3 P©sa ¹ toiaÚth pragmate…a, lit. «todo este tipo de actividade», i. e.,

a «arte» do debate dialéctico como forma de competição «intelectual».
4 Di¦ sullogismoà; também poderíamos dizer «por dedução».
5 Di! œpagwgÁj.
6 I. e., ou por raciocínio, ou por indução.
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mão recorrer a proposições directamente úteis. Além destas últi-
mas, as proposições dos tipos referidos devem ser empregadas
no interesse das necessárias, e cada uma deve ser usada de
modo a induzir do particular para o universal, e do conhecido
para o desconhecido; as coisas mais conhecidas são as que re-
sultam de dados sensoriais, em absoluto ou, pelo menos, para
a maioria das pessoas. Para ocultar a conclusão convém recor-
rer a raciocínios prévios provenientes das premissas em que se
fundamenta a conclusão à qual se pretende chegar desde o
início, e quantos mais eles forem, melhor 7. Isto é possível de
conseguir se basearmos o raciocínio, não apenas nas proposi-
ções necessárias, mas também em algumas das que são apenas
úteis para comprovar aquelas. Convém também não ir enun-
ciando as conclusões parciais, mas guardá-las para as apresen-
tar todas de uma vez apenas no fim do raciocínio: deste modo
a conclusão última surgirá o mais longe possível da tese ini-
cialmente proposta. Para falar em termo gerais, é deste modo
sub-reptício que convém conduzir o interrogatório, de modo
que, após terem sido colocadas perguntas sobre cada ponto do
argumento, e após se ter enunciado a conclusão, o oponente
ainda pergunte como é que se chegou até ela. Este resultado é
sobretudo conseguido do modo como ficou dito atrás: enun-
ciando somente a conclusão no final, permanece obscuro o
modo como se chegou lá, pelo facto de o oponente não prever
em que premissas assenta a conclusão simplesmente por não
terem sido articuladas num todo as conclusões dos raciocínios
prévios. Por outro lado, o raciocínio menos pormenorizado
deve ser o da conclusão, dado que nós não apresentámos to-
das as suas premissas, mas somente aquelas através das quais
o raciocínio foi conduzido.

É útil também não apresentar uns atrás dos outros quais
os axiomas em que se baseia o raciocínio, mas apontar alterna-
damente ora para uma, ora para outra conclusão; apresentan-
do paralelamente os argumentos adequados a cada passo do
raciocínio será mais evidente a conclusão a extrair deles.

7 I. e., quanto mais numerosos forem os ditos «raciocínios prévios»,
porquanto desviam a atenção do ponto a que se quer chegar.
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É necessário ainda, quando tal for possível, recorrer a uma
definição para comprovar a proposição universal quando esta
não se baseia nos termos em análise, mas sim em termos lin-
guisticamente coordenados. É que as pessoas costumam cair no
erro quando uma definição é formulada sobre um termo lin-
guisticamente coordenado, como se a conclusão que são leva-
dos a aceitar não fosse universal; por exemplo, se se quiser
comprovar que «o homem irado está desejoso de vingança de-
vido a um aparente menosprezo por si», deverá aceitar-se que
«a ira é um desejo de vingança resultante de um aparente me-
nosprezo»; ora é evidente que, fazendo aceitar como válida esta
premissa, teremos obtido a proposição universal que desejáva-
mos. Por outro lado, quando se apresentam argumentos base-
ados nos próprios termos, sucede muitas vezes que o oponen-
te 8 se recusa a aceitá-los por lhe ser mais fácil neste caso opor
uma negação, por exemplo, contrapondo a proposição «o ho-
mem irado não está desejoso de vingança», com a justificação
de que nós podemos estar irados contra os nossos pais sem por
isso desejarmos tirar deles vingança. Talvez esta negação não
corresponda à verdade, uma vez que em alguns casos é vin-
gança bastante que o outro sofra e l se arrependa do que fez;
no entanto, a negação contraposta parece, apesar de tudo, ter
alguma lógica. Em contrapartida, na definição de «ira» já não
é tão fácil descobrir uma objecção 9.

É conveniente também apresentar a proposição inicial dan-
do a impressão de não a apresentar por si mesma, mas com
vista a outro fim qualquer, porque os interrogandos estão à es-
preita de tudo quanto seja relevante para a discussão da tese.
De um modo geral, pode dizer-se que é sobremaneira útil este
deixar por clarificar se o que se pretende é mesmo tornar acei-
te uma dada proposição, ou antes o seu contrário; se permane-
cerem na dúvida sobre qual é o ponto útil para a argumenta-
ção, é mais provável os interrogandos exporem a sua própria
opinião sobre o tema.
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8 TÕn ¢pokrinÒmenon, lit. «o que responde».
9 Note-se o contraste entre a diferente aceitação da definição de um

termo isolado, «ira», com a de um sintagma como «homem irado».
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É também conveniente conduzir o interrogatório com base
na semelhança, pois assim não só o raciocínio é mais convin-
cente, como a proposição universal passa mais despercebida. Por
exemplo, a afirmação de que, tal como o conhecimento e a igno-
rância dos contrários são coisas idênticas, assim também será
idêntica a percepção dos contrários; ou inversamente, se a per-
cepção é idêntica, também o conhecimento o é. Esta conclusão
assemelha-se a uma indução, conquanto não seja exactamente
o mesmo: no caso da indução conclui-se do particular para o
universal, no caso das coisas semelhantes o termo de compara-
ção proposto não é um universal no qual todos os sujeitos se-
melhantes estejam compreendidos.

É necessário também que o próprio proponente se coloque a
si mesmo objecções, dado que os oponentes 10 em geral não se
mostram desconfiados com quem lhes parece estar a argumen-
tar de forma leal 11. É útil também para o proponente declarar
que a linguagem usada por si é a habitual 12, uma vez que os
oponentes têm relutância em recusar uma maneira de ver habi-
tual sem terem algum motivo forte para tanto; além de que,
pelo facto de eles próprios usarem a mesma linguagem 13, tam-
bém se mostram cautelosos em contestá-la. Também convém
não mostrar pressa, ainda que isso seja inteiramente vantajoso
para o proponente, porque, quando este se mostra apressado, os
oponentes tendem a opor mais resistência. Conveniente também
apresentar os factos sob forma de comparação 14, porque, quan-
do o proponente expõe uma certa ideia através de outra, e não
directamente, os oponentes tendem a aceitá-la mais facilmente.
Também é conveniente não apresentar directamente a proposi-
ção que se quer fazer aceitar pelo oponente, mas sim alguma
outra de que aquela seja a consequência necessária, pois assim
é mais fácil que ele a aceite, por a partir dela não ser tão claro
aonde se quer chegar; e deste modo, se ele aceitar esta, será

10 Oˆ ¢pokrinÒmenoi, lit. «os que respondem».
11 Dika…wj, lit. «justamente, com imparcialidade, sem batota».
12 SÚnhqej ka† legÒmenon, lit. «(é) de uso geral o que foi dito».
13 Ou: «partilharem o mesmo ponto de vista».
14 !En parabolÍ «em comparação, sob forma de símile, de analogia».
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forçoso que aceite também aquela. O proponente deve também
guardar para o fim as questões em que mais deseja obter o
assentimento do adversário, porque os oponentes tendem a res-
ponder negativamente às primeiras questões no convencimen-
to de que a maioria dos interrogadores falam em primeiro
lugar dos pontos para eles mais importantes. Com alguns opo-
nentes, porém, é preferível apresentar desde logo estas ques-
tões; de facto, os mais difíceis de convencer 15 aceitam sobretu-
do os primeiros argumentos, a menos que seja por completo
evidente onde se quer chegar, e, pelo contrário, tendem a ficar
mais renitentes no fim. Do mesmo modo se deve proceder em
relação aos oponentes que se julgam mais argutos nas respostas:
estes, depois de aceitarem tudo a princípio, usam no fim de toda
a energia para não reconhecerem a conclusão como consequência
das premissas, ou seja, aceitam tudo prontamente a princípio,
convencidos da sua habilidade, e pressupondo que não serão
forçados l a reconhecer a argumentação do proponente. Também
pode ser conveniente alargar a argumentação, ou introduzir
nela certos pontos irrelevantes, a exemplo dos que desenham
figuras geométricas erradas 16: se forem abundantes estes passos,
será obscuro para o oponente onde é que reside o engano. Por
isso também muitas vezes passam despercebidos os interro-
gadores que introduzem sem função aparente muitas proposi-
ções que, se colocadas de maneira destacada, o oponente nunca
aceitaria.

Em suma, para disfarçar a articulação dos argumentos são
estes os recursos de que o proponente deve lançar mão 17; para
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15 Oˆ dÚskoloi, lit. «os mal-humorados, os de mau feitio».
16 Entenda-se: deliberadamente erradas. Recordar que, segundo a

argumentação paradoxal de Sócrates, o melhor conhecedor da geometria
seria o mais hábil em construir figuras erradas para enganar os outros
(cf. Platão, Hípias Menor 376c: «Em conclusão, Hípias, o indivíduo que en-
gane deliberadamente, que cometa delitos e injustiças, se tal homem exis-
tir não pode ser outro senão o homem de bem.»)

17 Não nos esqueçamos de que a finalidade de um debate dia-
léctico é obter a vitória na discussão de uma tese, e para tanto é de toda
a utilidade que quem conduz o debate (o questionador, interrogador) lan-
ce mão de todos os recursos retóricos que lhe permitam atingir o seu
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adornar o discurso deverá recorrer-se à indução e à distinção
entre coisas pertencentes ao mesmo género. É perfeitamente
claro que qualidade de operação é a indução. A distinção de
coisas do mesmo género consiste, por exemplo, em mostrar que
uma ciência é superior a outra por os seus métodos de inves-
tigação serem mais rigorosos, ou por as matérias de que trata
serem de interesse superior; ou ainda que, de entre as várias
ciências, umas são «teoréticas», outras «práticas», outras ainda
«poéticas» 18. Cada uma destas distinções contribui para a or-
namentação do discurso, embora de nada sirva para a conclu-
são do raciocínio.

Para a clareza do discurso contribuem os exemplos e as
comparações; os exemplos devem ser adequados e extraídos de
situações bem conhecidas, segundo o modelo de Homero 19,
não segundo o de Quérilo 20; o seu uso torna a exposição bas-
tante mais clara.

2. Nos debates, deve empregar-se o raciocínio 21, de pre-
ferência, ao discutir com os dialécticos 22, não com a multidão;
com esta, pelo contrário, deve recorrer-se de preferência à in-
dução. Mas sobre esta matéria já falámos anteriormente 23. Em
certos casos é possível fazer a indução a partir de interroga-
ções sobre o universal; em outros, porém, isso não é fácil pelo
facto de não existir um nome comum a todas as coisas simila-

objectivo: levar o adversário (o oponente) a ter de aceitar uma conclusão
contrária à posição que a princípio defendia (v., a título de exemplo, o
modo como Sócrates, no diálogo citado na nota precedente, levou Hípias
a ter de reconhecer que o homem mais capaz de enganar os outros é ne-
cessariamente o melhor e mais conhecedor no seu domínio).

18 Qewrhtika…, praktika…, poihtika…: p©sa di£noia À praktik¾ À

poihtik¾ À qewrhtik» «todo o pensamento ou é prático, ou poético (= cria-
tivo), ou teorético» (Arist., Met. 1025b25).

