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O  Jogo O  Jogo O  Jogo O  Jogo     
                                        dededede    

                                                        L ógicaL ógicaL ógicaL ógica     
 

       As instruções para se jogar 
encontram-se neste trabalho. 
 
       O jogo é constituído por 2 
tabuleiros (trilateral e bilateral), e, 
9 contas (5 cinzentas e 4 
vermelhas). 
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                        L ew is CarrollL ew is CarrollL ew is CarrollL ew is Carroll  

(1832 - 1898) 
 
 

 
                                                                                           DIAGRAMA TRILATERAL  

DIAGRAMA BILATERAL 
 
 
 

    
 
 

O  Jogo O  Jogo O  Jogo O  Jogo     
                                                                                                                dededede    

                                                                                                                            L ógicaL ógicaL ógicaL ógica     
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O Jogo de Lógica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 10 

11 12 

13 14 

15 16 

 m . 

 x . 

 y . 

 x' . 
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 x . 

 y . 

 x' . 

 y' . 

5 6 

7 8 

CORES PARA 
OS CALCULADORES 

_______ 
 

Vejam, o sol está lá em cima, 
Brilhando em nós, cheio e 

VERMELHO! 
 

Agora, que o sol se pôs 
E o céu vazio está 

CINZENTO! 
_______ 

 



- 78 - 

Capítulo I 
Para os velhos novas lâmpadas 

“A luz tal como vem, também vai” 
§1. Proposições 

“Alguns bolos novos são bons.” 

“Nenhum bolo novo é bom.” 

“Todos os bolos novos são bons.” 

Aqui estão três ‘Proposições’– Neste jogo usam-se apenas estes três tipos. A 

primeira coisa a fazer é aprender como expressá-las noTabuleiro. 

Iniciemos por 

“ Alguns bolos novos são bons.” 

O mundo contém muitas ‘Coisas’, (tais como: “Ossos”, “Bebés”, “Baratas”, 

“Raquetes”), e estas Coisas possuem muitos atributos (tais como: “lindo”, “preto”, 

“partido”) 

De facto, seja o que for, pode “possuir atributos”, isto é, “ditos pertencentes a”, 

qualquer ‘Coisa’ é um Atributo. Para mencionar uma coisa usa-se um substantivo. Para 

mencionar um atributo usa-se um Adjectivo. 

As pessoas perguntam “Pode uma Coisa existir sem possuir qualquer atributo?” 

É uma pergunta enigmática, à qual não se irá tentar responder. Contempla-se com 

silêncio, como se não valesse ser reparado. 

Mas, se fosse colocada a questão ao contrário: “Pode um atributo existir sem ter 

que pertencer a alguma Coisa?” Pode dizer-se de uma vez só: “Não. Nem um bebé 

poderia ir viajar sem que ninguém tomasse conta dele!” Nunca ninguém viu “bonito a 

pairar no ar ou atirado ao chão, sem que alguma coisa seja bonita, ou já viu? 

Continuando esta condução. 

Pode usar-se o verbo “ser” (é, são) entre nomes de duas Coisas (exemplo: alguns 

porcos são animais gordos), ou no meio de nomes de dois atributos (ex. cor-de-rosa é 

vermelho-vivo) e faz sentido nos dois exemplos. Mas se põe o verbo “ser” entre o nome 

de uma Coisa e o nome de um atributo (ex. Alguns porcos são rosas) não faz sentido. 

Como pode ser uma Coisa um Atributo. A não ser que já se conheça a pessoa com quem 

se está a falar e ambas estarem dentro do contexto. Senão teria de completar a frase, i. 

e., o substantivo deveria repetir-se no final da frase ex. Alguns porcos são porcos cor-

de-rosa. 
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Portanto, para fazer sentido, a Proposição “Alguns dos bolos novos são bons”, é 

obrigatório escrever a frase completa. “Alguns dos bolos novos são (bolos) bons”. 

Agora a frase contém dois “termos” – “bolos novos” sendo um deles e “(bolos) bons” o 

outro. “Bolos novos” é o chamado Sujeito da Proposição e “(bolos) bons” o 

‘Predicado’. Esta Proposição é Particular, visto que não fala de todo o Sujeito, mas 

apenas de uma parte. 

