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Livro I 
 

Coisas e seus atributos 
 
Capítulo I 
Introdução 
 

O Universo contém ‘Coisas’. 
 
[Por exemplo, “eu”, “Londres”, “rosas”, “vermelhão”, “velhos livros ingleses”, “a 

carta aquela que eu recebi ontem”.] 
 
Coisas têm ‘Atributos’. 
 
[Por exemplo, “largo”, “vermelho”, “velho”, “aquela que eu recebi ontem”.] 
 
Uma Coisa poderá ter bastantes Atributos, e um Atributo pode pertencer a muitas 

Coisas. 
 
[Portanto, a Coisa “uma rosa” pode ter os Atributos “vermelho”, “perfumada”, 

“madura” etc; e o Atributo vermelho pode pertencer às Coisas “uma rosa”, “um tijolo”, 
“um laço”, etc] 

 
Qualquer Atributo ou conjunto de Atributos, pode ser chamado de Perfil. 
 
[Esta palavra é introduzida com o propósito de evitar a repetição constante da 

frase “Atributo ou Conjunto de Atributos.” 
No entanto, pode-se dizer que uma rosa tem o Atributo “vermelho” (ou o Perfil 

“vermelho”, usa-se o que preferir); ou  pode-se dizer que esta tem o Perfil “vermelho, 
perfumado e maduro”.] 

 
 
Capítulo II 
Classificações 
 

‘Classificações’, ou formação de Classes é um Processo Mental, no qual  se 
imagina que põe-se junto, num grupo, certas Coisas. Tal grupo é designado por 
‘Classe’. 

Este processo pode realizar-se de três maneiras diferentes, como se segue: 
1. Pode-se imaginar que se põe junto todas as Coisas. A Classe 

assim formada (isto é, a Classe “Coisas”) contém todo o Universo. 
2. Da Classe “Coisas” pode-se pensar, e imaginar que se escolhe de 

todas as Coisas, aquelas que possuem um certo Perfil, não possuído por toda a 
classe. Este Perfil designa-se por ‘particular’ da classe assim formada. Neste 
caso, a Classe “Coisas” é designada por ‘Genus’ em consideração à Classe 
assim formada: a Classe assim formada é  designada por ‘Espécie’ da Classe 
‘Coisas’: e o seu Perfil particular é  chamado de ‘Differentia ’. 

Como este processo é inteiramente Mental, pode-se realizá-lo sempre que haja ou 
não a sua existência como Coisa a qual possui aquele Perfil. Se lá estiver a Classe diz-se 
‘Real’; senão  é dita ‘Irreal’  ou ‘Imaginária’. 
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[Por exemplo, pode-se imaginar que se esteve a escolher de uma Classe “Coisas”, 
todas as Coisas que possuem o Perfil “material, artificial, consistindo em casas e 
estradas”, e então pode-se formar uma classe Real “cidades”. Aqui pode-se considerar 
Coisas como um Genus, ‘Cidades’ como uma Espécie de Coisas e “material, artificial 
consistindo em casas e estradas” como um Differentia. 

Novamente, pode-se imaginar que se junta todas as Coisas que possuem o Perfil 
“Peso de uma tonelada, facilmente levantado por um bébé” e então pode-se formar a 
Classe Imaginária “Coisas que pesam uma tonelada e são facilmente levantadas por um 
bébé”.] 

 
3. Pode-se pensar numa certa Classe, não na Classe “Coisas”, 

podendo imaginar que se escolheu dela todos os Membros que possuem um 
certo Perfil que não é possuído por toda a Classe. Este Perfil designa-se por 
‘particular’ da Classe pequena assim formada. Neste caso a Classe assim 
pensada é designada por ‘Genus’ tendo em conta com a pequena Classe a partir 
da qual foi escolhida. A pequena Classe diz-se ‘Espécie’ da maior; e o seu Perfil 
particular é  chamado de ‘Differentia’. 

 
[Por exemplo, pode-se  pensar na Classe “cidades” e imaginar que se escolhe 

dela todas as cidades que possuem o Atributo “iluminadas a gás” e pode-se então 
formar a Classe Real “Cidades iluminadas a gás”. Aqui pode-se considerar 
‘Cidades’como o Genus, “Cidades iluminadas a gás” como Espécie  de Cidades e 
“iluminadas a gás” como seu Differentia. 

Se no exemplo dado se alterasse “iluminadas a gás” para “pavimentadas a 
ouro”, obter-se-ia uma Classe Imaginária “Cidades pavimentadas a ouro”.] 

 
Uma Classe contendo apenas um membro, é chamada de ‘Individual’. 
 
[Por exemplo, a Classe ‘cidades contendo quatro milhões de habitantes’, tal 

Classe apenas contém um Membro, “Londres”.] 
 
Portanto, uma única Coisa, a qual podemos definir para distingui-la de todas as 

outras Coisas, pode ser considerada como Classe de um-Membro. 
 
[Então “Londres” pode ser considerada como Classe de um Membro, escolhida da 
Classe “Cidades”, as quais têm como Differentia “ter quatro milhões de 
habitantes”.] 

 
Uma Classe, contendo dois ou mais Membros é por vezes considerada como uma-

única-Coisa. Quando assim considerado, este pode possuir um Perfil o qual não é 
possuído por qualquer Membro da escolhida separadamente. 

 
[Então a Classe “Os soldados do 10º regimento” quando considerados uma-única-

Coisa, pode possuir o Atributo “ formam em quadrado” o qual não é possuído por 
qualquer Membro separadamente.] 
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Capítulo III 
Divisões 
§1. Introdução 
 

‘Divisão’é um Processo Mental, no qual se pensa numa certa Classe de Coisas, e 
imagina-se que é dividida em duas ou mais Classes pequenas. 

 
[Portanto, pode-se pensar numa Classe “Livros” e imaginar que é dividida em 

duas Classes menores “livros encadernados” e “livros não encadernados”, ou em três 
Classes “livros cujo preço é menos de um shilling”, “livros a um shilling”, “livros cujo 
preço é mais de um shilling”, ou em 26 Classes, “livros cujos títulos começam com A”, 
“livros cujos títulos começam com B”, etc.] 

 
Uma Classe, obtida através de uma certa Divisão, é dita ‘codivisional’ com toda a 

Classe obtida por essa Divisão. 
 
[Portanto, a Classe “livros encadernados” é codivisional com cada uma das duas 

Classes “livros encadernados” e “livros não encadernados”. 
Analogamente, a Batalha de Waterloo pode ser dita que tenha sido 

“contemporânea” com todo o evento que tenha acontecido em 1815.] 
Por esta razão, uma Classe, obtida por Divisão, é codivisional com ela própria. 
 
[Portanto, a Classe “livros encadernados” é codivisional com ela própria. 
Analogamente, a Batalha de Waterloo pode ser dita como tendo sido 

“contemporânea” com ela própria.] 
 

§2. Dicotomia 
 

Ao pensar numa certa Classe, e imaginar que se escolhe dela uma certa Classe 
menor, é evidente que o Resto da maior Classe não possui o Differentia da Classe 
menor. Logo pode ser considerado outra Classe menor, cuja Differentia pode ser 
formada, a partir da 1ª Classe escolhida, utilizando o prefixo “não”, podendo imaginar 
que se divide a primeira Classe pensada em Classes menores, cujas Differentias são 
Contrárias. Este tipo de divisão chama-se Dicotomia. 

 
[Por exemplo, pode-se dividir “livros” em duas Classes cujas Differentias são 

“velhos” e “não-velhos”] 
 
Ao executar este processo, pode-se achar que o Atributo escolhido seja pouco 

usual numa conversação no dia-a-dia, o que torna difícil decidir quais das Coisas 
pertencem a uma Classe e quais à outra. Em tal caso, irá ser necessário ultrapassar 
algumas regras arbitrárias, para saber onde uma Classe acaba e a outra começa. 

 
[Portanto, ao dividir “livros” em “velhos” e “não-velhos”, pode-se dizer que 

“Todos os livros editados antes de 1801 d.C. sejam referenciados como “velhos”, e 
todos os outros como “não-velhos”.”] 

 
É de salientar que, se uma Classe de Coisas for dividida em duas Classes, cujas 

Differentias tenham significados contrários, cada Differentia é considerada como 
equivalente à outra com a palavra “não” como prefixo. 
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[Por exemplo, se os “livros” forem divididos em “velhos” e “novos” o Atributo 
“velhos” é considerado equivalente ao “não-novo” e o Atributo “novos” é considerado 
equivalente ao “não-velho”.] 

 
Depois da Divisão de Classes, pelo processo da Dicotomia, em duas Classes 

menores, pode-se subdividir cada uma delas em duas Classes menores, e este processo 
pode ser repetido vezes sem conta, o número de Classes vão-se duplicando em cada 
repetição. 

 
 [Por exemplo, pode-se dividir “livros” em “velhos” e “novos” (isto é “não-

velhos”): pode-se então subdividir cada um em “Ingleses” e “Estrangeiros”, obtendo 
assim quatro Classes, isto é: 

(1) Velhos Ingleses; 
(2) Velhos Estrangeiros; 
(3) Novos Ingleses; 
(4) Novos Estrangeiros; 

Se se tivesse começado por dividir em “Ingleses” e “Estrangeiros”, e então 
subdividido em “velhos” e “novos” as quatro Classes teriam sido: 

(1) Ingleses Velhos; 
(2) Ingleses Novos; 
(3) Estrangeiros Velhos; 
(4) Estrangeiros Novos; 

Facilmente se vê que estas são as mesmas quatro Classes que se tinha 
anteriormente.] 
 
 
Capítulo IV 
Nomes 
 

A palavra “Coisa”, a qual dá a ideia de Coisa, sem qualquer ideia de Perfil, 
representa qualquer Coisa no singular. Qualquer outra palavra (ou frase), a qual dá a 
ideia de Coisa, com a ideia de Perfil representa qualquer Coisa a qual possui aquele 
Perfil; isto é, isso representa qualquer Membro da Classe à qual aquele Perfil é 
particular. 

Tal palavra (ou frase) é designado por ‘Nome’, e se lá existe uma Coisa a qual isso 
a represente, é sabido que é o nome dessa Coisa. 

 
[Por exemplo, as palavras “Coisa”, “Tesouro”, “Cidade” e a frase “Coisa valiosa”, 

“Coisa material artificial consistindo em casas e estradas”, “Cidades iluminadas a gás”, 
“Cidades pavimentadas a ouro”, “Velhos livros Ingleses”.] 

Tal como uma Classe é designada por Real ou Irreal, de acordo se há ou não há, 
uma Coisa existente nela, então também um Nome é dito Real ou Irreal, de acordo se há 
ou não a existência de uma Coisa representada por isso. 

 
[Portanto, “Cidades iluminadas a gás” é Nome Real e “Cidades pavimentadas a 

ouro” é um Nome Irreal.] 
 
Todo o Nome ou é apenas um substantivo, ou então uma frase que consiste num 

substantivo e um ou mais adjectivos (ou frases usadas como Adjectivos). 
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Todo o Nome, excepto “Coisa” pode usualmente ser expressa de três formas 
diferentes: 

(a) O Substantivo “Coisa”, e um ou mais Adjectivos (ou frases 
usadas como adjectivos) conduzem à ideia de Atributos 

(b) Um Substantivo, dá a ideia de uma Coisa com ideias de alguns 
Atributos, e um ou mais Adjectivos (ou frases usadas como Adjectivos) conduz  
à ideia de outro Atributo. 

(c) Um Substantivo conduz à ideia de Coisa com a ideia de todos os 
Atributos. 