19 Trata-se dos «símiles» homéricos, v. H. Lausberg, Elementos de
Retórica Literária, §§ 400 e segs.

20 V. «Índice onomástico».
21 SulloggismÒj.
22 Praticantes, quase poderíamos dizer «profissionais», da dialécti-

ca, ou «arte da discussão».
23 Cf. supra, 105a16 e segs.
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res, por isso, quando se pretende extrapolar para o universal,
diz-se, por exemplo: «e assim se passa com todas as outras
coisas do mesmo tipo». Uma das tarefas mais difíceis que há é,
precisamente, a de decidir quais das coisas enumeradas são do
mesmo tipo e quais as que não o são. Além disto, muitas ve-
zes sucede nos debates as pessoas confundirem-se mutuamen-
te, umas afirmando serem semelhantes coisas que não são se-
melhantes, outras contestando que coisas semelhantes sejam de
facto semelhantes. Assim, o que há a fazer é tentar criar um
neologismo que abarque todos os casos do mesmo tipo, de
modo que nem ao que responde seja possível contestar que as
coisas em discussão oferecem semelhanças, nem ao que per-
gunta afirmar falaciosamente que é semelhante o que não o é,
dado que muitos termos existem que significam coisas distin-
tas, mas aparentam significar o mesmo.

Quando, no termo de uma indução tirada a partir de
muitos casos, o oponente não concluir com uma proposição uni-
versal, é justo reclamar dele que explicite a sua recusa. Mas se o
interrogador não esclarecer quais os casos em que as coisas se
passam assim, não é justo reclamar do oponente que explicite em
que casos não se passam assim 24: o interrogador deve primeiro
desenvolver a indução, e só depois reclamar do outro que for-
mule a sua objecção. É de exigir que as objecções não sejam
feitas em relação à própria coisa em discussão, a menos que
ela seja a única da sua classe, como é o caso de «dois» 25, que
é, de entre os números pares, o único l número primo: o contra-
-exemplo deve ser outra coisa qualquer, ou então o oponente
deve declarar que o exemplo proposto é o único da sua classe.
Contra os que objectam a uma conclusão universal, mas não
referem a sua objecção a esse universal, e sim a um seu homó-
nimo, argumentando, por exemplo, que alguém pode ter uma
«cor», um «pé» ou uma «mão» que não sejam seus (pois é
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24 Por outras palavras, se o interrogador não enumerar os exemplos
em que se baseia uma determinada indução, não é justo exigir do seu
oponente que diga qual, ou quais os contra-exemplos que provam a
invalidade da indução estabelecida por ele.

25 `H du£j, lit. «a díade» (o conjunto de duas coisas quaisquer).
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possível um pintor ter uma «cor» ou um talhante ter um «pé»
que não sejam seus), o interrogador deve fazer as perguntas após
introduzir as distinções entre as coisas deste tipo, porquanto,
se deixar permanecer indetectada a homonímia, pode parecer
que a objecção feita à sua proposição é válida. Se o oponente
objectar, não a um homónimo, mas sim à coisa mesma, e as-
sim impedir as perguntas do interrogador, então este tem de eli-
minar primeiro o ponto objectado, e apresentar depois o que
resta da conclusão sob forma universal, até se obter o que for
útil para a argumentação. Por exemplo, se se fala do «esqueci-
mento» 26 e do «ter-se esquecido» 27: em geral, as pessoas não
admitem que «ter perdido o conhecimento de uma coisa» seja o
mesmo que «tê-la esquecido», porque, se a coisa se altera, pode
perder-se o conhecimento dela, mas não se pode falar em «es-
quecimento». O interrogador deve, portanto, retirar o ponto
sobre que incide a objecção, e afirmar o restante, dizendo, por
exemplo, que, caso a coisa permaneça sempre a mesma, se se
«perdeu o conhecimento» dela é porque houve «esquecimen-
to». As coisas passam-se de modo semelhante com quem con-
testa que a um bem superior se opõe um mal superior; quem
assim faz dá como contra-exemplo que à «saúde», que é um
bem inferior à «boa forma física», se opõe um mal maior, uma
vez que a «doença» é um mal maior do que a «má forma físi-
ca». Neste caso há, pois, que eliminar o ponto sobre que versa
a objecção, e, eliminado ele, o oponente aceitará a tese, por exem-
plo, «que a um bem maior se opõe um mal maior», desde que
um dos termos em causa não implique consigo o outro, como
sucede com «boa forma física» em relação a «saúde». Este pro-
cedimento deve adoptar-se, não apenas no caso de o oponente
fazer alguma objecção, mas ainda quando, mesmo sem objec-
tar nada, ele se recusa a responder por prever que o resultado
vai ser qualquer coisa deste género. Eliminado o ponto sobre
que versa a objecção, o oponente será forçado a concordar com
o resto por não prever, quanto a este, onde é que lhe será pos-
sível introduzir outra objecção; se não concordar, ser-lhe-á exi-

26 L»qh (nome).
27 !EpilelÁsqai (verbo, infinito perfeito).
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gido que explicite a sua objecção, coisa que ele não conseguirá
fazer. São deste tipo as proposições parcialmente falsas e par-
cialmente verdadeiras: nelas, desde que se elimine algum pon-
to controverso, o resto será verdadeiro. Se, depois de o interro-
gador apresentar uma proposição baseada em muitos casos, o
oponente não levanta nenhuma objecção, supõe-se que lhe dará
a sua concordância: uma proposição dialéctica é, precisamente,
aquela que se apoia em muitos casos e contra a qual não é pos-
sível levantar nenhuma objecção.

Quando é aceitável argumentar sobre alguma coisa, quer
sem recorrer à noção de impossibilidade, quer recorrendo a ela,
é indiferente, tanto para demonstrar como para debater, que se
construa a argumentação de uma forma ou da outra; ao debater
com um oponente, em contrapartida, não se deve argumentar
com recurso à noção de impossibilidade. A quem argumenta
sem recorrer à noção de impossibilidade não é possível, de
facto, opor nenhuma contestação; quando, pelo contrário, se
argumenta com base na impossibilidade, l a menos que a falsi-
dade seja demasiado evidente, os oponentes limitam-se a negar
que haja impossibilidade, e, por conseguinte, os interrogadores
não obtêm o resultado desejado.

Convém, pois, estabelecer todas as proposições que sejam
válidas no maior número possível de casos, e a que não seja pos-
sível de todo opor contestação, ou que, pelo menos, não seja à
primeira vista detectável como fazê-lo; se os oponentes não con-
seguirem descobrir casos em que elas não sejam válidas, terão
de aceitá-las como verdadeiras.

Não é conveniente apresentar a conclusão sob a forma de
pergunta; caso contrário, se o oponente der uma resposta ne-
gativa, parecerá que o raciocínio não chegou ao fim. Sucede
com frequência que, mesmo sem o proponente concluir por
uma pergunta, antes enunciando a conclusão lógica do que
foi dito, os oponentes se recusam a aceitá-la, dando assim aos
circunstantes, que não se apercebem da necessidade lógica da
conclusão apresentada, a falsa impressão de não terem sido
derrotados no debate. Por maioria de razões, se o interrogador
faz uma pergunta sem especificar que ela é a conclusão lógica
do que ficou dito e o opositor se nega a aceitá-lo como tal, a im-
pressão resultante é que o raciocínio se saldou por um com-
pleto fracasso.

158a
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Parece consensual que nem toda a proposição universal é
uma proposição dialéctica, por exemplo: «O que é o homem?»,
ou «Em quantos sentidos é que se fala de bem?» Proposição
dialéctica é aquela à qual se pode responder «sim» ou «não», o
que não sucede nos casos acabados de referir. Por conseguinte,
as perguntas do género das exemplificadas não são de natureza
dialéctica, a menos que nós façamos uma distinção ou ponha-
mos uma alternativa, por exemplo: «O termo «bem» está usado
neste sentido, ou naquele?» A uma pergunta como esta a res-
posta é fácil, quer se responda afirmativa, quer negativamente.
Por isso deve fazer-se o possível por apresentar desta forma as
perguntas deste tipo. Também se afigura justo perguntar ao opo-
nente em quantos sentidos se pode empregar o termo «bem»
sempre que, depois de termos feito e apresentado as distinções
semânticas pertinentes, ele não dá o seu acordo a nenhuma delas.

Quem leva muito tempo a interrogar sobre uma única
questão é um deficiente inquiridor. De facto, se o interrogando
lhe vai sempre respondendo às perguntas, é evidente que o
interrogador ou lhe vai sempre fazendo mais perguntas sobre o
mesmo, ou repete muitas vezes a mesma pergunta, isto é, ou
fala por falar, ou então não tem conclusão nenhuma 28 a pro-
por (pois todo o raciocínio 29 deve decorrer de poucas premis-
sas). É deficiente também se, caso o oponente não responda, ele
nem o censura, nem dá por findo o interrogatório.

3. Pode dar-se o caso de as mesmas hipóteses serem di-
fíceis de contestar, mas fáceis de defender. Pertencem a este
tipo as que versam sobre coisas que, por natureza, ou são as
primeiras, ou as últimas. As primeiras porque carecem de
definição, as últimas porque as obtemos através de muitas eta-
pas, procurando sempre deduzi-las a partir dos primeiros prin-
cípios; a não ser assim, as tentativas de prova tornar-se-iam de
natureza sofística. O facto é que é impossível demonstrar o que
quer que seja sem ser a partir dos princípios adequados 30 e

28 SullogismÒj.
29 SullogismÒj.
30 !ApÕ tîn o˜ke…wn ¢rcîn.
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sem ir sempre assim encadeando as proposições até ao fim. Pelo
que toca às definições, nem os que respondem se preocupam
em fazê-las, nem prestam qualquer atenção quando o
interrogador as faz; por outro lado, quando não é perfeitamen-
te claro o assunto l a discutir, não é nada fácil argumentar. Isto
verifica-se, sobretudo, quando o que está em causa são os prin-
cípios 31, porquanto, ao passo que as demais proposições são
demonstradas a partir deles, estes não são dedutíveis de ne-
nhumas outras proposições, pelo que é necessário que cada um
deles seja obtido por meio de uma definição.

São, por outro lado, difíceis de refutar as proposições que
se situam demasiado perto dos princípios 32; e isto sucede por
não ser possível recorrer a muitos argumentos para as comba-
ter, dado que entre elas e os próprios princípios poucos são os
intermediários através dos quais necessariamente se procede à
demonstração das proposições subsequentes.

Quanto às definições, as mais difíceis de refutar são as que
empregam um tipo de termos que, antes de mais, não é claro
se se usam só num sentido, ou se são polissémicos, e além dis-
to não é transparente se quem enuncia a definição os está
empregando em sentido próprio ou em sentido metafórico.
Assim, pelo próprio facto de serem termos obscuros, não faci-
litam a refutação, e, pelo facto de se não perceber bem se essa
obscuridade resulta de serem usados metaforicamente, conse-
guem escapar à crítica.

De um modo geral, todo o problema difícil de abordar
deve considerar-se que, ou carece de definição; ou está expos-
to por meio de termos polissémicos ou empregados metafori-
camente; ou está ainda muito próximo dos princípios; ou não
é claro para nós qual dos motivos enunciados é aquele que
ocasiona a dificuldade 33; quando não há dúvida quanto ao
motivo, é evidente que o problema carece de uma definição,
exige uma distinção dos vários significados, ou precisa de que
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31 !Arca…. Sobre a natureza e a importância para Arist. dos «primei-
ros princípios» deve ver-se o trabalho de T. H. Irwin.

32 L…an œggÝj tÁj ¢rcÁj, lit. «… do princípio».
33 !Apor…a.
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se explicitem as proposições intermédias, já que é através des-
tas que se demonstram as proposições finais.