Os outros dois tipos são designados por “Universais”, pois referem-se a todo o 

Sujeito – um que nega ser bom e o outro afirma que sim, em toda a Classe de “bolos 

novos”. 

 Por fim, pode tomar como definição de Proposição, uma frase declarando que 

alguns, ou nenhum, ou todos, das Coisas pertencentes a uma certa Classe, chama-se 

“Sujeito”, são também coisas que pertencem a outra determinada Classe, chamada 

“Predicado”. 

Ao longo deste estudo usam-se estas sete palavras: 

Proposição; Atributo; Termo; Sujeito; Predicado; Particular e Universal 

Serão charmosamente úteis. 

 

 

 

Ao observar o Diagrama menor, suponha-se que se trata de um armário, feito para 

ter todos os bolos do mundo. Todos os novos serão colocados na metade de cima 

(marcado com x), e todos os outros (não novos) na metade de baixo (marcado x’). 

Então a metade de baixo irá conter os bolos mais velhos, (bolos velhos, bolos 

antigos, bolos pré-diluvianos). Os bolos bons são colocados na metade esquerda 

(marcada y) e todos os outros (i.e., não bons) na metade do lado direito (marcado y’). 

Neste momento tem que se entender: 

x como “novo” 

x’ como “não novo”  

y como “bom”   

y’ como “não bom” 

Qual o tipo de bolos que estaria à espera de encontrar no compartimento n.º 5? 

Na metade superior se tiver alguns bolos têm de ser novos e, é na metade do lado 

esquerdo, logo eles têm de ser bons. Se existem alguns bolos neste compartimento, têm 

dois Atributos “novos e bons”, ou então ao usar as letras, têm de ser “xy”. 

x 

y 

x ' 

y ' 

5 6 

7 8 

x 

y 

x ' 

y ' 

5 6 

7 8 
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Observe-se que as letras x, y estão escritas nas margens deste compartimento. Esta 

regra é conveniente para saber quais os atributos que pertencem às coisas em qualquer 

compartimento. 

Tome-se o n.º 7 por exemplo. Se existirem lá alguns bolos, têm de ser “x’y”, isto 

é, têm de ser “não novos” e “bons”. 

Designando: 

- As Contas Vermelhas num compartimento significam ocupado, i. e., 

existem alguns bolos, a palavra alguns em Lógica significa ‘um ou mais’. 

Para referir um único bolo no compartimento seria suficiente dizer 

‘Existem alguns bolos aqui’. 

- As Contas Cinzentas num compartimento significam vazio, i. e., ali não há 

bolos. 

Nos próximos diagramas, coloca-se ‘1’ para designar ‘um ou mais’, equivalente a 

colocar uma conta vermelha; e ‘0’ para designar ‘nenhum’ equivalente a colocar uma 

conta cinzenta. 

Como o Sujeito da proposição é “bolos novos”, interessa a parte superior do 

tabuleiro, onde todos os bolos têm o Atributo x, i.e., “novos”. 

Agora, fixando a atenção na metade superior, supomos que se encontra marcada 

assim, 

i.e., com uma conta vermelha no n.º 5. Tendo como referência a Classe dos “bolos 

novos”, o que diz esta situação? 

Quererá dizer que alguns deles estão no compartimento-xy? Isto é, alguns deles 

(para além de ter o Atributo x, que pertence aos dois compartimentos) tem o Atributo y 

(i.e., ‘bom’). 

Isto pode-se expressar como,  

“Alguns bolos-x são bolos-y” ou pondo em palavras em vez de letras “Alguns 

bolos novos são bons (bolos)”, mais abreviado, “Alguns bolos novos são bons”. 

Por fim, encontrou-se a maneira de como representar a 1º proposição desta secção. 

A Classe da totalidade das Coisas designa-se por Universo, sendo a finalidade do 

Tabuleiro. 

Então poderia-se ter iniciado dizendo, “considere-se o universo dos Bolos”. 

É claro que qualquer outra Coisa ficaria tão bem como Bolos. Poderia-se ter feito 

proposições sobre “Universo dos Lagartos” ou até “Universo das Vespas”. 