 
[Então, a frase “Coisas vivas materiais, pertencentes ao Reino Animal, tendo 

duas mãos e dois pés” é um Nome expressado da forma (a). 
Se se escolher juntar o Substantivo “Coisa” e o Adjectivo “material, vivo, 

pertencente ao Reino Animal”  de modo a fazer um novo Substantivo “Animal” 
obtem-se a frase “Animal que tem duas mãos e dois pés”, o qual é um Nome 
(representando a mesma Coisa anterior) expresso na forma (b). 

E, se preferir juntar toda a frase numa só palavra, de modo a originar um novo 
Substantivo “Homem” obtem-se um Nome (ainda representa a mesma Coisa) 
expressa da forma (c).] 

 
Um Nome, cujo Substantivo é em número plural, pode ser usado na 

representação de ambos. 
 (1) Membros de uma Classe, considerados como Coisas separadas; ou (2) 

toda a Classe, considerada como uma Coisa no singular. 
 
[Portanto, quando se diz “alguns soldados do 10º regimento são altos”, ou “os 

soldados do 10º regimento são corajosos”, está a usar-se o Nome “soldados do 
décimo regimento” no primeiro sentido. É exactamente o mesmo como que se 
apontasse para cada um deles separadamente, e dizer “este soldado do 10º regimento 
é alto”, “aquele soldado do 10º regimento é alto” e assim sucessivamente. 

Mas, quando se diz “os soldados do décimo regimento formam em quadrado”, 
está a usar-se a frase no segundo sentido, ou seja “o 10º regimento está formado em 
quadrado”] 

 
 
Capítulo V 
Definições 

 
É evidente que todo o Membro de uma Espécie é também um Membro do Genus, 

do qual a Espécie foi formada/escolhida, e possui a Differentia daquele Genus. Por isso, 
pode ser representado por um Nome constituído por duas partes, uma sendo o Nome 
representando qualquer Membro do Genus, e o outro sendo a Differentia daquela 
Espécie. Tal Nome é designado por ‘Definição’ de qualquer Membro da Espécie, e para 
lhe dar tal Nome é para ‘defini-lo’. 

 
[Portanto, pode-se definir um “Tesouro” como uma “Coisa valiosa”. Neste caso 

considera-se “Coisas” como o Genus, e “valiosas” como a Differentia.] 
 
Os próximos exemplos, deste processo, podem ser tomados como modelo para 

trabalhar outros. 
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 [Note que em cada Definição, o Substantivo, representa um Membro (ou 
Membros) do Genus, está escrito em Maiúscula.] 

 
1. Definir “um Tesouro”. 

Resp. “uma Coisa valiosa”. 
2. Definir “Tesouros”. 

Resp. “ Coisas valiosas” 
3. Definir “uma Cidade”. 

Resp. “ uma Coisa material artificial, consistindo em casas e estradas”. 
4. Definir “Homens”. 

Resp. “ materiais, Coisas vivas, pertencentes ao Reino Animal, tendo duas mãos e 
dois pés”; ou então “Animais tendo duas mãos e dois pés”. 

5. Definir “Londres”. 
Resp. “ uma Coisa de material artificial, a qual consiste em casas e estradas, e tem 

quatro milhões de habitantes”; ou então “a Cidade a qual tem quatro milhões de 
habitantes”. 

 
[Note que aqui o artigo “a” em vez de “uma”, porque sabe-se que existe apenas 

uma tal Coisa] 
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Livro II 
 

Proposições 
 
Capítulo I 
Proposições Gerais 
§1. Introdução 
 
A palavra “alguns” é para ser entendida daqui para a frente como “um ou mais”. 
A palavra ‘Proposição’, usada na conversa usual, pode ser aplicada a qualquer palavra, 
ou frase, que contenha qualquer informação. 
 
 [Deste modo as palavras “sim” e “não” são Proposições no sentido usual da 
palavra. Também são as frases “Deves-me cinco moedas” e “Eu não!” 
Tais palavras como “oh!” ou “nunca!”, e tais frases como “Passa-me esse livro!” “Qual 
o livro a que te referes?” não parecem, à primeira vista, conduzirem a qualquer 
informação; mas elas podem ser facilmente transformadas em formas equivalentes as 
quais já possam fazer, por exemplo: “Eu estou surpreendido”, “Eu quero saber qual o 
livro a que te referes”.] 
 
Mas, uma ‘Proposição’, usada como na Primeira Parte da “Lógica Simbólica”, tem uma 
forma particular, a qual pode ser designada por ‘Forma Normal’. Uma qualquer 
Proposição, que se queira usar num argumento, não estando na forma normal, tem-se 
que a reduzir para a tal forma, antes de usá-la. 
Uma ‘Proposição’, quando está na forma normal, afirma, acerca de duas Classes, as 
quais são designadas por ‘Sujeito’ e ‘Predicado’. 

(1) que alguns Membros do seu Sujeito são Membros do seu Predicado; 
ou (2) que nenhum Membro do seu Sujeito é Membro do seu Predicado; 
ou (3) que todos os Membros do seu Sujeito são Membros do seu Predicado. 

 O Sujeito e o Predicado de uma Proposição são designados por ‘Termos’. 
Duas Proposições, que conduzem à mesma informação, são ditas ‘equivalentes’. 
 
 [Por exemplo, as duas Proposições, “Eu vejo o João” e “O João está a ser visto 
por mim”, são equivalentes.] 
 
 §2. Forma Normal de uma Proposição 
 
Uma Proposição, na forma normal, consiste em quatro partes, por exemplo.- 

(1) A palavra “alguns”, ou “nenhum”, ou “todos”. (Esta palavra, a qual diz quantos 
Membros do Sujeito são também Membros do Predicado, é designada por ‘Sinal 
de Quantidade’.) 

(2) Nome do Sujeito. 
(3) O verbo “ser”. (Este é designado por ‘Copula’.) 
(4) Nome do Predicado 
 

 §3. Vários tipos de Proposições 
 

Uma Proposição começada por “Alguns”, designa-se ‘Particular’. Também é chamada 
de ‘uma Proposição em I’. 
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 [Note-se que é designada por ‘Particular’, porque se refere a uma só parte do 
Sujeito.] 
Uma Proposição começada por “Nenhum”, designa-se ‘Negativa Universal’. Também 
é chamada de ‘uma Proposição em E’. 
Uma Proposição começada por “Todos”, designa-se ‘Afirmativa Universal’. Também 
é chamada de ‘uma Proposição em A’. 
 [Note-se que são designadas por ‘Universais’, porque se referem a todo o 
Sujeito.] 
 
Uma Proposição cujo Sujeito é um Indivíduo, é considerada Universal. 
 
 [Tome-se como exemplo, a Proposição “O João não está bem”. É claro que isto 
implica um Indivíduo, para o qual o orador refere quando menciona “João”, o qual o 
ouvinte sabe a quem se refere. Então a Classe “O homem referenciado pelo orador 
quando ele menciona ‘João’” é uma Classe de Um-Membro, e a Proposição é 
equivalente a “Todos os homens, que são referenciados pelo orador quando ele 
menciona ‘João’, não estão bem.”] 
 
As Proposições são de dois tipos, ‘Proposições de Existência’ e ‘Proposições de 
Relação’. 
Isto será discutido separadamente. 
 
 
Capítulo II 
Proposições de Existência 
 

Uma ‘Proposição de Existência’,  quando está na forma normal, tem, como 
Sujeito, a Classe “Coisas existentes”. 

O seu Sinal de Quantidade é “Alguns” ou “Nenhum”. 
 
 [Note que, apesar de o Sinal de Quantidade dizer quantas são as Coisas 
existentes como Membros do seu Predicado, não diz o número exacto. De facto só 
trabalha com dois números, os quais são, por ordem crescente, “0” e “1 ou mais”.] 
 

É chamada “uma Proposição de Existência” porque o seu efeito é assegurar a 
Realidade (i.e. a verdadeira existência), ou então a Imaginação, do seu Predicado. 
  
 [Por exemplo, a Proposição “Algumas das Coisas existentes são homens 
honestos” assegura que a Classe “homens honestos” é Real. 
Esta é a forma normal; mas também pode ser expresso por qualquer uma das seguintes 
maneiras: 

(1) “Homens honestos existem”; 
(2) “Alguns homens honestos existem”; 
(3) “Existe a Classe ‘homens honestos’” 
(4) “Existem homens honestos”; 
(5) “Existem alguns homens honestos 
Analogamente a Proposição “ Não existem Coisas que sejam homens com altura de 

cinquenta pés” assegura que a Classe “homens com altura cinquenta pés” é Imaginária. 
Esta é a forma normal; mas também pode ser expressa por qualquer uma das seguintes 
maneiras:- 
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(1) “Homens com cinquenta pés de altura não existem” 
(2) “Nenhum homem com cinquenta pés de altura existe” 
(3) “A Classe ‘Homens com cinquenta pés de altura’ não existe”; 
(4) “Não existe nenhum homem com cinquenta pés de altura”; 
(5) “Nenhum homem existe com cinquenta pés de altura”;                                               

 
 
Capítulo III 
Proposições de relação 
§1. Introdução 
 

Uma Proposição de Relação, do tipo que será discutida aqui terá, como seus 
Termos, duas Espécies do mesmo Genus, tal que cada uma dos dois Nomes conduz à 
ideia de algum Atributo não referido pelo outro. 
 [Por exemplo, a Proposição “Alguns......são .....” é o tipo certo, visto que 
“mercadores e “miseráveis” são Espécies do mesmo Genus “homem”. O Nome 
“mercadores” transmite a ideia do Atributo “mercantil” e o Nome “miseráveis” à ideia 
de “miserável”,  sendo que cada uma das ideias não é transmitida pelo outro Nome. 
 

Mas a Proposição “Alguns cães são setters” não é do tipo correcto, já que, apesar 
de ser verdade que os “cães” e “setters” são Espécies do mesmo Genus “animal”. Não é 
verdade que o Nome “cães” conduz à ideia de qualquer Atributo não conduzido pelo 
Nome “setters”. Tal Proposição irá ser discutida na Parte II.] 
 

O Genus, do qual os dois Termos são Espécies, é chamado de ‘Universo de 
Discurso’, ou abreviadamente ‘Univ.’. 

O Sinal de Quantidade é “Alguns” ou “Nenhum” ou “todos”. 
 
 [Note-se que, apesar do seu sinal de Quantidade dizer quantos são os Membros 
do seu Sujeito são também Membros do seu Predicado, isto não diz o número exacto. 
De facto, apenas se trabalha com os números, que são por ordem crescente, “0”, “1 ou 
mais” e “o total de números de Membros do Sujeito”.] 
 

É chamada “uma Proposição de Relação” porque o seu efeito é assegurar que 
uma certa relação existe entre os seus Termos. 
 
 
§2. Redução de uma Proposição de Relação à forma Normal 
 
As Regras, para reduzir de uma proposição de relação à forma normal, são as seguintes: 

(1) Identificar qual é o Sujeito (i.e., determinar qual a Classe sobre a qual se está a 
falar); 

(2) Se o verbo, governado pelo Sujeito, não é o verbo “ser”, substitui-se por ele 
numa frase iniciada por “ser” (é /são); 

(3) Identificar qual é o Predicado (i.e., determinar qual a Classe que é, e o que 
assegura que tenha alguns, ou nenhum, ou todos, os Membros do Sujeito.); 

(4) Se o Nome de cada Termo está completamente expresso (i.e., se contém um 
Substantivo), não há necessidade de determinar o ‘Univ.’; mas se nem o Nome 
está expresso, e contém apenas Atributos, é então necessário determinar o 
‘Univ.’, de modo a introduzir o seu Nome como o Substantivo. 
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(5) Identificar o Sinal de Quantidade; 
(6) Arranjar pela seguinte ordem: 

Sinal de Quantidade, 
Sujeito 
Copula 
Predicado. 

 
Alguns exemplos trabalhados de modo a ilustrar estas regras. 