Em muitas teses, quando não é enunciada claramente a
definição, torna-se difícil discutir e argumentar, por exemplo,
a questão de saber se um termo tem apenas um contrário, ou
tem vários; quando são dadas de forma correcta as definições
dos contrários, é fácil concluir se um mesmo termo tem vários
contrários ou não. Do mesmo modo há que proceder em rela-
ção a todos os termos carecentes de definição. Também no caso
das matemáticas parece que certas figuras não são fáceis de
desenhar por algum defeito na definição, por exemplo, que num
triângulo a perpendicular a um lado e ao plano adjacente a este
divide proporcionalmente tanto o lado como o plano. Mas se a
definição for dada devidamente logo se torna claro o que que-
remos dizer, isto é, que uma mesma proporção afecta tanto os
planos como os segmentos de recta: ora não é outra a definição
correcta de «na mesma proporção». De um modo geral, desde
que sejam dadas as definições, por exemplo, do que é uma
recta ou uma circunferência, é facílimo passar à explicação dos
princípios elementares (com a ressalva de que não é possível
argumentar em relação a cada um dos passos, por não haver
muitas proposições intermédias); se, porém, não forem dadas
as definições dos princípios de base, a tarefa torna-se difícil,
quando não de todo l impossível. Situação semelhante a esta 34

é a que se observa também no caso das proposições dialécticas.
Devemos ter bem presente que, quando uma certa tese é

difícil de contestar, é porque sofre de algum dos inconvenien-
tes acima apontados 35. Além disso, se suceder ser mais com-
plicado argumentar contra algum princípio ou proposição de
base 36 do que contra a própria tese, põe-se a questão de deci-
dir se deverá ou não passar-se à discussão da tese. Se não se che-
gar a acordo quanto à tese, mas se aceitar colocar em debate

159a

34 I. e., a que se verifica nas demonstrações geométricas.
35 Cf. supra, 158b16-21: carência de definição, polissemia, linguagem

metafórica, proximidade dos princípios.
36 PrÕj tÕ ¢x…wma ka† t¾n prÒtasin, lit. «contra o axioma e a pre-

missa» (= contra o princípio de base que forma a premissa de que se
parte).
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antes os referidos princípios de base, exige-se do oponente uma
tarefa mais árdua do que discutir a proposta inicial; se se aceitar
discutir a tese, terá de confiar-se em proposições menos credí-
veis. Se, por conseguinte, não se pretender tornar o problema
ainda mais difícil, deve propor-se a tese; se se pretender chegar
a uma conclusão recorrendo a proposições mais conhecidas,
não se deve propô-la. Ou, dito de outro modo: a quem pretende
adquirir conhecimentos não se deve propô-la, a menos que as
noções envolvidas sejam mais conhecidas; a quem pretende ape-
nas exercitar-se, deve-se propô-la, desde que ela aparente ser
verdadeira. Logo, é evidente que as questões não podem ser
colocadas da mesma maneira por quem actua como «questio-
nador» 37 e por quem tem por finalidade ensinar.

4. Quanto ao modo de colocar e de ordenar as pergun-
tas deve ter-se por suficiente quanto ficou dito. Vejamos agora
as respostas. Em primeiro lugar há que distinguir em que con-
siste a tarefa de um bom interrogando, e também a de um bom
interrogador. Cabe ao interrogador conduzir a discussão de
modo a levar o interrogando a declarar as coisas menos prová-
veis como decorrentes necessariamente da tese proposta; cabe
ao interrogando dar a entender que não é por erro seu que a
conclusão se apresenta como impossível ou paradoxal, mas sim
por deficiência da tese proposta; de facto, parece não ser o
mesmo erro propor à partida uma tese inconcebível ou não ser
capaz de defender convenientemente uma tese proposta.

5. Uma vez que não há princípios estabelecidos para
aqueles que argumentam sem outra finalidade que não seja o
exercício ou a experimentação de uma tese 38 (deve notar-se que
não são idênticos os objectivos dos que ensinam ou aprendem,
por um lado, e dos que travam um debate dialéctico, por outro;

37 T–J œrwtînti (dat.) «àquele que faz (as) pergunta»s» no debate
dialéctico.

38 Arist. interrompe aqui a frase com o longo parêntese que se se-
gue, só a retomando no termo deste com a repetição da conjunção causal
œpe… (= uma vez que).
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nem é ainda o mesmo objectivo o destes últimos e o dos que
conversam apenas para investigar algo; de facto, quem está a
aprender deve sempre declarar o que lhe parece ser verdade, até
porque ninguém desejará ensinar-lhe falsidades; quanto aos
que travam um debate dialéctico, o interrogador deve dar a apa-
rência de estar a pôr o antagonista em dificuldade, enquanto o
interrogando deve aparentar não sofrer nenhum desaire; para
aqueles que argumentam nas reuniões dialécticas, não a título
de debate, mas sim com o objectivo de experimentar ou de in-
vestigar, não está especificada qual a finalidade a que deve
visar o interrogando, quais os argumentos que deve e quais os
que não deve aceitar a fim de defender de modo adequado a
sua posição), uma vez que, como estávamos a dizer, não possuí-
mos nenhuns princípios transmitidos por outros, iremos nós
por nossa parte tentar dizer alguma coisa sobre este assunto.

O interrogando deve necessariamente sustentar um argu-
mento postulando uma tese admissível 39, ou inadmissível 40, ou
nem uma coisa nem outra, ou ainda l admissível ou inadmissí-
vel em termos absolutos, ou em termos relativos, por exemplo
aceitável ou inaceitável para este indivíduo concreto, seja ele mes-
mo ou outro qualquer. É indiferente a razão que torna a tese
admissível ou não admissível, porquanto é idêntico o modo
correcto de responder, quer se aceite, quer se rejeite a pergun-
ta feita. Se a tese for inadmissível, a conclusão terá necessaria-
mente de ser admissível, e se a tese for admissível a conclusão
terá de ser inadmissível, porquanto o interrogador deve tirar
sempre como conclusão o oposto da tese. Se o proposto não
for nem inadmissível nem admissível, a conclusão será do
mesmo tipo. Como um indivíduo que argumente correctamen-
te demonstrará a proposta em causa a partir de proposições
mais admissíveis e mais conhecidas, é claro que se o proposto
for absolutamente inadmissível não será aceite pelo interrogan-
do, nem o que parece sê-lo em termos absolutos, nem o que
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39 ”Endoxoj «fundada na opinião comum».
40 ”Adoxoj «não fundada na opinião comum»; este valor dos adjecti-

vos ‰ndoxoj e ¥doxoj prevalece ao longo de toda a argumentação subse-
quente.
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parece sê-lo apenas em menor grau do que a conclusão. Se a
tese for inadmissível, a conclusão deve ser admissível, e por
conseguinte todas as premissas aceites devem ser não só admis-
síveis, mas ainda mais admissíveis do que a tese inicial, se é
que, de facto, se pretende atingir o menos conhecido através
do que é mais conhecido. Logo, se das proposições questiona-
das alguma não for do presente tipo, o interrogando não dará
o seu assentimento.

Se a tese for admissível em termos absolutos é evidente
que a conclusão será inadmissível em termos absolutos. Por-
tanto, o interrogando deve aceitar tudo aquilo que parece
admissível e, das proposições que o não pareçam ser, deve acei-
tar as que forem menos inadmissíveis do que a conclusão,
uma vez que assim o assunto parecerá ter sido suficientemente
debatido.

De modo semelhante se deve proceder se a tese não for nem
inadmissível nem admissível; neste caso o interrogando deve
aceitar tudo quanto pareça admissível e, daquilo que não pare-
ça sê-lo, deve aceitar o que for mais admissível do que a conclu-
são; deste modo os raciocínios tornar-se-ão mais admissíveis.
Se o tema proposto for admissível ou inadmissível em termos
absolutos, deve responder-se por comparação com algo que
pareça ser uma coisa ou outra em termos absolutos. Se o tema
proposto não for admissível ou inadmissível em termos abso-
lutos, mas o for apenas para o interrogando, este deverá aceitá-
-lo, ou não, por comparação com o que lhe parece, ou não
parece, ser correcto. Se, porém, o interrogando sustentar uma
opinião alheia, é evidente que deverá aceitar ou rejeitar cada
proposição de acordo com o pensamento dessa pessoa. Por este
motivo, aqueles que transmitem opiniões alheias, por exemplo,
que «bem e mal são uma e a mesma coisa», conforme dizia He-
raclito 41, não aceitam como impossível que atributos contrários
se verifiquem simultaneamente no mesmo sujeito, não porque
a eles mesmos lhes pareça ser assim, mas porque têm de se ex-
pressar de acordo com o que diz Heraclito. Do mesmo modo

41 B58DK (cf. Kirk, Raven e Schofield, Os Filósofos Pré-Socráticos,
p. 192).
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procedem aqueles que retomam por sua conta teses propostas
por outros, pois se esforçam por falar como o fariam os auto-
res dessas teses.

6. Está, portanto, claro qual deve ser o objectivo do inter-
rogando, quer o tema proposto seja admissível em termos abso-
lutos, quer o seja apenas para alguém. Necessariamente, tudo o
que for perguntado ou é admissível, ou inadmissível, ou nem
uma coisa nem outra, e além disso toda a pergunta ou diz res-
peito à argumentação ou não tem nada a ver com ela; l caso seja
admissível mas não diga respeito à argumentação, o interrogando
deve aceitá-la e declará-la admissível; se ela não for admissível
nem disser respeito à argumentação, deve aceitá-la, mas dar cla-
ramente a entender que não a considera admissível, apenas para
se precaver de ser tomado como ingénuo. Se for pertinente para a
argumentação e admissível, o interrogando deve dizer que ela é
plausível, mas que está demasiado perto da proposição inicial, e
portanto, caso seja aceite, esta perde toda a razão de ser 42. Se o
axioma proposto, embora pertinente para a argumentação, for
demasiado inverosímil, o interrogando deve declarar que, a ser
aceite, a consequência dele derivada é inegável, mas demasiado
simplista. Se não for inadmissível nem admissível, no caso de
ser irrelevante para a argumentação, o interrogando deve dá-la
por aceite sem mais considerações; se for relevante para a argu-
mentação, deve assinalar que a sua aceitação implica a elimina-
ção da proposição inicial. Agindo deste modo, isto é, mostrando
prever antecipadamente as consequências da sua aceitação, o
interrogando não parecerá sofrer qualquer desaire por sua cul-
pa, e quanto ao interrogador, conseguirá concluir o raciocínio
através de um encadeamento de proposições todas elas mais
plausíveis do que a própria conclusão. Todos quantos, todavia,
se propõem conduzir uma argumentação a partir de proposições
menos plausíveis do que a conclusão, é evidente que não argu-
mentam correctamente; por este motivo não se deve dar respos-
ta a quem interroga desta maneira.
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42 I. e., esta nova questão, por estar demasiado perto da proposição
inicial, pode substituir-se a esta, que deste modo se torna inútil.
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7. Há também que oferecer idêntica resistência às ques-
tões postas em linguagem obscura ou polissémica. Dado que o
interrogando, quando não compreende a pergunta, tem sempre
o direito de dizer: «Não estou entendendo!»; e dado que, quan-
do a pergunta é feita com termos polissémicos, não é forçoso
que ele manifeste concordância ou discordância, é evidente, em
primeiro lugar, que, caso a pergunta seja obscura, não deve
hesitar em dizer que não percebe; muitas vezes sucede, na
verdade, que se cai em dificuldades por aceder a responder a
quem não formula as perguntas com clareza. Por outro lado,
se os termos usados pelo interrogador são conhecidos mas têm
mais do que um sentido, e se em todos os sentidos possíveis a
frase resulta verdadeira ou falsa, o interrogando deverá aceitá-la
ou rejeitá-la em absoluto; se for falsa em um dos sentidos mas
verdadeira em algum outro, deve chamar-se logo a atenção para
a polissemia, e também para que a frase fica falsa num sentido,
mas é verdadeira em outro; quando só mais tarde se assinala a
distinção de sentidos, não fica transparente se o interrogando deu
pela ambiguidade logo de início. Se este, sem se ter apercebido
da ambiguidade, aceitar a proposição entendendo-a apenas
num dos sentidos, então deverá, quando o oponente o arrastar
para o outro sentido, declarar que «não aceitou a proposição
tomando-a nesse sentido, mas sim no outro»: a discordância é,
de facto, muito fácil de ocorrer quando são muitas as acepções
de um mesmo nome ou de um mesmo enunciado. Quando, por
outro lado, a pergunta é feita com clareza e em termos sim-
ples 43, a resposta terá de ser ou «sim» ou «não».