(1)  
“Algumas maçãs são não maduras” 

(1) O Sujeito é “maçãs” 
(2) O Verbo é “ser” 
(3) O Predicado é “não-maduras***.” (Como nenhum 

Substantivo é expressado, e ainda não está assegurado o que é 
o Univ., é-se forçado a deixar em branco.) 

(4) Seja o Univ. “fruta” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Algumas” 
(6) A Proposição agora torna-se em: 

“Algumas | maçãs | são | frutas não-maduras” 
(2)  

“Nenhuma das minhas especulações me trouxe tanto como 5 por cento”      
(1) O Sujeito é “minhas especulações” 
(2) O Verbo é “trazer” pelo qual será substituído por “são*** que 

me trouxeram” 
(3) O Predicado é “*** que me trouxeram” 
(4) Seja o Univ. “transacções” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Nenhuma das” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“Nenhuma das | minhas especulações | são | 
transacções que me trouxeram tanto como 5 por cento” 

(3)  
“Nenhum a não ser os corajosos merecem a justiça” 
Começa-se por notar que a frase ‘Nenhum a não ser os corajosos’ é 
equivalente a ‘nenhum não-corajoso’ 

(1) O Sujeito tem como seu Atributo “não-corajoso” . Mas 
nenhum substantivo é fornecido. Por isso expressa-se o 
Sujeito como “não-corajosos ***” 

(2) O Verbo é “merecer” o qual será substituído por “é merecido 
por” 

(3) O Predicado é “*** merecem a justiça” 
(4) Seja o Univ.  “pessoas” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Nenhum” 
(6) A Proposição agora torna-se em 

  “Nenhumas | não-corajosas pessoas | são | pessoas 
que merecem a justiça” 

(4)  
 “Um cão pequeno não diria “Obrigado” se tu lhe desses uma corda de 
saltar” 

(1) O Sujeito é evidentemente “cão pequeno”, e todo o resto da 
frase tem de alguma maneira ser toda metida no Predicado. 
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(2) O Verbo é “não dizer”, etc, pelo qual se pode substituir a frase 
“não são agradecidos por” 

(3) O Predicado pode ser expresso como “*** não agradecidos 
pela dádiva da corda de saltar” 

(4) Seja o Univ. “cães pequenos” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Todos” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“Todos | cães pequenos | são | não agradecidos pela dádiva da corda de saltar” 
 

(5)  
 “Ninguém leva a Times, a não ser que ele seja bem-educado” 

(1) O Sujeito é evidentemente pessoas que não são bem-aducadas 
(“ninguém” evidentemente significa “nenhuma pessoa”) 

(2) O Verbo é “levar”, o qual pode ser substituído pela frase “são 
pessoas que levam” 

(3) O Predicado é “pessoas que levam a Times” 
(4) Seja o Univ. “pessoas” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Nenhuma” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“Nenhuma | pessoa que seja  não bem-educada | 
são |  pessoas que levam a Times” 

(6)  
 “A minha carroagem irá encontrar-te na estação” 

(1) O Sujeito é “minha carroagem”, esta começa por uma 
‘Individuo’ é equivalente à Classe “minhas carroagens”, 
(Note-se que esta Classe só tem um Membro) 

(2) O Verbo é “irá encontrar” o qual pode ser substituído pela 
frase “é * * * que irá encontrar” 

(3) O Predicado é “*** que irá encontrar-te na estação” 
(4) Seja o Univ. “Coisas” 
(5) O Sinal de Quantidade é “todas” 
(6) A Proposição agora torna-se em 

 “Todas | as minhas carroagens | são | coisas que 
irão encontrar-te na estação” 

(7)  
 “Alegre é o homem que não sabe o significado da dor de dentes!” 

(1) O Sujeito é evidentemente “o homem &c” (Note-se que nesta 
frase, o Predicado vem primeiro). Á primeira vista o Sujeito 
parece ser um “Individuo”;  mas  além disso outra 
consideração, vê-se que o artigo “o” não implica que só exista 
tal homem. Por isso a frase “o homem que” é  equivalente a “ 
todos os homens que”. 

(2) O Verbo é “ser” 
(3) O Predicado é “alegres...” 
(4) Seja o Univ. “homens” 
(5) O Sinal de Quantidade é “todos” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“ Todos | homens que não sabem o significado da 
dor de dentes | são | homens alegres” 
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(8)  
 “Alguns agricultores resmungam sempre do tempo, seja ele qual for” 

(1) O Sujeito é “agricultores” 
(2) O Verbo é “resmungar”, pelo qual se substitui pela frase “são  

*** quem resmunga” 
(3) O Predicado é “*** quem sempre resmunga” 
(4) Seja o Univ. “pessoas” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Alguns” 
(6) A Proposição agora torna-se em 

 “Alguns | agricultores | são | pessoas quem sempre resmungam com o tempo, seja 
ele qual for” 

 
(9)  

 “Nenhum cordeiro é viciado em fumar cigarros”      
(1) O Sujeito é “cordeiros” 
(2) O Verbo é “ser” 
(3) O Predicado é “viciado &c” 
(4) Seja o Univ. “animais” 
(5) O Sinal de Quantidade é “Nenhum” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“Nenhum | cordeiro | é | um animal viciado em fumar 
cigarros” 

(10)  
 “Eu não sou capaz de entender exemplos que não estão arranjados na 
ordem regular, como aqueles a que eu estou acustomada” 

(1) O Sujeito é “exemplos que” &c 
(2) O Verbo é “Eu não sou capaz de entender”, o qual se tem de 

alterar, por isso tem-se que ter “exemplos” em vez de “eu” 
como caso nomativo. Pode ser expressado como “ não é 
entendido por mim” 

(3) O Predicado é “*** não entendido por mim” 
(4) Seja o Univ. “exemplos” 
(5) O Sinal de Quantidade é “todos” 
(6) A Proposição agora torna-se em  

“Todos | exemplos que não estão arranjados na 
ordem regular, como aqueles a que eu estou acustomada | 
são | exemplos não entendidos por mim” 

 
§3. Uma Proposição de Relação, começada por “Todos”, é uma Proposição Dupla 

 
Uma Proposição de Relação, começada com “Todos”, assegura (como já se sabe) 

que  “todos os Membros do Sujeito são membros do Predicado”. Isto evidentemente 
contém a proposição mais pequena “Alguns Membros do Sujeito são Membros do 
Predicado”. 

 [Por exemplo, a Proposisão “Todos os banqueiros são homens ricos” 
evidentemente contém a proposição mais pequena “Alguns banqueiros são homens 
ricos”.] 

Surge agora a questão “Qual o resto da informação que esta Proposição dá?” 
A fim de responder a esta questão, começa-se por uma Proposição menor, “Alguns 

Membros do Sujeito são Membros do Predicado”, e supõe-se que isto é tudo o que foi 
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dito; prossegue-se inquirindo o que mais se precisa saber, a fim de saber “Todos os 
Membros do Sujeito são Membros do Predicado”. 

 
 [Por exemplo, pode-se supor que a Proposisão “Todos os banqueiros são homens 

ricos”, é toda a informação possuída; e pode-se prosseguir  a investigar quais outras 
Proposições são necessárias acrescentar a esta, a fim de resultar toda a Proposição 
“Todos os banqueiros são homens ricos”.] 

 
Supõe-se que o ‘Univ.’ (i.e. o Genus, do qual o Sujeito e o Predicado são Epécies) 

foi dividido (pelo processo de Dicitomia) em duas Classes menores, como por exemplo. 
(1) O Predicado; 
(2) A Classe cuja Differentia é contraditória da do Predicado. 

[ Por exemplo, pode-se supor que o Genus “homem” (do qual “banqueiros” e 
“homens ricos” são Espécie) foi dividido em duas Classes menores, “homens ricos” e 
“homens pobres”.] 

Sabe-se então que todo o Membro do Sujeito é (como mostrado no Cap V Livro I) 
um Membro do Univ. Além disso todo o Membro do Sujeito está ou na Classe (1) ou 
então na (2) . 

 [Por exemplo, sabe-se que todo o banqueiro é um Membro do Genus “homens”. 
No entanto, todo o banqueiro ou é da Classe “homens ricos” ou da Classe “homens 
pobres”.] 

Já foi dito, no caso que se discute, alguns Membros do Sujeito estão na Classe (1). 
O que mais se precisa saber, a fim de conhecer que todos eles estão lá? Evidentemente 
que se precisa, de ser dito que nenhum deles está na Classe (2); i.e. que nenhum deles 
são Membros da Classe cuja Differentia é contraditória à do Predicado. 

[Por exemplo, pode-se supor que foi dito que alguns banqueiros são da Classe 
“homens ricos”. O que mais se precisa de saber, a fim de conhecer que todos eles estão 
lá? Evidentemente precisa-se de saber que nenhum deles está na Classe “homens 
pobres”.] 

Por isso uma Proposição de Relação, iniciada por “todos”, é uma dupla 
Proposição, e é equivalente a (i.e. dá a mesma informação que) as duas Proposições 

(1) “Alguns Membros do Sujeito são Membros do Predicado”; 
(2) “Nenhum Membro do Sujeito é Membro da Classe cuja 

Differentia é contraditória à do Predicado”. 
[Por exemplo a Proposição “Todos os banqueiros são homens ricos” é uma 
dupla Proposição, e é equivalente às duas Proposições 

(1) “Alguns banqueiros são homens ricos”; 
(2) “Nenhum banqueiro é homem pobre”.] 

 
§4. O que está implicado, numa Proposição de Relação, acerca da Realidade 

dos seus Termos? 
 
Note-se que as regras, são arbitrárias, e apenas aplicadas na Parte I da “Lógica 

Simbólica”. 
Uma Proposição de Relação, iniciada com “Alguns”, é entendida daqui para a 

frente que, lá existe algumas Coisas, as quais, sendo Membros  do Sujeito, são também 
Membros do Predicado; i.e. que algumas Coisas existentes são Membros de ambos os 
Termos ao mesmo tempo. Aliás é para ser entendido como implicado que cada Termo, 
tomado por si próprio, é Real. 
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 [Por exemplo, a Proposição “Alguns homens ricos são inválidos” é para ser 
entendido como assegurado de que algumas Coisas existentes são “ricas inválidas”. 
Além disso implica que cada uma das duas Classes, “homens ricos” e “inválidos”, 
tomados por si mesmo são Reais.] 

Uma Proposição de Relação, iniciada por “Nenhum”, é para ser entendida daqui 
para a frente como, asseguradora de que não há Coisas existentes as quais, sendo 
Membros do Sujeito, são também Membros do Predicado, i.e. que nenhuma Coisa 
existencial é Membro de ambos os Termos ao mesmo tempo. Mas isto nada implica 
quanto há Realidade de ambos os Termos tomados por si mesmos. 

 [Por exemplo, a Proposição “Nenhuma sereia é modista de chapéus” é para ser 
entendida como asseguradora de que não há Coisas existentes como “sereias-modistas”. 
Mas isto não implica nada na Realidade como na Irrealidade, de ambas as duas Classes, 
“sereias” e “modistas”, tomadas por si mesmas. Neste caso como acontece, o Sujeito é 
Imaginário, e o Predicado Real.] 

Uma Proposição de Relação, iniciada por “Todos”, contém (ver §3) uma 
Proposição semelhante com “Alguns”. Além disso é para ser entendida, como que 
implica que cada Termo, tomado por si mesmo, é Real. 

[Por exemplo, a Proposição “Todas as hienas são animais selvagens” contém a 
Proposição “Algumas hienas são animais selvagens”. Além disso implica que cada uma 
das duas Classes, “hienas” e “animais selvagens” tomadas por si mesmo, são Reais.] 
 
 
§5. Transformação de uma Proposição de Relação em uma ou mais Proposições de 
Existência 

 
Observou-se que, uma Proposição de Relação, iniciada com “Alguns”, assegura 

que algumas Coisas existentes, sendo Membros do seu Sujeito, são também Membros 
do Predicado. Por isso, assegura que algumas Coisas existentes são Membros de ambos; 
i.e. assegura que algumas coisas existentes são Membros da Classe Coisas a qual tem 
todos os Atributos do Sujeito e do Predicado. 

Para transformá-la numa Proposição de Existência, toma-se “Coisas existentes” 
como o novo Sujeito, e Coisas,  as quais têm todos os  Atributos do Sujeito e do 
Predicado, como o novo Predicado. 

Semelhante para uma Proposição de Relação iniciada com “Nenhum”. 
Uma Proposição de Relação, iniciada com “Todos”, é (como mostrado no §3) 

equivalente a duas Proposições, uma começada por “Alguns”, e a outra por “Nenhum”, 
cada uma das quais já se sabe transformar. 

 
[Alguns exemplos trabalhados, ilustram estas Regras.] 

(1)  
“Algumas maçãs não são maduras” 

Arranja-se do seguinte modo 
“Algumas” ......................... Sinal de Quantidade 
“Coisas existentes”.............. Sujeito 
“ser”................................... Copula 
 “maçãs não maduras”.............Predicado  

ou assim: 
“Algumas | Coisas existentes | são | maçãs não-maduras” 
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(2)  
“Alguns agricultores resmungam sempre do tempo, seja ele qual for” 

Arranja-se deste modo: 
 “Algumas | Coisas existentes | são | agricultores que resmungam sempre 
do tempo, seja ele qual for” 
 

(3)  
“Nenhum cordeiro é viciado em fumar cigarros”     

Arranja-se deste modo: 
  “Nenhuma | Coisa existente | é | um cordeiro viciado em fumar 
cigarros” 
 

(4)  
“Nenhuma das minhas especulações me trouxe tanto como 5 por 
cento”      

Arranja-se deste modo: 
 “Nenhumas | Coisas existentes | são | minhas especulações, as quais 
me trouxeram tanto como 5 por cento” 
 

(5)  
“Nenhum a não ser os corajosos merecem a justiça” 
Começa-se por notar que, para iniciar com, a frase ‘Nenhum a não ser os 
corajosos’ é equivalente a ‘nenhum homem não-corajoso’ 

 Arranja-se deste modo: 
 “Nenhumas | Coisas existentes | são | homens não-corajosos merecendo a 

justiça” 
 

(6)  
 “Todos os banqueiros são homens ricos”  
É equivalente a duas Proposições “Alguns banqueiros são homens ricos” e 

“Nenhum banqueiro é homem pobre” 
Arranja-se deste modo: 

“Algumas | Coisas existentes | são | banqueiros ricos”; 
“Nenhuma | Coisa existente | é | um banqueiro pobre.” 
 

 Exemplos para Trabalhar  (ex: §1. 1 – 4 )  
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Livro III 
 

O Diagrama Bilateral 
 
Capítulo I 
Símbolos e células 

  xy xy’ 

x’y x’y’ 

 
Primeiramente supõe-se que o Diagrama acima retrata uma certa Classe de Coisas, 

da qual se seleccionou ‘Universo de Discurso’, ou abreviadamente, como Univ. 
[Por exemplo, pode-se dizer “Seja o Univ. ‘livros’”; e pode-se imaginar o 

Diagrama sendo uma tabela larga, assegurando  todos os “livros”] 
 
Em segundo, supõe-se que se seleccionou um certo Perfil, ao qual se pode chamar 

“x”, e divide-se a Classe maior, à qual se assegurou todo o Diagrama, em duas Classes 
menores cuja Differentia é “x” e “não-x” (ao qual se pode designar por “x’”) e podemos 
assegurar a Metade Norte do Diagrama àquela (à qual se pode designar por “Classe das 
coisas-x” ou “Classe-x”), e a Metade do Sul para a outra (à qual se pode chamar “Classe 
das coisas-x’” ou “Classe- x’ ”). 

[Por exemplo, pode-se dizer “seja ‘velho’ o significado de “x”, assim x’ irá 
significar ‘novo’e pode-se supor que se divide livros em duas Classes cuja Differentia é 
‘novos’ e ‘velhos’, e atribui-se à metade Norte da tabela “livros velhos” e à metade Sul 
“livros novos”] 

 
Em terceiro, supõe-se que se seleccionou outro Perfil, ao qual se denomina por 

“y”, e subdivide-se a Classe x em duas Classes cuja Differentia é “y” e “y’ ”, atribui-se 
à célula Noroeste a uma (à qual se chama “Classe-xy”) e à Célula Nordeste a outra (à 
qual se chama “Classe-xy’ ”). 

[Por exemplo, pode-se dizer “seja o significado de y ‘Inglês’, então y’ significará 
‘estrangeiro’ ”, e pode-se supor que se subdividiu “livros velhos” em duas Classes cujas 
Differentias são “Inglês” e “estrangeiro”, e atribui-se à Célula Noroeste “livros velhos 
Ingleses”, e para a célula Nordeste “livros velhos estrangeiros”] 

 
Em quarto lugar, supõe-se que se divide a classe-x’ da mesma maneira, e atribui-

se à célula Sudoeste a classe-x’y, e à célula Sudeste a classe-x’y’. 
[Por exemplo, pode-se supor que se subdividiu “livros novos” em duas classes 

“livros novos ingleses” e “livros novos estrangeiros”, e atribui-se à célula Sudoeste uma 
delas e à célula Nodeste a outra.] 

 
É evidente que, se tivesse começado por dividir y e y’, e depois subdividido em x 

e x’,  deveria-se ter as mesmas quatro Classes. Além disso atribui-se à Metade Oeste  
Classe-y, e à Metade Este a Classe-y’. 

[Portanto, no exemplo acima, encontra-se na Metade Oeste do tabela “livros 
Ingleses” e à Metade Este “livros estrangeiros”] 

 

De facto, foi atribuido aos quatro cantos da tabela quatro 
Classes diferentes de livros, como se mostra. 

livros velhos 
Ingleses 

livros velhos  
estrangeiros 

livros novos 
ingleses 

livros novos 
estrangeiros 
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É de notar que na frase como “as Coisas-x”, a palavra “Coisas” significa que uma 
Coisa em particular, está atribuida a todo o Diagrama. 

[Portanto, se se diz “Seja o Univ. livros”, significa que se atribuiu todo o 
Diagrama a “livros”. Neste caso se tomarmos “x” como “velhos”, a frase “as Coisas-x” 
significará “os livros velhos”.] 

 
Dever-se-ia conseguir, instantaneamente, denominar o Perfil associado a qualquer 

compartimento da coluna do lado direito da seguinte Tabela. 
Também se deveria conseguir, instantaneamente, denominar, o Compartimento 

atribuido a qualquer Perfil denominado na coluna do lado esquerdo. 
 
Tabela I 

Perfils de Classes 
Compartimentos ou Células 

atribuídos a eles 
x 
x’ 
y 
y’ 

Metade Norte 
Metade Sul 
Metade Oeste 
Metade Este 

xy 
xy’ 
x’y 
x’y’ 

Célula Noroeste 
Célula Nordeste 
Célula Sudoeste 
Célula Sudeste 

 
 

Capítulo II 
Peças/Contas 

 
O significado da Conta Vermelha colocada na Célula é “Esta célula está ocupada” 

(i.e., “Está lá pelo menos uma coisa”). 
A Conta Vermelha colocada na divisão entre duas células, significa “O 

Compartimento composto por estas duas células, está ocupado. Mas não se sabe em 
qual está”. Além disso pode ser entendido como “Pelo menos uma destas duas células 
está ocupada, possivelmente ambas estarão”. 

Este significado pode ser entendido pela frase “sentado em cima da cerca”, ou 
seja, alguém que ainda não decidiu para qual lado irá saltar. Esta frase descreve 
exactamente a condição da Conta Vermelha. 

O significado da Conta Cinzenta colocada na Célula é “Esta célula está vazia” 
(i.e., “Não está nada lá dentro”). 

 
 

Capítulo III 
Representação de Proposições 
§1. Introdução 

 
Daqui para a frente ao afirmar tal Proposição como “Algumas Coisas-x existem” 

ou “Nenhuma Coisa-x é Coisa-y”,  omite-se a palavra “Coisas” e fica então “Alguns 
x existem” ou “Nenhum x é y”. 

[É de notar que aqui a palavra Coisa tem o significado já explicado no Livro III 
Cap. I] 
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Uma Proposição, contendo apenas uma das Letras usadas como símbolos para 
Atributos, é denominada por ‘Unilateral’. 

[Por exemplo, “Alguns x existem”, “Nenhum y’ existe”,...] 
Uma Proposição, contendo duas Letras, é denominada por ‘Bilateral’. 
[Por exemplo, “Alguns xy’ existem”, “Nenhum x’ é y”,...] 
Uma Proposição, é denominada por “termos de” dependendo das Letras que 

contém, têm ou não acentos. 
[Por exemplo, “Alguns xy’ existem”, “Nenhum x’ é y”, são denominados por 

termos de x e y.] 
 

§2. Representação de Proposições de Existência 
 

Considere-se em primeiro lugar a Proposição “Alguns x existem”. 
 [Note que esta Proposição (como já explicada no livro II cap. III §1.) é 

equivalente a “Algumas coisas existentes são coisas-x”] 
 
O que diz que, pelo menos existe uma Coisa na Metade Norte, isto é, que a metade 

Norte está ocupada. 
 

Pode-se então representar, colocando uma Conta Vermelha 
(aqui representada com um círculo, com um ponto) na partição que 
divide a metade Norte. 

[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Alguns livros 
velhos existem”.] 

 
Analogamente pode-se representar 3 Proposições semelhantes “Alguns x’ 

existem”, “Alguns y existem”,  e “Alguns y’ existem”. 
 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Alguns livros novos 

existem”...] 
Seguidamente tome-se a Proposição “Nenhum x existe”. 
O que diz que não há nada na Metade Norte; isto é, que a Metade Norte está 

vazia; isto é, que a Célula Noroeste e a Célula Nordeste estão ambas vazias. O que 
se pode representar por colocando duas Contas Cinzentas na Metade Norte, uma em 
cada Célula. 

 
 
 
 
[Poder-se-ia pensar que seria suficiente colocar uma Conta Cinzenta na partição 

da Metade Norte, e que, tal como uma Conta Vermelha, assim colocada, iria 
significar “Esta metade está ocupada”, portanto uma Cinzenta iria significar “Esta 
metade está vazia”. 

Isto, seria no entanto um erro. Já se viu que uma Conta Vermelha, assim 
colocada significaria “Pelo menos uma das duas células está ocupada: possivelmente 
as duas estão.” Por isso, uma só Cinzenta significaria apenas “Pelo menos uma das 
duas células está vazia: possivelmente estarão as duas”. Mas o que se tem de 
representar é, que ambas as células estão certamente vazias: e isto, só pode ser feito 
colocando uma Conta Cinzenta em cada uma delas. 

No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Nenhum livro velho existe”.] 
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Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes “Nenhum x’ 
existe”, “Nenhum y existe”, e “Nenhum y’ existe”. 

[No exemplo dos “livros”, estas proposições seriam “Nenhum livro novo 
existe”,...] 

 
Seguidamente, toma-se a Proposição “Alguns xy existem”. 
 
Isto diz que há pelo menos uma Coisa na Célula Noroeste, isto é, que a 

Célula Noroeste está ocupada.  E isto pode-se representar colocando uma 
Conta Vermelha nele.  

[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Alguns livros ingleses velhos 
existem”.] 

 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes “Alguns xy’ 

existem”, “Alguns x’y existem” , e “Alguns x’y’ existem”. 
[No exemplo dos “livros”, estas proposições seriam “Alguns livros estrangeiros 

velhos existem”,...] 
 