8. Uma vez que toda a proposição argumentativa, ou é
uma daquelas em que assenta a argumentação, ou surge na
discussão para esclarecer alguma destas (é óbvio quando uma
proposição surge para esclarecer alguma outra pelo facto de o
interrogador fazer muitas perguntas semelhantes: na maior par-
te dos casos chega-se a uma proposição universal, ou por in-
dução, ou por similitude), todas as proposições particulares
devem ser admitidas, se l forem verdadeiras e conformes à opi-160b

43 I. e., não polissémicos, não ambíguos.
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nião geral; em relação à proposição universal, porém, deve
tentar-se levantar alguma objecção; de facto, recusar a conclu-
são sem ter feito a mínima objecção, real ou aparente, só denota
que se está de má fé. Ou seja, se o interrogando não aceita a
proposição universal que resulta de muitas particulares sem ter
levantado qualquer objecção, é evidente que está agindo de má
fé. Mais, se nem sequer consegue contra-argumentar e demons-
trar que a conclusão não é verdadeira, ainda mais dará a apa-
rência de actuar de má fé. (Reconheça-se, no entanto, que só isto
não chega: conhecemos muitos argumentos contrários às opi-
niões correntes que são difíceis de contrariar, como é o caso
dos paradoxos de Zenão: «que não existe o movimento, que não
é possível os atletas percorrerem o estádio» 44, mas nem por isso
devem deixar de aceitar-se as proposições contrárias a estas.)
Se, por conseguinte, o interrogando, sem encontrar contra-argu-
mentos e sem apresentar objecções, não aceitar a conclusão do
interrogador, é evidente que está agindo de má fé: usar de má
fé na argumentação consiste em responder com desrespeito
pelas regras convencionadas, apenas com a finalidade de destruir
o raciocínio.

9. Devemos defender uma tese ou uma definição só de-
pois de as termos discutido mentalmente connosco mesmos, pois
é óbvio que temos de fazer frente aos argumentos empregados
pelos interrogadores para pôr em causa a tese proposta.

Devemos tomar precauções para não sustentar uma hipó-
tese contrária à opinião comum. Uma hipótese pode ser inverosí-
mil de duas maneiras 45: ou porque dela resulta alguma afir-
mação absurda, por exemplo, «que tudo se move», ou «que
nada se move»; ou porque são afirmações que denotam um ca-
rácter perverso e são contrárias a uma moralidade sadia 46,
como, por exemplo, identificar-se o «bem» com o «prazer», ou

44 Os atletas no estádio: um dos argumentos aduzidos por Zenão
de Eleia para provar a inexistência do movimento (v. Zenão, fr. A28DK
(= Arist., Phys. 239b33 e segs.; cf. Kirk-Raven-Schofield, o. c., pp. 286-289).

45 Na tradução de Boécio: «de muitas maneiras».
46 Lit. «(são) contrárias aos nossos desejos».
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defender que «é preferível causar uma injustiça a sofrê-la» 47: o
comum das pessoas detesta quem assim se pronuncia, imaginan-
do que, mais do que sustentar um argumento, está a reflectir o
que na realidade pensa.

10. Aqueles raciocínios que levam a uma conclusão falsa
devem ser solucionados pela eliminação 48 daquilo precisamente
que os torna falsos, pois não é solução correcta eliminar um
ponto arbitrário da argumentação, ainda que esse ponto elimina-
do seja falso. Pode dar-se o caso de o argumento conter várias
falsidades, por exemplo, se se tomarem como premissas:
«O homem sentado está a escrever», e «Sócrates está sentado»,
para daqui concluir que «Sócrates está a escrever». Ora, se se
provar que é falsa a premissa «Sócrates está sentado», isso não
demonstra a falsidade da conclusão; e, no entanto, o argumento
é falso. Não é esta premissa, porém, que torna o argumento fal-
so: se de facto sucedesse que algum homem sentado não esti-
vesse a escrever, já a solução sugerida seria inadequada. Logo,
a premissa a eliminar não é a acima dada 49, mas sim: «Quem
está sentado, está a escrever», uma vez que nem todos os ho-
mens sentados estão a escrever 50. Soluciona por completo esta

47 Ao contrário do que defende Sócrates, em Platão, Górgias, 469b-c:
«sucede que o maior dos males é cometer uma injustiça; se tivesse de
optar entre cometer ou sofrer uma injustiça, eu (= Sócrates) preferia so-
frer a cometer injustiça».

48 Talvez fosse possível recorrer a uma linguagem mais actual, e
falar em «desconstrução».

49 I. e., «Sócrates está sentado».
50 Este silogismo é, evidentemente, defeituoso, porquanto para a

conclusão «Sócrates está a escrever» ser válida nem sequer chegaria a
identificação entre «O homem que está sentado» e «Sócrates», isto é, que
há apenas um homem que está sentado e esse homem é Sócrates: com
identificação ou sem ela, o caso é que estas duas premissas são particula-
res, e de duas particulares não é possível tirar qualquer conclusão.
O defeito do silogismo consiste assim em tomar como universal uma pre-
missa particular, ou seja, interpretar o silogismo como se fosse equivalen-
te a: TODO o homem sentado escreve; Sócrates está sentado; logo,
Sócrates escreve. Se, de facto, o silogismo tivesse esta forma bastaria, para
provar a sua falsidade, demonstrar a falsidade da primeira premissa.
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questão quem eliminar o ponto onde se situa a falsidade, co-
nhece a solução quem conhece o ponto em que o argumento
claudica, como sucede também no caso dos que desenham figuras
geométricas erradas. Não basta, portanto, pôr uma objecção, ain-
da que o ponto eliminado seja falso, mas há que mostrar qual
a causa donde surge a falsidade: deste modo tornar-se-á claro
se o interrogando levanta a objecção por já prever as consequên-
cias, ou não. l

Há quatro maneiras de impedir que um argumento che-
gue a uma conclusão. Uma é eliminar o ponto de que resulta
uma falsidade. Outra, apresentar uma objecção ao interrogador:
sucede muitas vezes que o interrogando não obtém uma solu-
ção, mas consegue impedir o interrogador de prosseguir o seu
raciocínio. Uma terceira, consiste em atacar as perguntas colo-
cadas pelo interrogador, pois pode suceder que este não consiga
tirar das perguntas a conclusão pretendida pelo facto de fazer
as perguntas mal, e depois, ao acrescentar mais alguma coisa,
salta, por assim dizer, a conclusão. Se, portanto, o interrogador
não consegue prosseguir a sua tarefa, a objecção do interrogan-
do dirigir-se-á contra a pessoa do interrogador, se consegue, di-
rigir-se-á contra as próprias perguntas. A quarta e a pior das
formas de objecção é a que tem por objecto o tempo: muitos,
efectivamente, objectam levantando certas questões cujo deba-
te exigiria mais tempo do que o atribuído à presente dis-
cussão 51.

Estas são, portanto, as quatro formas de objecções que
acima mencionámos: das referidas apenas a primeira constitui
uma solução, já que as restantes não passam de impedimentos
e entraves à obtenção de conclusões.

161a

51 A julgar por esta informação de Arist., os debates dialécticos, pelo
menos alguns deles, devem ter sido objecto de regulamentação quanto ao
tempo, i. e., a sua duração devia ser marcada pela clépsidra, à maneira
do que sucedia nos tribunais com o tempo de que dispunham os orado-
res intervenientes no processo; era possível até, quando a importância do
julgamento o requeria, que as duas partes se comprometessem por acor-
do sobre a duração dos discursos, convencionando que cada orador po-
dia dispor, por exemplo, de «duas clépsidras». V. Aristóf., Vespas, 93;
Arist., Ath. Pol., 67, 2 e segs.
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11. A crítica de uma sequência argumentativa 52 não é
idêntica se visa o desenrolar da argumentação, ou se dirige contra
um raciocínio desenvolvido por meio de perguntas. Muitas vezes
a culpa de um argumento não ser correctamente conduzido
pertence ao interrogando 53, devido ao facto de não ter dado o
seu assentimento às premissas a partir das quais o debate po-
deria ser conduzido correctamente até à demonstração da tese;
na realidade, o trabalho de levar até ao fim um argumento é
comum, e não apenas da responsabilidade de um dos dialo-
gantes. Com frequência é necessário argumentar contra a pes-
soa 54 e não contra a tese, o que sucede sempre que o interrogan-
do contraria sistematicamente o interrogador, recorrendo
mesmo ao insulto. Os que assim agem de má fé transformam
os debates em conflitos de palavras, em vez de discussões dialéc-
ticas. Temos de pensar ainda que os debates deste tipo se fa-
zem como forma de exercício e de experiência, e não para
transmitir conhecimentos; por isso é óbvio que na argumenta-
ção se tenta provar uma conclusão, umas vezes verdadeira, fal-
sa outras, para o que se recorre não só a proposições verdadeiras
mas também a falsas; muitas vezes, após ter sido afirmada uma
coisa verdadeira, o dialéctico tem de a eliminar, e, consequen-
temente, tem de apoiar-se em proposições falsas 55. Por vezes,
após ter sido afirmada uma coisa falsa, é necessário recorrer a
proposições falsas para eliminar essa falsidade; nada impede, de
facto, que alguém ache mais plausíveis certas coisas inexistentes
do que outras que são verdadeiras, desde que, prosseguindo o
argumento a partir dessas falsas aparências, ele acabe por ficar
mais convencido ou mais disposto a aceitar a verdade. É conve-
niente também que, quem pretende fazer correctamente uma

52 LÒgoj.
53 Aqui: Ð œrwtèmenoj, lit. «o que é interrogado».
54 A essa prática se chama «o argumento ad hominem», razoavelmen-

te frequente nos discursos dos oradores áticos (e não só).
55 Confronte-se a prática dos dissoˆ lÒgoi (teses opostas, das quais,

necessariamente, uma é verdadeira, outra é falsa), dos exercícios oratórios
(em que o mesmo orador deve treinar-se atacando e defendendo a mes-
ma causa), do debate entre o d…kaioj lÒgoj e o ¥dikoj lÒgoj nas Nuvens de
Aristófanes, etc.
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inferência, o faça de forma dialéctica 56, e não de forma con-
tenciosa 57, tal como o geómetra deve servir-se de argumentos
de ordem geométrica 58, quer a conclusão a que chegue seja
falsa ou verdadeira.

De que tipo são os raciocínios dialécticos, é assunto já
anteriormente exposto 59. É um mau associado aquele que im-
pede a realização do trabalho comum; o mesmo se passa, eviden-
temente, no caso da argumentação. Aqui há também um objec-
tivo comum a atingir, a menos que os participantes estejam
meramente em competição; se for este o caso é impossível
ambos conseguirem o seu fim, pois não poderá haver l mais
do que um vencedor. É indiferente que o vencedor seja o que
dá as respostas ou o que faz as perguntas; quem faz as per-
guntas de forma contenciosa é um mau dialéctico, tal como o é
o interrogando que não reconhece as consequências do que se
vai dizendo, ou não consente em responder às perguntas que
lhe vão sendo feitas. Do que dissemos, resulta assim evidente
que não se pode criticar de forma semelhante o argumento em
si, por um lado, o procedimento do interrogador, por outro. De
facto, nada impede que o argumento em si seja deficiente, mas
que o interrogador debata com o interrogando, na medida do
possível, de forma excelente. Quando se está argumentando
contra oponentes de má fé, não é talvez possível construir o
raciocínio como se desejaria, mas apenas como se pode.