Seguidamente, toma-se a Proposição “Nenhum xy existe”. 
Isto diz que nada está na Célula  Noroeste, isto é , que a Célula Noroeste está 

vazia.  E isto pode-se representar colocando nele uma Conta Cinzenta.  
 
 
 
 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Nenhum livros inglês velho 

existe”.] 
 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes “Nenhum 

xy’ existe”, “Nenhum x’y existe”, e “Nenhum x’y’ existe”. 
[No exemplo dos “livros”, estas proposições seriam “Nenhum livro estrangeiro 

velho existe”,...] 
 
Observou-se que a Proposição “Nenhum x existe” pode ser representada 

colocando duas Contas Cinzentas na Metade Norte, uma em cada Célula. 
Já se observou que estas duas Contas Cinzentas, tomadas separadamente, 

representam as duas Proposições “Nenhum xy existe” e “Nenhum xy’ existe”. 
Por isso vê-se que a Proposição “Nenhum x existe” é uma Proposição Dupla e, é 

equivalente às duas Proposições “Nenhum xy existe” e “Nenhum xy’ existe”. 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Nenhum livro velho existe”. 
Por esta razão esta é uma Proposição dupla e, é equivalente às duas proposições 

“Nenhum livro velho inglês existe”.] 
 

§3. Representação de Proposições de Relação 
 
Tome-se em primeiro lugar a proposição “Alguns x são y”. 
Isto diz que pelo menos uma Coisa, na Metade Norte, está 

também na Metade Oeste. Por essa razão tem de estar no espaço comum deles, isto é na 
Célula Noroeste. Por isso a Célula Noroeste está ocupada. O que se pode representar 
colocando uma Conta Vermelhe nela. 
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[Note que o Sujeito da Proposição decide com qual Metade se deve usar e, o 
Predicado decide em que porção dele se deve colocar a Conta Vermelha. 

No exemplo dos “livros”, esta Proposição seria “Alguns livros velhos são 
ingleses”.] 

 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes “Alguns x são 

y’ ”, “Alguns x’ são y ”, e “Alguns x’ são y’ ” 
[No exemplo dos “livros”, estas proposições seriam “Alguns livros velhos são 

estrangeiros”,...] 
 
Seguidamente, analisemos a Proposição “Alguna y são x”. 
O que nos diz que pelo menos uma Coisa, na Metade Oeste, 

está,também na Metade Norte. Por isso tem de estar no espaço comum 
deles, isto é, na Célula Noroeste. Por isso, a Célula Noroeste está ocupada. 
O que se pode representar colocando uma Conta Vermelha nela. 

 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Alguns livros Ingleses são 

velhos ”.] 
 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes “Alguns y são 

x’ ”, “Alguns y’ são x”, e “Alguns y’ são x’ ”. 
[No exemplo dos “livros”, estas proposições seriam “Alguns livros ingleses são 

novos”,...] 
 
Viu-se que este diagrama, já serviu para representar não menos do que três 

Proposições, por exemplo: 
 

(1) “Alguns xy existem; 
(2) Alguns x são y; 
(3) Alguns y são x”. 

Por isso, estas três Proposições são equivalentes. 
 
[No exemplo dos livros, estas Proposições são: 
 

(1) “Alguns livros ingleses velhos existem; 
(2) Alguns livros velhos são ingleses; 
(3) Alguns livros ingleses são velhos”. 

 
As duas proposições equivalentes, “Alguns x são y” e “Alguns y são x”, são ditas 

“convertidas” uma à outra. O processo de alterar uma na outra, é chamado de 
“converter” ou “conversão”. 

[Por exemplo, se for dito para converter a proposição, “Algumas maçãs não são 
maduras” 

Primeiro escolhe-se o universo (“fruta”), e depois, completa-se a proposição, 
substituindo o substantivo “fruta” no predicado, para que isso fique: 

“Algumas maçãs são frutas não maduras” e então deve-se converte-la trocando os 
seus termos, assim serà, “Alguns frutos não maduras são maçãs”] 
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Analogamente pode-se representar os três trios semelhantes de proposições 
equivalentes, todo o conjunto dos quatro trios sendo os seguintes: 

 
(1) “Alguns xy existem” = “Alguns x são y” = “Alguns y são x”. 
(2) “Alguns xy’ existem” = “Alguns x são y’ ” = “Alguns y’ são x”. 
(3) “Alguns x’y existem” = “Alguns x’ são y” = “Alguns y são x’ ”. 
(4) “Alguns x’y’ existem” = “Alguns x’ são y’ ” = “Alguns y’ são x’ ”. 

 
Toma-se, seguidamente, a proposição “Nenhum x é y”. Que diz que nenhuma 

coisa, na metade Norte, não está também na metade Oeste. Por isso, não está nada no 
espaço comum deles, isto é, na célula Noroeste está vazia. O que se pode 
representar colocando uma conta cinzenta nela. 

 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria, “Nenhum livro velho é 

inglês!!!] 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes: “Nenhum x é 

y’ ”, “Nenhum x’ é y”, e, “Nenhum x’ é y’ ” 
 
 
 
[No exemplo dos “livros”, estas três proposições serão, “Nenhum livro velho é 

estrangeiro”, ...] 
 
Considere a proposição “Nenhum y é x”. Esta diz que nenhuma coisa, na metade 

Oeste, não está na metade Norte. Por isso, não há nada no espaço comum deles, isto é, a 
célula Norte Oeste está vazia. O que se pode representar, colocando nela uma conta 
cinzenta. 

 
 
[No exemplo dos “livros”, esta proposição seria “Nenhum livro Inglês é velho”.] 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes: “Nenhum y é 

x’ ”, “Nenhum y’ é x”, e, “Nenhum y’ é x’ ” 
 
 
 
[No exemplo dos “livros”, estas três proposições serão, “Nenhum livro Inglês é 

novo”, ...] 
viu-se que este Diagrama já serviu para representar não menos que três 

proposições, por exemplo: 
(1) “Nenhum xy existe; 
(2) Nenhum x é y; 
(3) Nenhum y é x.” 

As duas proposições equivalentes,  
Por isso, estas três são equivalentes. 
[No exemplo dos “livros”, estas proposições serão: 

(1) “Nenhum livro inglês velho existe; 
(2) Nenhum livro velho é inglês; 
(3) Nenhum livro inglês é velho”] 

As duas proposições equivalentes, “Nenhum x é y” e “Nenhum y é x”, são 
chamadas de “Convertidas” um ao outro. 
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[Por exemplo, para converter a proposição “Nenhum porco-espinho é falador”, 
devia-se escolher em 1º lugar o Universo (seja “Animais”) e depois completar a 
porposição substituindo o substantivo “animais” no predicado para assim ficar:  

“Nenhum porco-espinho é animal falador” e depois converte-la, trocando os seus 
termos para assim ficar “Nenhum animal falador é porco-espinho”.] 

Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes. Trios de 
equivalência, todo o conjunto dos quatro trios, sendo os seguintes: 

(1) “Nenhum xy existe” = “Nenhum x é y” = “Nenhum y é x”; 
(2) “Nenhum xy’ existe” = “Nenhum x é y’ ” = “Nenhum y’ é x”; 
(3) “Nenhum x’y existe” = “Nenhum x’ é y” = “Nenhum y é x’ ”; 
(4) “Nenhum x’y’ existe” = “Nenhum x’ é y’ ” = “Nenhum y’ é x’ ”; 
 
Seguidamente, toma-se a proposição “Todos os x são y’ ”. Sabe-se (ver livro II, 

capítulo III, §3) que isto é uma proposição dupla, e equivalente às duas proposições 
“Alguns x são y” e “Nenhum x é y’”, cada um dos quais já se sabe como 
representar. 

[Note que o Sujeito da proposição dada decide qual a metade que se 
deve usar e, que o seu predicado decide com qual porção daquela metade 
deve-se colocar a conta vermelha.] 

 
Tabela II 

Alguns x existem 

 
 
 
 

Nenhum x existe 

 

Alguns x’ existem 

 
 
 
 

Nenhum x’ existe 

 

Alguns y existem 

 
 
 
 

Nenhum y existe 

 

Alguns y’ existem 

 
 
 
 

Nenhum y’ existe 

 

 
Analogamente pode-se representar as sete proposições semelhantes: 
“Todos x são y’ ”, “Todos x’ são y”, “Todos x’ são y’ ”, “Todos y são x”, “Todos 

y são x’ ”, “Todos y’ são x”, “Todos y’ são x’ ”. 
Por último tome-se  proposição dupla “Alguns x são y e alguns são y’ ”, cada 

parte das quais nós jà sabemos como representar. 
 
Analogamente pode-se representar as três proposições semelhantes, “Alguns x’ 

são y e alguns são y’ ”, “Alguns y são x e alguns são x’ ”, “Alguns y’ são x e alguns são 
x’ ”. 
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Tabela III 
 
 
 
 

Alguns xy existem 
=Alguns x são y 
=Alguns y são x 

 

Todos x são y 

 

 
 
 
 

Alguns xy’ existem 
=Alguns x são y’ 
=Alguns y’ são x 

 

Todos x são y’ 

 

 
 
 
 

Alguns x’y existem 
=Alguns x’ são y 
=Alguns y são x’ 

 

Todos x’ são y 

 

 
 
 
 

Alguns x’y’ existem 
=Alguns x’ são y’ 
=Alguns y’ são x’ 

 

Todos x’ são y’ 

 

 
 
 
 

Nenhum xy existem 
=Nenhum x são y 
=Nenhum y são x 

 

Todos y são x 

 

 
 
 
 

Nenhum xy’ existem 
=Nenhum x são y’ 
=Nenhum y’ são x 

 

Todos y são x’ 

 

 
 
 
 

Nenhum xy existem 
=Nenhum x são y 
=Nenhum y são x 

 

Todos y’ são x 

 

 
 
 
 

Nenhum xy existem 
=Nenhum x são y 
=Nenhum y são x 

 

Todos y’ são x’ 

 

 
 
 
 

Alguns x são y, e 
alguns são y’ 

 
Alguns y são x e 
alguns são x’ 

 

 
 
 
 

Alguns x’ são y, e 
alguns são y’ 

 
Alguns y’ são x e 
alguns são x’ 

 

 
Capítulo IV 
Interpretação do Diagrama Bilateral, Quando Marcado com contas. 
 

É suposto o diagrama estar já em jogo (ter uma jogada), com certas contas 
colocadas em cima dele. O problema é descobrir qual a proposição, ou proposições, que 
as contas representam. 

Este processo é simplesmente o reverso do já discutido no capítulo anterior, 
podemos avaliar sobre os resultados obtidos à medida que se vai fazendo. 
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Primeiro, supondo que se encontra uma conta vermelha colocada na 
célula Noroeste. Sabe-se que isto representa cada um do trio de proposições 
equivalentes “Alguns x y existem” = “Alguns x são y”=“Alguns y são x”. 

 
Analogamente pode-se interpretar a conta vermelha, quando colocada na 

célula Nordeste, ou Sudoeste ou célula Sudeste. Seguidamente, suponha-se 
que se encontra uma conta cinzenta colocada na célula Noroeste. 

Sabe-se que isto representa cada um do trio de proposições equivalentes. 
“Nenhum xy existe”=“Nenhum x é y”=“Nenhum y é x”. 
 
Analogamente pode-se interpretar uma conta cinzenta, quando colocada no 

Nordeste, ou Sudoeste, ou célula Sudeste. 
 
Seguidamente, suponha-se que se encontra uma conta vermelha 

colocada na linha de divisão da metade Norte. 
Sabe-se que isto representa a proposição “Alguns x existem”. 
Analogamente pode-se interpretar a conta vermelha, quando colocada na partição 

a qual divide o Sul, ou Oeste ou metade Este. 
 