Como é impossível determinar quando os dialogantes ora
passam a defender uma opinião contrária, ora defendem o
mesmo que defendiam desde o princípio (muitas vezes as pes-
soas, até dialogando consigo mesmas, dizem o contrário do que
diziam antes, e aceitam mais tarde o que rejeitavam a princí-
pio; esta a razão por que os interrogandos, muitas vezes, acei-
tam o contrário do que haviam respondido a princípio), os de-
bates tornam-se necessariamente deficientes. O culpado é o
interrogando, ora rejeitando certas proposições, ora aceitando

161b

56 Dialektikîj.
57 !Eristikîj.
58 Gewmetrikîj.
59 V. supra, 100a22 e segs.
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outras contrárias às que de início admitira. Por conseguinte, é evi-
dente que não se pode aplicar a mesma crítica aos interroga-
dores e às formas de argumentação.

São cinco os tipos de crítica que se podem fazer ao argu-
mento em si. O primeiro ocorre quando das premissas postas
sob forma interrogativa não resulta nenhuma conclusão, nem
a tese inicial, nem outra coisa qualquer, por serem falsas ou
inverosímeis, todas ou na maior parte, as premissas em que as-
senta a conclusão, conclusão essa que também não surge se se
eliminarem algumas premissas, nem se acrescentarem outras,
nem se em simultâneo se eliminarem umas e se acrescentarem
outras. O segundo tem lugar quando o raciocínio, construído a
partir de proposições do tipo e segundo as normas anterior-
mente indicadas, não resulta adequado à tese. O terceiro, se o
raciocínio resulta do acrescentamento de algumas premissas,
mas estas são de tipo inferior às inicialmente questionadas, e
menos aceitáveis do que a conclusão. O quarto, quando se eli-
minam algumas premissas; por vezes utilizam-se mais do que
as necessárias, e por conseguinte o raciocínio não é o resultado
da sua presença. Finalmente, o quinto dá-se se o argumento re-
sulta de premissas menos fundadas na opinião comum, menos
convincentes do que a conclusão, ou se resultam de premissas
verdadeiras, mas mais trabalhosas de demonstrar do que o
próprio problema.

Não se deve pensar que os raciocínios aplicáveis a toda a
casta de problemas sejam igualmente verosímeis e convincen-
tes; por natureza, há questões mais simples de investigar e
outras mais difíceis, de modo que, se se tirar uma conclusão
daquelas premissas que se afiguram ser as mais de acordo com
a opinião geral, o debate dialéctico será correcto. É evidente,
portanto, que a crítica a aplicar ao argumento em si não é a
mesma que se aplica em relação ao problema proposto; nada
impede, na verdade, que, tomado em si mesmo, o argumento
mereça censura, mas já seja l recomendável como solução para
o problema em causa, ou então inversamente, que seja recomen-
dável em si mesmo, mas criticável como solução do problema
em causa, quando se verificar ser mais fácil tirar uma conclusão
de muitas premissas verosímeis e verdadeiras. Pode suceder
por vezes que um raciocínio conclusivo seja inferior a um não
conclusivo, no caso de o primeiro extrair a conclusão de pre-

162a
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missas irrelevantes quando o problema não é irrelevante, e de
o segundo carecer de algumas premissas que sejam verosímeis
e verdadeiras, mas das quais não está dependente a condução
do raciocínio. Não é justo, por outro lado, criticar aqueles argu-
mentos em que se chega a uma conclusão verdadeira a partir
de premissas falsas, porque, se a falsidade é a conclusão neces-
sária de premissas falsas, a verdade pode também resultar de
uma série de premissas falsas. Este facto resulta claramente do
que dissemos nos Analíticos 60.

Quando um determinado enunciado constituir a demons-
tração de uma questão qualquer, se ele contiver alguma maté-
ria irrelevante para a conclusão, a conclusão do argumento não
deverá referir-se a essa matéria; se esta parecer ser tomada em
conta, estaremos perante um sofisma, não perante uma demons-
tração. Um «filosofema» é um silogismo apodíctico 61, um
«epiquirema» 62 é um silogismo dialéctico, um «sofisma» é um
silogismo contencioso 63, um «aporema» 64 é um silogismo
dialéctico que conduz a uma contradição.

Se se apresentar uma demonstração a partir de duas pre-
missas que sejam ambas verosímeis, mas não igualmente vero-
símeis, nada impede que a coisa demonstrada seja mais ve-
rosímil que cada uma das premissas. Mas se uma das premissas
for verosímil e a segunda for neutra 65, ou se uma for verosí-
mil e a segunda não, se ambas forem uma coisa ou outra em grau
semelhante, a conclusão será igualmente verosímil, ou não vero-
símil; se uma delas for mais verosímil ou inverosímil do que a
outra, a conclusão acompanhará a premissa que apresentar o grau
superior.

Há ainda um outro erro que se verifica nos raciocínios, o
qual consiste em fazer a demonstração recorrendo a meios mais
longos do que o necessário, quando era possível fazê-la por meios
mais breves e todos contidos no argumento; se, por exemplo, a

60 An. Pr. 53b26 e segs.
61 !ApodeiktikÒj «demonstrativo», cf. ¢pÒdeixij «demonstração».
62 !Epice…rhma, lit. «tentativa de demonstração».
63 !EristikÒj.
64 !ApÒrhma «dificuldade, impasse» (cf. ¢por…a).
65 I. e., nem especialmente verosímil, nem especialmente inverosímil.
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fim de demonstrar que, de duas opiniões, uma é mais opinião do
que a outra, alguém argumentar, por um lado, que uma coisa é
tanto mais ela mesma quando o é no mais alto grau; por outro,
que existe verdadeiramente o «opinável em si», logo, o opiná-
vel em si é mais opinável do que qualquer outro; e prosseguir
dizendo que a uma coisa que admite o grau superior corres-
ponde algo também no grau superior; e ainda que um «opiná-
vel em si» verdadeiro é mais verdadeiro do que qualquer outro
opinável; continuar, recordando que existe o «opinável em si»
verdadeiro e que uma coisa é tanto mais ela mesma quanto o
for no mais alto grau: logo, a opinião em si mesma é a mais
exacta. Em que é que consiste aqui o vício de raciocínio? Não
será precisamente em que fica na obscuridade o fundamento de
todo o raciocínio?

12. Uma argumentação é clara, antes de mais, e esse é o
motivo mais corrente, quando chega a uma conclusão tão ób-
via que já não há mais perguntas a fazer. Outro motivo, o que
é mais vezes alegado, acontece quando a conclusão é obtida a
partir de proposições de que decorre necessariamente, ou seja,
quando a conclusão vai sendo obtida l a partir de conclusões
parciais. Enfim, um terceiro motivo dá-se quando não se recorre
a opiniões demasiado evidentes 66.

Um argumento 67 diz-se falso 68 em quatro sentidos. Em
primeiro lugar, quando aparenta chegar-se a uma conclusão
sem de facto se concluir nada: a este chama-se um «raciocínio 69

erístico» 70. Em segundo lugar, quando se chega a uma conclu-
são, mas não àquela a que se propusera chegar (isto sucede so-
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66 SfÒdra œndÒxwn, lit. «a partir de premissas imediatamente plausí-
veis».

67 Ou: raciocínio (lÒgoj).
68 Ou: falacioso (yeud»j).
69 Ou: argumento, silogismo (sullogismÒj).
70 !EristikÒj «contencioso» (cf. supra, 100b23-25: «Diz-se raciocínio

erístico aquele que resulta de proposições que parecem geralmente acei-
tes sem que o sejam, bem como o que parece decorrer de proposições
geralmente aceites, ou que o parecem ser, pois nem tudo o que parece
geralmente aceite o é de facto.»)
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bretudo nas demonstrações pelo absurdo). Em terceiro lugar,
quando a conclusão decorre do tema proposto, mas não foi obti-
da pelo método a ele adequado. Esta situação verifica-se quan-
do o argumento parece ser de ordem médica sem ser médica,
de ordem geométrica sem ser geométrica, de ordem dialéctica
sem ser dialéctica, e isto independentemente de a conclusão ser
falsa ou verdadeira. Um quarto sentido verifica-se quando se ob-
tém uma conclusão através de premissas falsas. Neste caso a
conclusão às vezes pode ser falsa, mas outras pode ser verda-
deira; uma conclusão falsa decorre sempre do recurso a premis-
sas falsas, mas pode obter-se uma conclusão verdadeira mesmo
sem ser através de premissas verdadeiras, conforme já ante-
riormente referimos 71.

Do facto de um argumento ser falso, a culpa cabe mais
ao seu autor do que ao argumento em si; o autor, porém, não
é culpado sempre, mas apenas quando não dá pela falácia; isto
porque nós preferimos, a um argumento baseado em premis-
sas verdadeiras, um argumento que refute alguma premissa
verdadeira graças ao recurso a outras que pareçam ser genera-
lizadamente aceitáveis. Um argumento deste tipo proporciona
a demonstração da verdade de outras premissas estabelecen-
do que algum dos factos dados como aceitáveis o não é, e
deste modo conseguindo a demonstração da tese proposta 72.
Se uma conclusão verdadeira for obtida através de premissas
falsas e demasiado irrelevantes, este argumento será inferior
a muitos que obtêm como conclusão uma falsidade; ao mes-
mo tipo pertencerá um argumento que conclua por uma falsi-
dade. Por conseguinte, é óbvio que a primeira coisa a inves-
tigar em relação a um argumento, tomado em si mesmo, é ver
se ele chega a alguma conclusão; a segunda, é verificar se essa
conclusão é verdadeira ou falsa; a terceira, de que tipo de pre-
missas decorre. Se decorrer de premissas falsas mas plausíveis,
trata-se de um raciocínio dialéctico 73; se decorrer de premissas

71 V. supra, 162a10 e segs. (cf. An. Pr. 53b4 e segs.).
72 Trata-se do argumento conhecido por «redução ao absurdo», ou

seja, a demonstração da verdade de uma tese pela falsidade (ou impossi-
bilidade) decorrente da sua não aceitação.

73 LogikÒj, lit. «discursivo».



492

reais 74, mas inverosímeis, é um raciocínio vicioso 75; e se as suas
premissas forem falsas, além de excessivamente inverosímeis, é
evidente que se trata de um raciocínio deficiente, ou em abso-
luto, ou em relação à coisa analisada 76.

13. O modo como o interrogador realiza a chamada «pe-
tição de princípio», e como faz a petição dos contrários, já foi
exposto nos Analíticos 77 sob o ponto de vista da verdade; sê-
-lo-á agora sob o ponto de vista da opinião geral.

Segundo parece, há cinco modos possíveis de fazer a «peti-
ção de princípio». O primeiro e mais evidente consiste em
postular-se aquele mesmo ponto que está por demonstrar. Não é
fácil este vício de raciocínio passar despercebido quando se empre-
ga o termo apropriado, mas quando se trata de sinónimos 78, ou
naqueles casos em que tanto o nome como a descrição associada
designam l o mesmo objecto, já é mais fácil não se dar por ele.

O segundo modo verifica-se quando alguém, devendo
demonstrar um caso particular, postula a sua demonstração em
termos universais, por exemplo, se alguém, querendo mostrar
que um mesmo ramo do conhecimento abarca os casos contrá-
rios 79, postula que uma única ciência dá conta de todos os
opostos, em geral. O que parece suceder é que, para demons-
trar um caso particular, se faz apelo a muitos outros casos.
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74 ”Ontwn, lit. «existentes» (i. e., se as premissas se referirem a coisas
realmente existentes).

75 Faàloj.
76 Faàloj À ¡plîj À toà pr£gmatoj «deficiente absolutamente, ou

por causa da coisa».
77 «Petição de princípio», tradução da expressão latina petitio prin-

cipii, que por sua vez traduz o grego tÕ d‹ œn ¢rcÍ… a˜te™tai, lit. «aquilo
que é postulado no início»; Arist., em An. Pr. 64b36 e segs., define esta
falácia como ocorrendo «quando alguém tenta provar por ela mesma uma
proposição que não pode ser demonstrada senão por recurso a outra [lit.,
«que não pode ser demonstrada por ela mesma»]; a isto chama-se a ‘pe-
tição de princípio’».

78 Segundo o uso aristotélico, «termos ambíguos, polissémicos».
79 I. e., um mesmo ramo do conhecimento contempla simultanea-

mente uma dada coisa e o seu contrário, por exemplo, o «bem» e o «mal»
(ética), o «belo» e o «feio» (estética), etc.
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O terceiro modo verifica-se quando alguém postula a ve-
racidade de um caso particular, quando o que se propunha era
uma demonstração universal, por exemplo, se, para mostrar
que há um único ramo de conhecimento de todos os opostos,
postulasse a veracidade de um par particular de contrários. Este
argumento, por seu lado, consiste em postular a verdade de um
caso particular quando se pretende demonstrar a verdade do
universal correspondente.

Outro modo ainda ocorre quando alguém, depois de esta-
belecer uma divisão no problema, o postula em seguida na sua
totalidade, por exemplo, se, devendo demonstrar que a medi-
cina se ocupa tanto da saúde como da doença, se propõe de-
monstrar cada uma destas coisas separadamente.

O quinto e último modo dá-se quando alguém postula ape-
nas uma de duas coisas que decorrem necessariamente uma da
outra, por exemplo, se postular que o lado de um rectângulo é
incomensurável com a diagonal 80, quando se tinha proposto
demonstrar que a diagonal é incomensurável com o lado.

A «petição dos contrários» faz-se do mesmo número de
modos que a petição do princípio. Em primeiro lugar quando
se faz a petição dos contrários sob a forma de afirmação e de
negação. Em segundo, quando se faz a petição dos termos con-
trários presentes numa antítese, por exemplo, quando se postula
que o «bem» e o «mal» são a mesma coisa. Em terceiro quan-
do, depois de se aceitar uma proposição universal, se postula
o seu contrário sob forma particular, por exemplo, quando,
depois de se admitir que uma única e mesma ciência dá conta
dos contrários, se defende que há uma ciência para a saúde e
outra para a doença; ou então, em quarto lugar, quando, depois
de se aceitar esta última proposição, se tenta demonstrar a sua
contradição sob forma universal 81. Outro modo ainda, o quinto,
ocorre quando se postula o contrário de uma proposição que

80 Dado que a diagonal de um rectângulo o divide em dois triângu-
los rectângulos iguais, a incomensurabilidade do lado e da diagonal não
passa do resultado da aplicação do teorema de Pitágoras.

81 I. e., se depois de aceitar que há uma «ciência da saúde» e uma
«ciência da doença», se postula que um única ciência trata em simultâneo
da saúde e da doença.
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decorre necessariamente das premissas; mesmo se, embora não
postulando nenhuns contrários, postula duas proposições opos-
tas tais que delas se segue uma contradição. A «petição dos
contrários» difere da «petição de princípio» em que nesta últi-
ma o erro diz respeito à conclusão (pois, como dissemos, a «pe-
tição de princípio» faz-se tomando como premissa a conclusão),
ao passo que a petição dos contrários reside nas premissas e
no modo como estas se relacionam umas com as outras.

14. Tendo em vista a exercitação e a prática deste tipo
de argumentos é preciso habituarmo-nos a fazer a conversão
dos ditos argumentos, pois deste modo teremos mais facili-
dade em tratar do tema em questão e em, a partir de uns
poucos modelos, ficarmos a conhecer grande número de argu-
mentos. Fazer a conversão consiste em, tomando a inversa da
conclusão juntamente com as interrogações precedentes, con-
seguir eliminar uma das concessões então feitas ao
interrogador; de facto, se a conclusão for falsa, tem necessaria-
mente de refutar-se uma das premissas, se na realidade a
conclusão derivou necessariamente de todas elas serem admi-
tidas 82. Em relação a qualquer tese tem de começar-se por
procurar o argumento adequado para mostrar, tanto que as
coisas se passam desta maneira, como que não se passam
desta maneira 83, l e, achado esse argumento, procurar de
imediato a conclusão a tirar. O resultado deste procedimento
será ficarmos treinados tanto no perguntar como no respon-
der. E se não tivermos ninguém com quem discutir, discuta-
mos mentalmente connosco mesmos.

Devemos ainda comparar várias alternativas argumentati-
vas para contrariar a mesma tese, pois este procedimento dá
grande destreza no forçar das conclusões, além de ser de uma
grande ajuda nas refutações, quando o que se pretende é ter mui-
tas provas a favor ou contra a tese em questão, pois assim
estaremos sempre defendidos contra os argumentos em ambos
os sentidos. Ter a capacidade de apreender e de usar essa
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82 Sobre este ponto, cf. An. Pr. 59b1 e segs.
83 I. e., da maneira como as coisas são apresentadas na tese.
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apreensão global 84 das consequências decorrentes de cada
hipótese não é pequeno auxiliar 85 do conhecimento e da pers-
picácia filosófica; para lá disto, nada mais resta fazer senão
escolher acertadamente uma linha de argumentação. Deve acres-
centar-se ainda a posse de boas qualidades naturais para uma
actividade deste tipo, entendendo por «boa qualidade natural»
a predisposição para a verdade, a capacidade de escolher cor-
rectamente a verdade e evitar a falsidade, coisa que as pessoas
naturalmente bem dotadas são capazes de fazer, pois sabem
escolher o melhor de entre o que lhes é proposto por discerni-
rem o que devem eleger e o que devem rejeitar 86.

Convém ainda conhecer os argumentos adequados aos
problemas mais frequentes, sobretudo os que dizem respeito às
proposições fundamentais, pois é em relação a estas que os
interrogandos mais frequentemente se sentem desencoraja-
dos 87. Deve também ter-se à mão uma boa quantidade de de-
finições, tanto as geralmente aceites, como as primordiais 88,
dado que é com base nelas que são construídos os raciocínios
dedutivos. Deve também fazer-se o possível por interiorizar os
argumentos sobre aqueles temas que frequentemente são ob-
jecto de discussão. Assim como na geometria, antes de passar
à prática, se deve exercitar o conhecimento dos elementos 89, e

84 Sunor©n ka† sunewrakŠnai, lit. «ver em conjunto e ter visto em
conjunto» (mais um exemplo do contraste entre os valores do infinitivo
presente e do infinitivo perfeito).

85 OÙ mikrÕn ×rganon.
86 Filoàntej ka† misoàntej tÕ prosferÒmenon, lit. «amando e odiando

o que lhes é proposto».
87 !Apoduspetoàsin, lit. «mostram vontade de desistir».
88 Ka† tîn œndÒxwn te ka† tîn prètwn, lit. «não só das aceitáveis

como das primordiais».
89 T¦ stoice™a, cf. Greek Mathematical Works, i. e., Selections illustrating

the history of Greek Mathematics, with an English translation by Ivor
Thomas, vol. I, From Thales to Euclid, London, Heinemann — Cambridge
(Mass.) Harvard University Press (Loeb Classical Library), 1957 p. 154: oÙ
polÝ d‹ toÚtwn neèterÒj œstin EÙkle…dhj Ð t¦ stoice™a sunagagèn… «não
muito mais recente do que estes (autores) foi Euclides, o autor dos ‘Ele-
mentos’…». No mesmo volume podem ler-se algumas das definições ele-
mentares de Euclides, por exemplo: shme™Òn œstin, oá mŠroj oÙqŠn «ponto
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como na aritmética é da maior relevância dominar o conheci-
mento dos dígitos 90 a fim de se saber calcular o resultado de
uma multiplicação deles por outros números, assim também
nos argumentos é útil estar à vontade na discussão dos princí-
pios e saber de cor as proposições pertinentes. Tal como ao pe-
rito em mnemónica basta recordar os tópicos 91 para de ime-
diato lhe acudir à memória tudo o mais, assim também estas
regras, dando a possibilidade de recorrer a uma série de defi-
nições numericamente ordenadas, tornam um homem mais apto
para argumentar. Deve confiar-se à memória uma premissa
comum a vários argumentos de preferência a um argumento com-
pleto, dado que não é excepcionalmente difícil dispor de um
certo número de princípios e de hipóteses.

Devemos também acostumarmo-nos a de um só argumen-
to extrair uma série deles, mas mantendo o processo tão oculto
quanto possível. Isto pode conseguir-se se nos apartarmos o
mais possível das circunstâncias concretas do tema sobre que
se dirige a argumentação. Os argumentos mais aptos para se
conseguir isto são os que versam sobre as coisas mais gerais,
como por exemplo que l «não existe uma só ciência para uma
multiplicidade de matérias»; em termos gerais, esta proposição
pode aplicar-se ao caso dos termos relativos, ao dos contrários
e ao dos coordenados.

É também de toda a conveniência conservar na memória
os argumentos sob forma universal, ainda que a discussão seja
feita sobre alguma questão particular; deste modo será possível
de um só argumento extrair uma série deles. Do mesmo modo
se procede na retórica em relação aos entimemas 92. Mas quan-
do somos nós a apresentar os argumentos devemos quanto possí-
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é aquilo que não tem nenhuma parte»; gr£mmh d‹ mÁkoj ¢platŠj «linha é
um comprimento sem largura»; grammÁj d‹ pŠrata shme™a «os limites da
linha são pontos», etc. (o. c., pp. 436 e segs.).

90 ToÝj kefalismoÚj (sc. ¢riqmoÝj) «os (números) capitais (cf. kefal»

«cabeça»), i. e., principais».
91 Oˆ tÒpoi «os lugares», aqui no sentido moderno de «tópicos», i. e.,

aqueles indicadores que, por associação de ideias, permitem a recordação
de conjuntos de coisas armazenadas na memória.

92 Sobre o uso dos «entimemas», v. Arist., Rhet., liv. II, caps. 22-25.
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vel evitar recorrer à generalização 93. Além disso devemos es-
tar sempre atentos aos nossos argumentos para ver se eles es-
tão apoiados em princípios gerais: é que todos os debates so-
bre questões particulares são susceptíveis de generalização, em
toda a questão particular está presente uma demonstração uni-
versal pelo simples facto de não ser possível raciocinar sobre
nada sem recorrer ao universal.

A exercitação do raciocínio indutivo é conveniente ser
posta em prática em debates com jovens, a do raciocínio dedu-
tivo, em debates com indivíduos já experientes. Devemos fazer
aceitar pelos praticantes da dedução a apresentação de premis-
sas, pelos que praticam a indução a apresentação de exemplos 94,
pois cada um dos grupos está treinado numa coisa ou noutra,
respectivamente. De um modo geral deve tentar-se que da prá-
tica da dialéctica se extraia um argumento acerca de qualquer
coisa, ou uma solução para um problema, ou uma proposição,
ou uma objecção, ou a verificação de que a pergunta foi ou não
feita correctamente, quer pelo próprio interrogador, quer por
outro participante, e qual o motivo por que cada caso sucedeu. l
É destes pormenores que resulta a capacidade dialéctica, e é
para obter essa capacidade que as pessoas se treinam, sobretu-
do no manejo das proposições e das objecções; numa palavra,
o dialéctico é um construtor de proposições e objecções. Apre-
sentar uma proposição consiste em reduzir à unidade um gran-
de número de elementos (pois necessariamente um argumento
deve consistir na consideração de um único ponto global), apre-
sentar uma objecção consiste em dividir um todo nos seus vá-
rios componentes, dissociando uns, eliminando outros, aceitan-
do alguns e rejeitando outros dos tópicos propostos.