Seguidamente, suponho que se encontra duas contas vermelhas 

colocadas na metade Norte, uma cada célula. Sabe-se que representa uma 
proposição dupla “Alguns x são y e alguns são y’ ”. 

Analogamente pode-se interpretar duas contas vermelhas, quando colocadas no 
Sul, ou Oeste, ou metade Este. 

 
De seguida, suponha que se encontra duas contas cinzentas colocadas na 

metade Norte, uma em cada célula. Sabe-se que esta proposição representa 
“Nenhum x existe”. 

Analogamente pode-se interpretar duas contas cinzentas, quando colocadas no 
Sul, ou Oeste ou metade Este. 

 
Por último, suponha que se encontra uma conta vermelha e uma cinzenta 

colocadas na metade Norte, a vermelha na célula Noroeste e a cinzenta na 
metade Nordeste. Sabe-se que esta proposição representa, “Todos os x são y”. 

 
[Note-se que a metade ocupada pelas contas assegura qual será o Sujeito da 

proposição, e que a célula ocupada pela conta vermelha, assegura qual  será o 
predicado.] 

 
Analogamente pode-se interpretar a conta vermelha e cinzenta, quando colocadas 

em qualquer uma das sete posições semelhantes: 
 
Vermelha na Nordeste, Cinzenta na Noroeste; 
Vermelha na Sudoeste, Cinzenta na Sudeste; 
Vermelha na Sudeste, Cinzenta na Sudoeste; 
Vermelha na Noroeste, Cinzenta na Nordeste; 
Vermelha na Sudoeste, Cinzenta na Noroeste; 
Vermelha na Nordeste, Cinzenta na Sudeste; 
Vermelha na Sudeste, Cinzenta na Nordeste; 
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Livro IV 
 

O DIAGRAMA TRILATERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
Capítulo I 
Símbolos e células 
 

Primeiro suponha que o diagrama do lado esquerdo é o Diagrama bilateral que se 
usou no livro III e, que se modifica para um Diagrama Trilateral através do desenho de 
um quadrado no seu centro, de modo que cada uma das suas quatro células se divide em 
duas porções, fazendo assim 8 células no total. O Diagrama do lado direito mostra o 
resultado. 

Em segundo lugar, supõe-se que se toma um certo Perfil, ao qual se pode chamar 
“m”, e tem-se subdividido a Classe - xy em duas Classes cuja Differentia é m e m’ , e 
que se tem m assegurado o N.O. na Célula Central (a qual se pode chamar a Classe de 
Coisas - xym ou Classe - xym) e à N.O. a Célula de fora à outra (a qual se pode chamar 
a Classe de Coisas - xym’ ou Classe - xym’) 
[Por exemplo, no exemplo dos Livros pode-se dizer “seja m encadernado e m’ não 
encadernado”, e pode-se supor assim que se subdivide a Classe “velhos livros ingleses” 
em duas Classes “velhos livros ingleses encadernados” e “velhos livros ingleses não 
encadernados” atribui-se ao NO célula central a este e ao de NO de fora ao outro.] 

Em terceiro lugar, supõe-se que se divide a Classe - xy’, a Classe - x’y e a Classe - 
x’y’ da mesma maneira, e tem-se em cada caso, atribuindo à célula central a Classe que 
possui o Atributo m , e à célula de fora a Classe que possui o Atributo m’. 
[Por exemplo, no exemplo dos Livros pode-se supor que se subdivide os “livros novos 
ingleses” em duas Classes, “livros novos ingleses encadernados” e “livros novos 
ingleses não encadernados”, e atribui-se a SO célula central a uma e a SO da célula de 
fora a outra.] 

É evidente que se atribui ao quadrado central a Classe-m, e à borda de fora a 
Classe-m’. 
[No exemplo dos Livros atribui-se ao quadrado central a “livros encadernados” e à 
borda de fora a “livros não encadernados”] 

Regras afim de familiarizar com o Diagrama: 
1. Determinar os Atributos pela ordem x, y, m. 
2. Atribuir um compartimento ao primeiro atributo 
3. Fazer a atribuição da porção do compartimento ao segundo 
4. Tratar o terceiro da mesma maneira 

[Por exemplo, supõe-se que se quer encontrar o compartimento associado a ym. Diz-se 
que “y tem a metade Oeste e, m tem a porção interior da metade oeste”. 

Novamente, supõe-se que se quer encontrar a Célula associada a x’ym’. Pode-se 
dizer que “x’ está na metade sul, y está na porção oeste da metade sul, isto é, está no 
quarto sul oeste e m’ está na porção de fora do quarto Sudoeste.”] 
A seguinte tabela descreve este raciocínio. 

xy xy’ 

x’y x’y’ 

xy 
m 

xy’ 
m 

x’y 
m 

x’y’ 
m 

xy 
m’ 

xy’ 
m’ 

x’y 
m’ 

x’y’ 
m’ 
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Tabela IV 
Perfil de Classes Compartimentos, ou células atribuídos a elas 
x Metade  Norte 
x’ Metade Sul 
y Metade Oeste 
y’ Metade Este 
m Quadrado interior 
m’ Borda de Fora 
xy Quarto Noroeste 
xy’ Quarto Nordeste 
x’y Quarto Sudoeste 
x’y’ Quarto Sudeste  
xm Metade Norte porção interior 
xm’ Metade Norte porção de fora 
x’m Metade Sul porção interior 
x’m’ Metade Sul porção de fora 
ym Metade Oeste porção interior 
ym’ Metade Oeste porção de fora 
y’m Metade Este porção interior 
y’m’ Metade Este porção de fora 
xym Quarto Noroeste porção interior 
xym’ Quarto Noroeste porção de fora 
xy’m Quarto Nordeste porção interior 
xy’m’ Quarto Nordeste porção de fora 
x’ym Quarto Sudoeste porção interior 
x’ym’ Quarto Sudoeste porção de fora 
x’y’m Quarto Sudeste porção interior 
x’y’m’ Quarto Sudeste porção de fora 

 
Capítulo II 
Representação de Proposições em termos de x e m, ou y e m 
§1. Representação de proposições de Existência em termos x e m, ou y e m 
 

Considera-se a proposição “Alguns xm existem”. 
[Note que o significado desta proposição é (como explicado no livro II cap. 
III §1.) “Algumas coisas existentes são coisas-xm”.] 
O que significa que pelo menos uma Coisa está na porção interior da metade 
Norte; 

Isto é, que o compartimento está ocupado. O que se pode representar, colocando 
uma Conta vermelha na partição a qual a divide. 
[No exemplo dos livros, esta proposição significaria “ Alguns livros velhos 
encadernados existem” ou “Ali existem alguns livros velhos encadernados”] 
Analogamente pode-se representar as 7 proposições semelhantes: 
“Alguns xm’ existem”, “Alguns x’m existem”, “Alguns x’m’ existem”, “Alguns ym 
existem”, “Alguns ym’ existem”, “Alguns y’m existem”, “Alguns y’m’ existem”. 
Tome-se a proposição “Nenhum xm existe”. 
O que significa que não há nada na porção interior da Metade Norte, isto é, 
que este compartimento está vazio. O que se pode representar colocando 
duas contas cinzentas neles, uma em cada célula. 
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Analogamente, representa-se as sete Proposições semelhantes nos Termos de x e m, ou 
y e m, por exemplo,  
“Nenhum xm’ existe”, “Nenhum x’m existe”. 
Estas 16 Proposições de Existência são as únicas que vamos representar neste diagrama. 
 
§2. Representação de Proposições de Relação em Termos de x e m, ou y e m. 
 
Considere-se o Par de Proposições Convertidas 
“Alguns x são m”= “Alguns m são x” 
Sabe-se que cada uma destas é equivalente à proposição de existência 
“Alguns xm existem”, a qual se representa, 
 
Analogamente, para os sete pares semelhantes em termos de x e m ou em y e m. 
Considere-se o Par de Proposições Convertidas 
 “Nenhum x é m”= “Nenhum m é x” 
Sabe-se que cada uma destas é equivalente à proposição de existência 
“Nenhum xm existe”, a qual se representa, 
 
Analogamente, para os sete pares semelhantes em termos de x e m ou em y e m. 
Seguidamente tome-se a proposição “Todos x são m” 
Sabe-se (ver livro III §3) que esta é uma proposição Dupla, e equivalente a 
duas proposições “Alguns x são m” e “Nenhum x é m’”; 
O que se representa por:  
 
Analogamente para as 15 proposições semelhantes, em termos de x e m, ou y e m. 
Estas 32 proposições de relação são as únicas que se irão representar no Diagrama. 
 
Tabela V  
 
Alguns xm existem 
=Alguns x são m 
=Alguns m são x 
 

 
Nenhum xm existe 
=Nenhum x é m 
=Nenhum m é x 

 
Alguns xm’ existem 
=Alguns x são m’ 
=Alguns m’ são x 
 

 
Nenhum xm’ existe 
= Nenhum x é m’ 
= Nenhum m’ é x 

 
Alguns x’m  existem 
=Alguns x’ são m 
=Alguns m são x’ 
 

 
Nenhum x’m existe 
= Nenhum x’ é m 
= Nenhum m é x’ 

 
Alguns x’m’  existem 
=Alguns x’ são m’ 
=Alguns m’ são x’ 
 

 
Nenhum x’m’ existe 
= Nenhum x’ é m’ 
= Nenhum m’ é x’ 
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Tabela VI 
 
Alguns ym existem 
=Alguns y são m 
=Alguns m são y 
 

 
Nenhum ym existe 
=Nenhum y é m 
=Nenhum m é y 

 
Alguns ym’ existem 
=Alguns y são m’ 
=Alguns m’ são y 
 

 
Nenhum ym’ existe 
= Nenhum y é m’ 
= Nenhum m’ é y 

 
Alguns y’m  existem 
=Alguns y’ são m 
=Alguns m são y’ 
 

 
Nenhum y’m existe 
= Nenhum y’ é m 
= Nenhum m é y’ 

 
Alguns y’m’  existem 
=Alguns y’ são m’ 
=Alguns m’ são y’ 
 

 
Nenhum y’m’ existe 
= Nenhum y’ é m’ 
= Nenhum m’ é y’ 

 
 
 
Tabela VII 
 
 
 
Todo x é m 
 
 

 
 
Todo x é m’ 

 
 
Todo x’ é m 
 
 

 
 
Todo x’ é m’ 

 
 
Todo m é x 
 
 

 
 
Todo m é x’ 

 
 
Todo m’ é x 
 
 

 
 
Todo m’ é x’ 

 
 
 



- 44 - 

 
Tabela VIII  
 
 
Todo y é m 
 
 

 
 
Todo y é m’ 

 
 
Todo y’ é m 
 
 

 
 
Todo y’ é m’ 

 
 
Todo m é y 
 
 

 
 
Todo m é y’ 

 
 
Todo m’ é y 
 
 

 
 
Todo m’ é y’ 

 
Capítulo III 
Representação de duas proposições de relação uma em termos de x e m e a outra 
em termos de y e m no mesmo diagrama. 

 
Utiliza-se os seguintes símbolos: 
I – Conta Vermelha – está pelo menos uma coisa aqui 
O – Conta Cinzenta – Aqui não está nada 
O par de proposições, que se irá representar, será sempre, uma em termos de x e 

m, e a outra em termos de y e m. 
Quando se tem que representar uma proposição começada por “TODOS”, parte-se 

em duas proposições à qual equivalente. 
Quando se tem que representar, no mesmo Diagrama, Proposições das quais 

algumas começam por “Alguns” e outras com “Nenhum”, representa-se a negativa 
primeiro. O que irá por vezes evitar e ter e colocar ‘I’ “na cerca”.  

Alguns exemplos trabalhados: 
(1)  
“Nenhum x é m’; 
Nenhum y’ é m.” 
 