Não se deve debater com toda a gente, não se deve exer-
citar a dialéctica com o primeiro que aparecer. Com certos indi-
víduos o debate será necessariamente vicioso: com um homem
que procure de todo o modo possível fugir ao debate, é justo
tentar por todas as formas conseguir finalizar o raciocínio, mas
o resultado nunca será famoso. Por esta razão não devemos pa-
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93 !Ep† tÕ kaqÒlou «sob forma universal».
94 Parabol£j «exemplos, símiles, comparações».
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rar a dialogar sem hesitação com quem nos aparecer pela fren-
te, pois isso redundará fatalmente numa conversa penosa; além
disso, quem ainda está a praticar não é capaz de evitar que o
diálogo se torne contencioso.

Convém ainda possuir alguns argumentos já prontos para
aplicar àquela classe de problemas nos quais, conquanto dis-
pondo de muito poucos argumentos, os de que dispomos são
úteis para a maioria deles; são estes, os argumentos de natureza
universal, e bem assim aqueles que não é fácil encontrar em
abundância a propósito das coisas que ocorrem a cada passo.
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GLOSSÁRIO

¢gaqÒj — bom; tÕ ¢gaqÒn o bem;
¢gaq£ coisas boas (cf. kalÒj).

¥gnoia — ignorância.
¢gor£ — praça pública, mercado

(lat. forum).
¢gwg» — condução.
¢dik…a — injustiça (opõe-se tanto

a d…kh como a dikaiosÚnh).
¥doxoj — inadmissível (ant. de

‰ndoxoj).
¢dunam…a — incapacidade (cf. dÚ-

namij).
a˜sq£nesqai — sentir, ter sensações.
a‡sqhsij — sensação, sentido.
¢koloÚqhsij — (relação de) conse-

quência.
¢krat»j — que não tem autodomí-

nio (cf. œgkrate…a).
¢l»qeia — verdade.
¢lhqeÚesqai — ser verdade(iro).
¢lhq»j — verdadeiro, verídico.
¥lloj — outro (falando de mais de

duas coisas), cf. Ÿteroj.
¢met£peistoj — que não se deixa

convencer a mudar de opi-
nião.

¢mfisbhte™n — estar em desacordo,
discutir, disputar.

¢naire™n — eliminar, destruir (sin.
de ¢naskeu£zein).

¢naisqhs…a — insensibilidade, in-
capacidade de ter sensações.

¢na…sqhtoj — aquele que não tem
sensações, que não sente.

¢naskeu£zein — refutar, invalidar
(um argumento, uma propo-
sição); opõe-se a kataskeu£-

zein comprovar a validade (de
um argumento, uma proposi-
ção); cf. Ð ¢naskeu£zwn Ð

kataskeu£zwn o que refuta
o que comprova; ¢naskeuas-

tik£ kataskeuastik£ (argu-
mentos) destinados a refu-
tar a comprovar.

¥nqrwpoj — homem, ser humano.
¢ntikathgore™sqai — ser convertível

(LSJ), operação lógica que
consiste em trocar de posição
o Sujeito (S) e o Predicado (P)
de uma proposição sem lhe
alterar o significado, nem o
valor de verdade [se S é P, en-
tão também P é S]; interpreta-
ção diferente em Brunschwig
(pp. 6 e 122e n. 1 à p. 7).

¢ntike…mena — opostos.
¢nt…fasij — contradição.
¢x…wma — princípio auto-evidente,

«axioma».
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¢pagwg» — mudança de direcção,
desvio.

¡plîj — lit., simplesmente; em ter-
mos absolutos, sem mais,
sem gradação.

¢pobol» — rejeição (i. e., a coisa
continua a existir mas deixa
de estar na nossa posse).

¢pÒdeixij — demonstração (cf. Arist.,
Rhet. III, 17), dedução por
meio de silogismo (v. Mes-
quita, 2005, pp. 507 e segs.).

¢pÒrhma — dificuldade, impasse; cf.
¢por…a, ¢porŠw, e também,
com sentido contrário, eÙporŠw,
diaporŠw.

¢pÒfasij — negação.
¢ret» — virtude (= excelência, qua-

lidade de alto nível que nada
tem a ver com as «virtudes»
cristãs).

¢riqmÒj — número.
¢rc» — princípio (v. Arist., Rhet.,

trad. M. Alexandre, p. 118,
n. 59, e Met. 1025b1 e segs.;
(œn) ta™j œpisthmonika™j ¢rca™j

nos princípios científicos.
¢sèmatoj — incorpóreo, sem corpo;

¢sèmata — coisas incorpóreas.
aÜxhsij — incremento.
aÙtÒj — o próprio (lat. ipse); o «em-

-si» (ex. Ð aÙto£nqrwpoj «o
homem em si»).

¤yij — contacto.

b£disij — marcha.
belt…w (< belt…ona) «melhor» com-

parat. de ¢gaqÒj.
boÚlhsij — vontade, desejo.

gŠnesij — geração, nascimento, pas-
sagem da «não-existência» à
«existência».

gŠnoj — género (lat. genus), um dos
quatro «predicáveis» estabe-
lecidos por Arist.

g…nesqai — acontecer, surgir, nas-
cer, tornar-se.

ginÒmenon — aquilo que está em pro-
cesso de.

gnèrimoj — conhecido, habitual (comp.
gnwrimèteroj).

grammatik» (sc. tŠcnh) – conheci-
mento das letras (escrita e lei-
tura), cultura literária.

grammatikÒj — letrado.

da…mwn — divindade, poder divino
(cf. lat. numen).

dektikÒj — que aceita, que é recep-
tivo a.

dŠon (tÕ) — o que é preciso, neces-
sário; o que se deve fazer.

di£qesij — disposição.
dia…resij — divisão, partição.
diakritikÒj — dissociador.
dialŠgein — dialogar.
dialektik» (sc. tŠcnh) — (arte) dia-

léctica.
dialektikÒj — (adj.) dialéctico (rela-

tivo à dialéctica); (sub.) dia-
léctico (homem que participa
habitualmente em debates
dialécticos).

di£logoj — diálogo.
di£lusij — dissolução.
diafor£ — diferença; nos Top., como

termo técnico, «diferença es-
pecífica», i. e., aquela que de-
termina a constituição das vá-
rias «espécies» pertencentes a
um mesmo «género».

d…kaioj — justo.
dikaiosÚnh — espírito de justiça.
dika…wj — justamente.
d…kh — justiça, julgamento.
dipl£sioj — duplo.
d…ca — em duas partes; ao meio.
doke™n — parecer; doke™ (3.ª pessoa

sing.) «parece que…», intro-
duz uma opinião corrente
(dÒxa), ou uma proposição
‰ndoxoj.
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dÒxa — opinião.
doxastÒj — que é objecto de uma

opinião (dÒxa).
dÒsij — acção de dar, doação, en-

trega, dação.
dÚnamij — força, capacidade; potên-

cia (em oposição a œnŠrgeia

acto).
dunatÒj — possível.
dwre£ — dádiva.

œgkrate…a — autodomínio (cf. sw-

frosÚnh).
eüdoj — espécie (explicitada dentro

do gŠnoj pela diafor£, dife-
rença específica).

e˜kèn — imagem.
‰ndeia — carência (cf. dŠon).
‰ndoxoi (sc. prot£seij) — (premissas,

proposições) geralmente acei-
tes, i. e., credíveis, verosímeis,
plausíveis, por oposição a
¢lhqe™j (prot£seij), i. e., pro-
posições verdadeiras; de dÒxa
«opinião», cf. Platão, Gorgias,
passim, sobre a oposição entre
«saber» e «opinião», entre o
conhecimento da verdade (sa-
ber/œpist»mh) e a mera apa-
rência de saber ornada pela
retórica (opinião/dÒxa); a co-
notação inteiramente negativa
que Platão dá a dÒxa esvai-se
nos Top. de Arist. ao fazer
das «opiniões verosímeis» a
base dos debates dialécticos.

œnŠrgeia — «acto» (por oposição a
dÚnamij «potência»).

œnqÚmhma — silogismo condensado;
«entimema».

œn…stasqai — objectar.
‰nstasij — objecção.
‰nteuxij — encontro (que dá lugar a

debates, conversas, troca de
impressões).

Ÿxij — estado, condição maneira de
ser (lat. habitus).

œpagwg» — indução, raciocínio in-
dutivo.

Ÿpesqai — seguir, ir atrás de; t¦

ŒpÒmena, lit. as (coisas) que se
seguem (a algo), i. e., as con-
sequências; implicação.

œpieik»j — adequado, razoável.
œpiqumhtikÒj — afectivo; tÕ œpiqumh-

tikÒn a parte concupiscível da
alma.

œpiqum…a — desejo.
œp…stasqai — saber, conhecer.
œpist»mh — saber, conhecimento,

ciência; ramo do saber; opõe-
-se a dÒxa opinião; Arist. dis-
tingue três tipos de «ciên-
cias»: «teoréticas», «práticas»
e «poéticas».

œpisthmonikÒj — científico.
œpice…rhma — prova dialéctica.
œristikÒj (de ‰rij discórdia, quere-

la) — contencioso, «erístico» (i.
e., que tende para a discussão),
em sentido pejorativo «cap-
cioso»; silogismo erístico, o silo-
gismo baseado em proposi-
ções que parecem credíveis
sem o serem, por oposição ao
silogismo dialéctico, que se ba-
seia em proposições credí-
veis, geralmente aceites.

œrèthsij — pergunta.
Ÿteroj — outro (falando de duas

coisas), cf. ¥lloj; diferente,
distinto.

eâ — (adv.) bem, em bom estado,
em boa situação.

eÙex…a — boa condição física (cf.
kacex…a).

‰fodoj — método de raciocínio.
‰cein — (1) ter, possuir, segurar;

estar [de um modo determi-
nado, u. g., eâ ‰cw — «estou
bem (de saúde)]. (2) a catego-
ria de «estado».
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zùon — ser animado (= dotado de
alma, lat. anima), ser vivo,
animal.

¹don» — prazer.
¼kista — (adv.) o menos (superla-

tivo).
Âtton — (adv.) menos (comparativo).

qŠsij — ideia que se propõe à dis-
cussão; «tese».

qewrhtik» ( œpist»mh) — cf. pra-

ktik», poihtik».
qumoeid»j — emocional; tÕ qumoei-

dŠj — a parte irascível da alma.

˜atrik» (sc. tŠcnh) – medicina («arte
médica»).

˜dŠa/˜dŠai — «ideias», Formas.
‡dion — propriedade (nt. do adj.

‡dioj «próprio), um dos qua-
tro «predicáveis» dos Top.

ˆm£tion — capa.

kaqÒlou — universal(mente).
kakÕn (tÕ) — o mal.
kak£ — coisas más.
kak…a — maldade.
kakÒj — (adj.) mau.
kalÒn (tÕ) — o belo, o bom, o bem.
kat¦ mŠroj — particular(mente).
kataskeu£zein —  ¢naskeu£zein.
kathgore™sqai — ser predicado…
kathgor…a — predicado; «categoria».
ke…menon (tÕ) — ke…menon — ke…mena

(t¦) — part. de ke™sqai estar
estendido, jazer; aquilo que é
exposto, que é tomado como
ponto de partida (cf. Øpoke…-

menon); pode ser usado no
sentido de «proposição», «pre-
missa» (cf. Top. 159b6).

ke™sqai — a categoria de «posição».
kenÒn (tÕ) — o vazio.
k…nhsij — movimento.
kr©sij — amálgama, mistura (cf.

m™xij).

lektÒn (tÕ) — o dito, expressão lin-
guística.

lÁyij — apropriação.
l…an pÒrrw — demasiado distante

(sc. das proposições primor-
diais).

logikÒj — relativo ao lÒgoj; discur-
sivo, dialéctico.

logistikÒj — racional (tÕ logistikÒn

a parte racional da alma).
lÒgoj — argumento, enunciado; de-

finição; discurso, descrição;
sequência argumentativa.

lÚph — dor, sofrimento.
lèpion — capote.

m£lista (superlativo de eâ) — o mais
possível, no mais alto grau.

m£lista toioàto (tÕ) — o que é tal
ou tal no mais alto grau.

m©llon (adv.) mais (comparativo).
mŠqodoj — método (1) usado por

Platão no sentido de «proces-
so», conjunto de actos neces-
sários para atingir um deter-
minado fim (v. Soph. 227a,
Pol. 286d, Rep. 510c, 531d,
533c); (2) autonomizado como
termo técnico da epistemolo-
gia por Arist. (Top. 100a18,
EN 1094a1, An. Pr. 46a32,
53a2, Rhet. 1355a4), v. R. Bub-
ner, Antike Themen…, pp. 111-
-112.

me…wsij — diminuição; opõe-se a
aÜxhsij.

m…mhsij — imitação.
m™xij — mistura (cf. kr©sij).

noàj — entendimento (v. Mesquita,
2005, pp. 515 e segs.).

oƒon — por exemplo.
Ómoioj — semelhante.
Ðmo…wj — de forma semelhante, se-

melhantemente.
Ðmwnum…a — homonímia (= ambi-
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guidade, dá-se quando um
mesmo voc. pode referir-se a
entes de estatuto ontológico
diferente, u. g., «homem» re-
ferindo-se a um homem con-
creto ou à figura representa-
da numa pintura).