Primeiro representa-se “Nenhum x é m’ ” e obtém-se o diagrama a) 
Depois representa-se “Nenhum y’ é m” no mesmo diagrama e obtém-se o Diagrama 
b) 
  
 
 
 

a) b) 
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(2)  
“Alguns m são x; 
Nenhum m é y.” 
 
Se negligenciar a regra, começa-se por “Alguns m são x” e obtém-se o diagrama a). 
E se começar por “Nenhum m é y”, o que diz que na célula interior NO está vazia, o 
que obriga a retirar “I” da “cerca” (pois já não e é à escolha entre as duas células), e 
coloca-se célula interior NE, como no diagrama c. 
Este problema seria salvo se tivesse começado por “Nenhum m é y” como no 
diagrama b). 
E agora ao interpretar “Alguns m são x”, não existira nenhuma “cerca”. O “I” teria 
de ir, de imediato para a célula NE, como no diagrama c). 
 
 
 
 
 
  a)   b)   c) 
(3)  
“Nenhum x’ é m’; 
Todo m é y.” 
 
Aqui inicia-se pela segunda em duas Proposições às quais é equivalente. Então fica-
se com três proposições para representar, 
(1) “Nenhum x’ é m’; 
(2) Alguns m são y; 
(3) Nenhum m é y’. ” 
Será interpretado pela ordem 1,3,2. 
Primeiro tome-se o número 1 “Nenhum x’ é m’” o que dá o diagrama a). 
Juntando a isto, o nº 3, “Nenhum m é y’” obtém-se o diagrama b). 
Desta vez o “I” para representar o nº2 “Alguns m são y” tem-se que colocar “na 
cerca”. Como no diagrama c). 
 
 
 
 
 
  a)   b)   c) 
(4)  

“Todo m é x; 
Todo y é m.” 
Aqui quebra-se ambas as proposições, e então obtém-se quatro para representar, 

(1) “Alguns m são x; 
(2) Nenhum m é x’; 
(3) Alguns y são m; 
(4) Nenhum y é m’.” 
Toma-se pela ordem 2,4,1,3. 
Primeiro toma-se o número 2, “Nenhum m é x’”o que dá o diagrama a). 
A isto acrescenta-se o nº4 “Nenhum y é m’”, obtendo-se o diagrama b). 

I  

I 

I 



- 46 - 

Ao juntar o nº.1 “Alguns m são x” coloca-se “I” na “cerca” por isso tenta-se o nº3 
“Alguns y são m”. O que dá o diagrama c). 
 E assim não precisamos do problema nº1, pois agora não acrescenta nenhuma 
informação ao que já se tem. O diagrama já diz isso “Alguns m são x”. 
 
 
 
 
 
         a)    b)   c) 
Exemplos propostos e trabalhados  
Livro VIII  §1. 9-12  §2, 1-20 
 
Capítulo IV 
Interpretação, em termos de x e y, no Diagrama Trilateral, quando marcados 
com as Contas ou dígitos 
 

O problema agora é, dado o diagrama trilateral marcado, determinar qual a 
proposição de Relação, em termos de x e y, representada nele. 

O melhor plano para iniciar é desenhar um Diagrama Bilateral ao lado, e transferi-lo 
de um para o outro, toda a informação que se puder. 
Pode-se ler através do Diagrama Bilateral, a proposição requerida. Após um pouco 
de prática, ir-se-á dispensar o diagrama Bilateral, e ler então o resultado do 
diagrama Trilateral. 
Para transferir a informação, observa-se as seguintes regras: 

1. Examinar o Quarto NO do Diagrama Trilateral 
2. Se ele conter um “I” em ambas as células, está certamente ocupada, e pode-

se marcar o quarto NO do Diagrama Bilateral com um “I”. 
  
 
 
 
 
3. Se aí contiver dois “O”, um em cada célula, está certamente vazio, e pode-se 

marcar o Quarto NO do Diagrama Bilateral com um “O”. 
 
 
 
  
 
4. Lidar da mesma maneira com o quarto NE, o SO e SE. 
Quatro exemplos trabalhados: 
(1)   

 
 
 

 
No quarto NO, apenas uma das duas células está marcada como vazia: portanto 

não se sabe se o quarto NO do Diagrama Bilateral estará ocupado ou vazio: logo não 
se pode marcá-lo. 

I 

I 
I 

I 
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No quarto NE, encontram-se dois “O”: portanto este quarto está certamente 
vazio e marca-se assim no Diagrama Bilateral 
  
No quarto SO, não se tem nenhuma informação. 
N quarto SE, não se tem o suficiente para usar. 
Pode-se ler o resultado como 
“Nenhum x é y” ou “Nenhum y é x” aquele que se preferir. 
(2)   

 
No quarto NO, não se tem informação suficiente para usar. 
No quarto NE, encontra-se um “I”, o que mostra que está ocupado, por isso 
pode-se marcar o quarto NE do Diagrama Bilateral com um “I”. 
  
No quarto SO, não se tem informação suficiente para usar. 
No quarto SE, não se tem informação de todo. 
Pode-se ler o resultado como 
“Alguns x são y’” ou “Alguns y’ são x”.                                                                                               
(3)   

 
 

No quarto NO, não se tem informação, (o “i” na divisão, não se pode usar 
enquanto não se souber de que lado está) 

No Quarto NE, não se tem informação suficiente para usar, também não se tem 
no quarto SO. 
O quarto SE é o único que reúne informação suficiente para usar. Está 
certamente vazio: marca-se então assim no Diagrama Bilateral 
 Lê-se o resultado como: 
“Nenhum x’ é y’ ” ou “Nenhum y’ é x’ ”, aquela que se preferir. 
 
(4)   

 
 
 

O quarto NO está ocupado, apesar do “O” na célula de fora. Por isso marca-se 
com “I” no Diagrama Bilateral  
  
No quarto NE não tem informação. 
No quarto SO está certamente vazio, Por isso marca-se no Diagrama Bilateral 
  
 
 
O quarto SE não reúne informação suficiente para usar. 
Lê-se o resultado: 
“Todo y é x” 
Propostas: 
Rever as tabela V e VI 
Exemplos trabalhados: 

§1. 13-16 
§2. 21-32 
§3. 1-20 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Livro V 
 

Silogismos 
 
Capítulo I 
Introdução 
 
Quando um Trio de Proposições Bilaterais de relação são tais que: 

1. Todos os seus seis termos são Espécie do mesmo Genus 
2. Todos os dois deles contêm entre eles um Par de Classes Codivisional 
3. As três proposições estão tão relacionadas que, se as duas primeiras são 

verdadeiras, a terceira será verdade. 
O Trio é designado por ‘Silogismo’; o Genus do qual cada um dos seis termos é uma 
Espécie, é designado por ‘ Universo de Discurso’, ou mais abreviado ‘Univ.’, as duas 
primeiras proposições são designadas por ‘Premissas’ e a terceira é a sua ‘Conclusão’. 
Também o seu par de termos Codivisional, nas premissas é chamadas de suas 
‘Eliminandos’ e as outras duas, seus ‘Retidos’. 
A conclusão de um Silogismo é dito ser o ‘Consequente’ das suas premissas, por isso é 
usual usar o prefixo “Portanto” ou o símbolo,∴. 
 
[Note que Eliminandos são assim chamados porque eles são eliminados, e não aparecem 
na conclusão, e que os Retidos são assim chamados porque eles são retidos e aparecem 
na conclusão. 
 
Note que também a questão, quer a conclusão é ou não é consequente das Premissas, 
não é afectado pela actual verdade ou falsidade de qualquer um do trio, mas depende 
inteiramente na sua relação uma nas outras. 
Como um Silogismo - Specimen, tome-se o Trio 
“Nenhuma Coisa-x é Coisa-m; 
Nenhuma Coisa-y é Coisa-m’. 

Nenhuma Coisa-x é Coisa-y ” 
A qual se pode escrever, como já explicado: 
 “Nenhum x é m; 

Nenhum y é m’. 
Nenhum x é y.” 

Aqui a primeira e a segunda contêm um par de Codivisional de Classe m e m’; a 
primeira e a terceira contêm par x e x; a segunda e a terceira contêm o par y e y. 

Também as três proposições são (como se verá mais à frente) relacionadas, se as 
primeiras duas forem verdadeiras, a terceira seria verdadeira. 

Por isso o Trio é um silogismo, as duas proposições “Nenhum x é m” e 
“Nenhum y é m’ ”, são as suas premissas, a Proposição “Nenhum x é y” é a sua 
Conclusão. Os termos m e m’ são as suas Eliminandos, e os Termos x e y são as suas 
Retidos. 
Por isso pode-se escrevê-la como: 
 “Nenhum x é m; 

Nenhum y é m’. 
∴ Nenhum x é y.” 

Como segundo specimen, toma-se o Trio 
“Todos os gatos entendem francês; 

Algumas galinhas são gatos. 
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Algumas galinhas entendem francês.” 
Na forma Normal, vem: 
 “Todos os gatos são criaturas entendedoras de francês; 

Algumas galinhas são gatos. 
Algumas galinhas são criaturas entendedoras de francês” 

Aqui todos os seis termos são de Espécie e Genus “criaturas”. 
Também a primeira e segunda proposição contém o par de Codivisional das Classes 
“gatos” e “gatos”, a primeira e a terceira contêm o par “criaturas entendedoras de 
francês” e “criaturas entendedoras de francês”, e a segunda e a terceira contém o par de 
“galinhas” e “galinhas”. 
Também as três proposições são relacionadas, se as primeiras duas forem verdadeiras, a 
terceira seria verdadeira (nem que seja em outro planeta que não o nosso). 
Por isso o Trio é um Silogismo, o Genus “Criaturas” é o seu Univ., as duas Proposições 
“Todos os gatos entendem francês” e “Algumas galinhas são gatos”, são as Premissas a 
Proposição “Algumas galinhas entendem francês.” é a sua Conclusão, os Termos “ 
gatos” e “ gatos” são os seus Eliminandos e, os Termos “criaturas entendedoras de 
Francês” e “ galinhas” são os seus Retidos. 
Então pode-se escrevê-la como: 
 “Todos os gatos entendem francês; 

Algumas galinhas são gatos: 
∴ Algumas galinhas entendem francês.” 

 
Capítulo II 
Problemas em Silogismos 
§1. Introdução 
 
Quando os termos de uma proposição são representados por palavras, é chamado de 
‘concreta’; quando por letras ‘abstracta’. 
Para traduzir uma proposição concreta para a forma abstracta, fixa-se um Univ., e 
assegura-se cada termo como uma Espécie dele, e escolhe-se uma letra para representar 
a sua Differentia. 
 
[Suponha-se que se quer traduzir “Alguns soldados são bravos” para a forma abstracta. 
Pode-se tomar Homens como Univ. e assegurar “soldados” e “homens bravos” como 
Espécie do Genus ‘Homens’ e pode-se escolher x para representar o Atributo peculiar 
(digamos militar) de ‘soldados’ e y para representar “bravos”. Então a proposição pode 
ser escrita “Alguns homens militares são homens bravos” i. e. “Alguns homens-x são 
homens-y”, i. e. (omitindo homens como já explicado)  “Alguns x são y”. 
Na prática pode-se simplesmente dizer seja o Univ. “Homens”, x = soldados, y = bravos 
e de imediato traduzir “Alguns soldados são bravos” em “Alguns x são y.”] 
 
Os problemas que se irão resolver são de dois tipos, por exemplo: 

(1) “Dados um par de proposições de Relação, as quais contém entre elas um par de 
Classes Codivisional, e as quais são propostas como Premissas, para assegurar a 
Conclusão, se alguma é consequente delas.” 