Ôn (part. nt. de eünai «ser») — tÕ Ôn,
t£ Ônta «o(s) ser(es), o(s)
ente(s)».

Ônoma — nome (em oposição a ›Áma

«verbo»).
Ñrg» — cólera, ira.
Ôrexij — apetite, desejo.
Óroj, ÐrismÒj — definição (um dos

quatro predicáveis dos Top.,
cf. Ðr…sasqai «definir, delimi-
tar», Ðr…zein, cf. horizonte).
VOC, s. u. «terme» e «princi-
pe I B».

oÙs…a — substância; essência (v.
Mesquita, 2005, pp. 480-487).

p£qoj — afectação, paixão [de p£s-

cein «sofrer (uma acção)].
parabol» — exemplo, símile.
par£doxoj — contrário à opinião

comum, paradoxal.
paralogismÒj — raciocínio falacio-

so, «paralogismo».
parwnum…a — paronímia (diz-se

quando um certo número de
vocábulos apenas diferem
uns dos outros pela sua «fle-
xão», no sentido alargado
que Arist. dá a esta pala-
vra ptîsij, u. g., ¢ndre…a e
¢ndre™oj «coragem» e «corajo-
so», respectivamente).

p£scein — categoria da «paixão»
(lit., «sofrer»).

pezÒn (tÕ) — (animal) terrestre (ou:
pedestre), por oposição a pei-
xes e a aves (Top. 143b1).

p…stij — convicção, crença.
pneàma — vento.

poie™n — categoria da «acção» (lit.,
«fazer»); fazer, produzir.

poihtikÒj — produtivo, criativo;
poihtik¾ œpist»mh «ciência cria-
tiva, «poética» (cf. œpist»mh, e
também qewrhtikÒj, praktikÒj).

poiÒn — categoria da «qualidade»
(lit., «qual»).

pollapl£sioj — múltiplo.
posÒn — categoria da «quantidade»

(lit., «quanto»).
potŠ — categoria do «tempo» (lit.,

«quando»).
poà — categoria do «lugar» (lit.,

«onde»).
pr©gma — coisa (em geral; cf. lat.,

res).
pragmate…a — tratamento de um as-

sunto, tema (cf. pr©gma «coi-
sa»); argumento filosófico,
tratado (sistemático, científi-
co); como designação técnica
de uma obra como os Top., é
variamente traduzido: nego-
tium (Boécio, trad. anón.),
traité (Brunschwig), treatise
(Forster), Arbeit (Rolfes),
estudio (Sanmartín)… Uma
tradução possível seria ainda
ensaio (para vincar o carácter
algo experimental da obra),
mas as suas conotações dema-
siado modernas levaram-nos
a preferir exposição. Usa-se
ainda no sentido de «activi-
dade».

praktikÒj — prático, relativo à ac-
ção; praktik¾ œpist»mh «ciên-
cia prática, aplicada», por
oposição às «ciências teoréti-
cas» ( qewrhtikÒj) e «poéti-
cas» ( poihtikÒj).

pr£ssein — fazer, realizar, agir.
prŠpon (tÕ) — o que é decoroso, con-

veniente, decente, adequado.
prÒblhma, probl»mata — proble-

ma(s).
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proke…menon ke…menon, Øpoke…menon.
prÒj ti — categoria da «relação»

(lit., «em relação a algo»).
prÒsqesij — acrescento.
prÒtasij — proposição, premissa.
prote…nein — propor, sustentar (uma

tese).
prîta (t¦) — princípios, (proposi-

ções) primordiais.
ptîsij — caso, flexão.

›htorikÒj — (mestre) de retórica.

sÒfisma — raciocínio falacioso, «so-
fisma».

sofÒj, sofo… — conhecedor(es), sá-
bio(s).

stŠrhsij — privação.
stoice™on, stoice™a — elemento(s).
sugkritikÒj — associador, por opo-

sição a diakritikÒj.
sullog…zesqai — racionar dedutiva-

mente.
sullogismÒj — raciocínio dedutivo,

«silogismo»; conclusão lógica.
sumbebhkÒj (tÕ) — o acidente (um

dos quatro «predicáveis»).
summetr…a — equilíbrio.
sumpŠrasma — conclusão (de um

silogismo).
sÚmptwma — propriedade, atributo,

«sintoma».
sumfŠron (tÕ) — aquilo que é vanta-

joso.
sumfwn…a — acorde; conjunto har-

mónico de sons.
sÚnqesij — composição, combina-

ção, «síntese».
sunwnum…a — sinonímia (diz-se

quando um termo e a sua de-
finição são genéricos e se
aplicam a todas as espécies
contidas no «género», u. g.,
«animal», que denota um «gé-
nero», e se aplica a todas as
espécies que ele contém, tais
como «homem» ou «boi»).

sÚstoica — (termos) coordenados,
i. e., que se encaixam no mes-
mo paradigma.

sîma, sèmata — corpo(s), coisa(s)
corpórea(s).

swfrosÚnh — autodomínio; mode-
ração.

tŠloj — fim, finalidade.
tŠcnh — arte (conjunto de regras),

técnica, saber prático.
t… œsti — categoria da «essência»

(«aquilo que [uma coisa] é»).
tÒ œstin — «o que (uma coisa) é»

(= a essência da coisa).
tÕ t… œstin — idem.
tÕ t… Ãn eünai — o que uma coisa é

essencialmente (o «essencial
da essência», na expressão de
Brunschwig); a título de su-
gestão, «essencialidade» (s.
esta expressão, v. supra, «In-
trodução», §§ 27-32).

toioàto — tal (i. e., que tem tal ou
tal atributo, que é dotado de
tal ou tal qualidade).

(1) tÒpoj — espaço;
(2) tÒpoj, tÒpoi — «lugar», «luga-

res» — esquemas gerais de
argumentos, tipos de ar-
gumentos; lugares-comuns
(koino† tÒpoi) «esquemas co-
muns a várias situações dis-
tintas; tópicos» (v. supra, «In-
trodução», §§ 57 e segs.).

trimer»j — tríplice, tripartido.

Øperbol» — excesso, exagero, «hi-
pérbole».

Øpoke…menon — sujeito (lat. subiec-
tum, donde veio a palavra
portuguesa, não é mais do
que o decalque do termo gre-
go: Øpo-/sub- «sob» + ke™s-

qai/iacere «jazer»).
ØpÒlhyij — concepção; suposição;

hipótese filosófico-científica
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aventada por algum pensa-
dor; percepção; representa-
ção.

fa…nein — aparecer, parecer.
fainÒmenon (tÕ) — o que é aparente,

«fenómeno».
fantas…a — aparência.
f£sij — afirmação (cf. ¢pÒfasij).
fqor£ — destruição (a coisa deixa

de existir como tal).
fil…a — amizade.
f…loj — amigo; que gosta de..
filosÒfhma — «filosofema»; «silo-

gismo demonstrativo» (Top.
162a15).

for£ — transporte (fŠrein «levar,
transportar»), i. e., mudança
de uma coisa de um lado
para o outro (a coisa perma-
nece como tal).

frÒnhsij — sensatez, discernimento,
prudência.

fÚsij — natureza.

crÒnoj — tempo.

yeud»j — enganador, mentiroso,
falacioso; falso (ant. de verda-
deiro).

yuc» — alma, princípio vital (lat.
anima).
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de Sócrates e mestre de Aris-
tóteles, fundador da Acade-
mia — 122b26; 140a3, b4;
148a15 (e cf. 113a25; 139b33;
143b24; 147a6; 148a20;
154a19).

Pródico (PrÒdikoj) de Ceos, sofis-
ta; pode ler-se uma paráfra-
se do seu apólogo «Héracles
entre o Vício e a Virtude»
em Xenofonte, Memórias So-
cráticas, II, 1. 21 e segs. —
112b22.



510

Quérilo (Coir…loj) a) de Samos (?),
ou b) de Iaso (?):
a) Quérilo de Samos, poeta
épico, viveu por altura das
Guerras Pérsicas, que lhe ser-
viram de tema para a sua
epopeia. A (hipotética) refe-
rência de Arist. a este poeta
é aceite por A. Bernabé, Poe-
tae epici graeci — Testimonia et
fragmenta, pars I, Leipzig,
Teubner, 1987, que inclui o
passo dos Top., com o n.º 7,
entre os testimonia que alu-
dem a Quérilo. O próprio
Bernabé, porém, refere que
B. Snell, Trag. Graec. Frag.,
2 T 9, põe em dúvida se
Arist. se refere a este Quérilo,
ou a outro, poeta também,
mas trágico e não épico;
b) Dadas as relações de Arist.
com a corte da Macedónia,
nomeadamente com Alexan-
dre, parece-nos preferível en-
tender que Arist. deve antes
estar a referir-se ainda a um
outro Quérilo, um poeta épi-
co que acompanhou Alexan-
dre quando este partiu à con-
quista do Império Persa, com
o propósito de lhe cantar as
façanhas. Este poeta, Quérilo
de Iaso, a julgar pelo que
dele diz Horácio (Ep., 2.1.232-
-234, e A. P., 357-359), teria
passado à história como

exemplo de mau poeta. Re-
força a nossa preferência por
esta identificação o facto de
no passo mencionado da
A. P. Horácio estabelecer
uma comparação entre o «há-
bil Homero» e o «desastrado
Quérilo» equivalente à de
Arist., o que faz pensar que o
paralelismo entre os dois poe-
tas se tenha, entre o tempo
de Arist. e o de Horácio,
transformado num verdadei-
ro tÒpoj literário, no sentido
moderno do termo — 157a16.

Sócrates (Swkr£thj) de Atenas, filó-
sofo, mestre de Platão, Xeno-
fonte, etc.; condenado à mor-
te e executado em 399 a. C. —
103a30; 160b27.

Tribalos (Trib£lloi), povo da Trácia
setentrional; Isócrates, no Dis-
curso sobre a Paz, 50, cita-os
como exemplo de povo gros-
seiro e de costumes bárbaros,
no que coincide com Arist. —
115b23, 26.

Ulisses (!OdusseÚj), herói homérico
(Ilíada, Odisseia) — 117b13.

Xenócrates (Xenokr£thj), discípulo
de Platão, director da Acade-
mia entre 339 e 314 a. C. —
112a37; 141a6; 152a7, 27.

Zenão (Z»nwn) de Eleia, filósofo
pré-socrático [Kirk-Raven-
-Schofield, pp. 275-292; A. Lami,
Presocratici, pp. 294-311] —
160b.
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