(2) “Dados um Trio de Proposições de Relação, em que cada uma das duas contém 
um par de Classe Codivisinal, e as quais são propostas como um Silogismo: para 
assegurar quer a proposta conclusão é consequente da proposta Premissa e, se 
assim, quer seja completa” 
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I 

Vai-se discutir estes problemas separadamente. 
 

§2. Dados um par de Proposições de Relação  
 
Dados um par de proposições de Relação que contêm entre elas um Par de Classes 
Codivisional, as quais são apresentadas como Premissas, para assegurar qual a 
Conclusão, se alguma, é consequente delas. 

 
As regras para fazer isto, são as seguintes: 

(1) Determinar o Univ. do ‘Discurso’ 
(2) Construir um Dicionário, fazendo m e m ( ou m e m’) representando o par de 

Classes Codivisional, e x ( ou x’) e y ( ou y’) e as outras duas. 
(3) Traduzir as Premissas apresentadas para a forma abstracta 
(4) Representá-las juntas num diagrama trilateral 
(5) Determinar qual a proposição, se alguma, em termos de x e y, e também 

representar no diagrama 
(6) Traduzir para a forma concreta 
É evidente que, se as Premissas apresentadas forem verdadeiras, esta outra 
proposição será também verdadeira. 
Por isso é uma conclusão consequente da Premissa apresentada. 
Alguns exemplos trabalhados, 
 
(1)  

“Nenhum filho meu é desonesto 
As pessoas tratam sempre um homem honesto com respeito.” 
 
Seja ‘homens’ o Univ., pode-se escrever: 
“Nenhum dos meus filhos é homem desonesto 
Todos os homens honestos são homens tratados com respeito.” 
 
Pode-se construir agora o dicionário, por ex. 
m = honesto 
x= filhos meus 
y= tratados com respeito 
(Note-se que a expressão “x= filhos meus” é uma abreviatura da forma de “x =  a 
Differentia de “filhos meus”, quando diz respeito à Espécie de “homens”.) 
A próxima coisa é traduzir a Premissa dada para a forma abstracta: 
“Nenhum x é m’; 
Todo o m é y. ” 
Representa-se no diagrama trilateral  
Transferimos toda a informação possível para o diagrama bilateral 
 
O resultado que se obtém é “Nenhum x é y’ ” ou “Nenhum y’ é x”, aquele que se 
preferir. Por isso agora olha-se para o dicionário construído e vê-se o que fica melhor, e 
escolhe-se “Nenhum x é y’ ”. O qual traduzido para a forma concreta é 
“Nenhum filho meu é tratado com falta de respeito”. 
 

(2)  
“Todos os gatos entendem francês 
Algumas galinhas são gatos.” 
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Seja “Criaturas o Univ., escreve-se  
“Todos os gatos são criaturas entendedoras de francês 
Algumas galinhas são gatos” 
 
Construção do dicionário, 
m = gatos 
x = entendedores de francês 
y = galinhas 
 
A Premissa dada, traduzida para a forma abstracta  
“Todo m é x; 
Alguns y são m.” 
A fim de representar isto no diagrama trilateral, tem-se que quebrar a primeira em duas 
proposições à qual é equivalente, e obtém-se três Proposições: 

(1) “Alguns m são x” 
(2)  Nenhum m é x’  
(3) Alguns y é m.” 

Toma-se pela ordem (2), (1), (3) (como já explicado) o que produz o resultado 
 
 
 
 
 
Por isso é melhor tomar pela ordem 2,3,1, obtendo-se 
 
 
 
 
 
Transferindo esta informação para o diagrama bilateral 
 
 
Pode-se ler o resultado quer como “Alguns x são y” ou “Alguns y são x”. 
Após consultar o dicionário, escolhe-se: 
“Alguns y são x.” 
A qual traduzida para a forma concreta 
“Algumas galinhas entendem francês.” 
 

(3)  
“Todos os estudiosos têm sucesso; 
Todos os alunos ignorantes têm insucesso.” 
Seja o Univ. alunos 
m = sucesso 
x = estudiosos 
y = ignorante 
Estas Premissas na forma abstracta são: 
“Todo x é m; 
Todo y é m’ ” 
 
Estas partidas dão quatro Proposições: 

I  

I 

I 

I 
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1. Alguns x são m 
2. Nenhum x é m’ 
3. Alguns y são m’ 
4. Nenhum y é m 

Trata-se pela ordem 2,4,1,3. 
Representa-se no diagrama trilateral 
 
 
 
 
 
Transfere-se esta informação para o diagrama bilateral 
 
 
Aqui obtém-se duas conclusões: 
“Todos x são y’; 
Todos y são x’ ” 
Traduzida para a forma concreta: 
“Todos os alunos estudiosos são (não-ignorantes, i.e.) instruídos; 
Todos os alunos ignorantes são (não-estudiosos, i. e.) indolentes.” 
 

(4)  
“Dos prisioneiros que foram arguidos no último julgamento. 
Todos os que foram considerados culpados receberam penas de cadeia; 
Alguns que foram condenados a cadeia também foram condenados a trabalhos 
forçados.” 
Seja o Univ. “prisioneiros” 
m = recebem penas de cadeia 
x = considerados culpados 
y = condenados a trabalhos forçados 
As premissas na forma abstracta 
“Todo x é m; 
Alguns m são y” 
Quebrada a primeira obtém-se 

1. Alguns x são m 
2. Nenhum x é m’ 
3. Alguns m são y. 

Representando pela ordem 2,1,3 no diagrama trilateral 
Não se obtém nenhuma conclusão. 
Seria natural prever, lendo somente as Premissas que a conclusão seria “Alguns 

culpados foram condenados a trabalhos forçados”. 
Mas a conclusão não é verdadeira, relativamente ao julgamento que se inventados 

“mentira” pode dizer. Então quem foi condenado a cadeia e a trabalhos forçados esses 
devem ter sido considerados culpados. 

Bom o que aconteceu foi o seguinte, havia três rufias que tinham feito um assalto 
e em julgamento consideraram-se culpados, portanto não houve veredicto, foram 
condenados imediatamente. 
Exemplos trabalhados de uma maneira mais abreviada: 
 
 

I 
I 

I 

I 

I  

I 
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(1)  
“Nenhum filho meu é desonesto 
As pessoas sempre tratam um homem honesto com respeito.” 
Univ. “Homens” 
m = honesto 
x = meus filhos 
y =tratados com respeito 
“Nenhum x é m’; 
Todos m são y.” 
 
 
 
 
 
∴ “Nenhum x é y’.” 
 i.e., “ Nenhum filho meu é tratado com falta de respeito.” 
 
(2)  
“Todos os gatos entendem francês; 
Algumas galinhas são gatos.” 
Univ. “ Criaturas” 
m = gatos 
x = entendem francês 
y =galinhas 
“Todo m é x; 
Alguns y são m.” 
 
 
 
 
 
∴ Alguns y são x 
i.e., “Algumas galinhas entendem francês.” 
(3)  
“Todos os alunos estudiosos têm sucesso; 
Todos os alunos ignorantes têm insucesso.” 
Univ. “alunos” 
m = sucessos 
x = estudiosos 
y =ignorantes 
“Todo x é m;  
Todo o y é m’.” 
 
 
 
 
 
∴ Todo x é y’ e Todo y é x’. 

i.e., Todos os alunos estudiosos são instruídos e todos os alunos ignorantes são 
indolentes. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
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(4)  
“Dos prisioneiros que foram arguidos no último julgamento. 
Todos os que foram considerados culpados receberam penas de cadeia; 
Alguns que foram condenados a cadeia também foram condenados a trabalhos 
forçados.” 
Seja o Univ. “Prisioneiros” 
m = recebem penas de cadeia 
x = considerados culpados 
y = condenados a trabalhos forçados 

“Todo x é m; 
Alguns m são y.” 
 
 
 
 

 
∴ Não há conclusão 
 
Exercícios propostos 
§1.   17-21 
§4.  1-6  pag 100/127/136/137 
§5.   1-6 pag 101/128/138 
 

§ 3. Dado um trio de proposições de relação 
 
Dado um trio de proposições de relação, que em cada duas contém um –Par de 
Classes codivisional e as quais são apresentadas como silogismos para 
determinar quando a conclusão proposta é consequente da premissa 
apresentada, e se sim, quando está completa. 

 
As regras para o fazer são: 

1. Tome-se as Premissas dadas, e determina-se, pelo processo já descrito, qual a 
conclusão, se alguma é consequente delas. 

2. Se daí não houver conclusões, diz-se que não há 
3. Se houver uma conclusão, compara-se essa com a conclusão proposta, e 

prenuncia-se em conformidade. 
Seis problemas já trabalhados, 

1. “Todos os soldados são valentes; 
Todos os soldados são corajosos. 

   Alguns homens valentes são corajosos.” 
Univ. “homens ” 
m = soldados 
x = valentes 
y =corajosos 
“Todo m é x; 
Todo m é y. 
 Alguns x são y.” 
 
 
 

I  

I 

I 

I 
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∴ Alguns x são y 
Então a conclusão proposta está correcta. 
 
2. “Eu adoro estas imagens; 

Quando eu admiro qualquer coisa eu desejo examiná-la exaustivamente. 
Eu desejo examinar algumas destas imagens exaustivamente.” 
 

 
Univ. “Coisas ” 
m = admirar por mim 
x = estas imagens 
y = coisas que eu desejo examinar exaustivamente 
“Todo x é m; 
Todo m é y. 
  Alguns x são y.” 
 
 
 
 

 
“Todo x é y.” 
Então a conclusão proposta está incompleta, deveria ser: “Eu desejo examinar todas 
estas imagens exaustivamente. 
 
3. “Ninguém a não ser os corajosos merecem a justiça; 

Alguns fanfarrões são cobardes. 
Alguns fanfarrões não merecem justiça.” 

Univ. “pessoas” 
m = corajosos 
x = merecem justiça 
y =fanfarrões 
“Nenhum m’ é x; 
Alguns y são m’ . 
 Alguns y são x’.” 
 
 
 
 
 
∴ Alguns y são x. 

Então a conclusão proposta está correcta. 
 
4. “Todos os soldados podem marchar; 

Alguns bebés não são soldados. 
Alguns bebés não podem marchar.” 

Univ. “pessoas” 
m = soldados  
x = poderem marchar 

I 

I 

I I 
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y = bebés 
“Todo o m é x; 
Alguns y são m’ . 
 Alguns y são x’.” 
 
 
 
 

 
Não há conclusão. 
 
5. “Todos os homens egoístas são não-populares; 

Todos os homens servis são populares. 
Todos os homens servis são não-egoístas.” 

Univ. “homens” 
m = popular  
x = egoísta 
y = servis 
“Todo o x é m’ ; 
Todo o y é x’ . 
 Todo y é x’.” 
 
 
 
 
 
Todo x é y’ e todo y é x’. 
Então a conclusão proposta está incompleta, a completa contém a adição “ Todos os 
homens egoístas são não-servis.” 
 
6. “Ninguém que quer ir de comboio e não tem transporte para a estação e não tem 

tempo para caminhar até à estação pode evitar correr. 
Este conjunto de turistas quer ir de comboio e não tem transporte para a estação mas 
têm tempo suficiente para caminhar até à estação. 
Este conjunto de turistas não precisa de correr.” 
 
Univ. “Pessoas que tencionam ir de comboio que não dispõem de transporte para a 
estação” 
m = ter tempo para caminhar para a estação 
x = que precisam de correr 
y = este conjunto de turistas 
 
“Nenhum m’ é x’; 
Todo y é m. 
 Todo y é x’.” 
 

 
 
 
 

I 

I  

I 

I 

I 
I 

I 
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 Não há conclusão. 
 

Exercícios propostos 
§4.  7-12  pag. 100/127/136/137 
§5.   7-12  pag. 101/128/138 
§6. 1-10 pp106 
§7. 1-6 pp107/108 

 