Já se aprendeu que  1 

1 
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Significa “alguns x são y”, i.e., “alguns novos são bons”. Logo  

Significa “Alguns x são y’ ”, i.e., “ alguns novos são não bons”. 

Coloca-se agora uma Conta cinzenta no n.º 5, que significará? 

Isto diz que o compartimento xy está vazio, o qual poderemos exprimir por 

“nenhum x é y ”, ou, “nenhum bolo novo é bom”. Esta é a segunda das três Proposições 

importantes desta secção. 

Da mesma maneira  

Significa “ nenhum x é y’ ”, ou, “nenhum bolo novo é não bom”. 

Qual a interpretação de  

Representa uma dupla proposição, sendo “alguns x são y, e alguns são y’ ”, i.e., 

“alguns novos são bons, e são não bons”. 

Seja 

Significa “nenhum x é y e nenhum é y’ ”, i.e., “nenhum novo é bom e nenhum é 

não bom”. O que conduz ao resultado “Não existem novos”, i.e., “nenhum bolo é 

novo”. Isto porque bom e não bom faz o que se chama de ‘exaustiva divisão de Classe 

“bolos novos”, i.e., entre estes, eles esvaziaram toda a Classe. Tal que todos os bolos 

que existiam, tem de ser encontrados na outra ou na outra das divisões. 

Tendo de representar o contrário de “nenhum dos bolos é novo”, o qual seria 

“Alguns bolos são novos” ou usando as letras em vez de palavras “alguns bolos são x”. 

Evidentemente que se terá de colocar algures na parte x do tabuleiro uma Conta 

vermelha, visto que lá está “alguns bolos novos”. Mas não se sabe de que lado, direito 

ou esquerdo, visto não saber se são bons ou não bons. 

Coloca-se então a Conta vermelha na linha de divisão entre os compartimentos-xy 

e dos compartimentos-xy’: 

A posição da conta vermelha, na linha de divisão, tanto está no n.º 5 como no n.º6, 

e não se sabe para que lado irá saltar. 

O que quer dizer isto? 

Isto é claramente uma Proposição dupla. Diz não apenas que “alguns x são y”, 

mas também que “nenhum x é não y’”. Em suma o resultado é “ Todo x é y”, i.e., 

“todos os bolos novos são bons”, a qual é a última das três proposições mais 

importantes desta secção. 

Então a Proposição Universal “Todos os bolos são bons”. 

Consiste em duas proposições juntas, que são “Alguns bolos novos são bons” e 

“Nenhum novo bolo é não bom”. 

1 

1
 

1 1 

1 
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Da mesma maneira           , 

Quer dizer “Todos os x são y’ ”, i.e., “Todos os bolos novos são não bons”. 

Considere-se a seguinte proposição “O bolo que me deste é bom”, será Particular 

ou Universal? 

“Particular, com certeza” seria uma resposta impulsiva, esta é Universal. Pois 

divide-se o Universo de bolos em duas Classes – os bolos que me deram (os quais se 

designa para a parte superior do tabuleiro), e aqueles que não me deram (os quais vão 

para a parte de baixo). 

A metade inferior encontra-se quase cheia e a parte superior está praticamente, 

possivelmente vazia. Então, mantendo os bolos bons na esquerda e os não bons na 

direita, começa-se por juntar todos os bolos que se deram, empilhando-os no 

compartimento do lado esquerdo.  

Aqui está outra proposição Universal: 

“Barzillai Beckalegg é um homem honesto”, o que significa que “Todos os 

Barzillai Beckalegg, que se estão a considerar, são homens honestos”. 

Este tipo de Proposições Universais (onde o Sujeito é uma coisa singular) é 

designado por Proposição Indivídual. 

Considere-se “bolos bons” como Sujeito da nossa proposição, i.e., fixa-se os 

pensamentos na metade do lado esquerdo do tabuleiro, onde todos os bolos têm o 

Atributo y, i.e., “bons”. Suponha-se que se encontra fixado como: 

Significa “alguns y são x”, i.e., “alguns bolos bons são novos”. 

Mas pode perecer que “este caso tenha sido analisado anteriormente”. Onde se 

colocou uma Conta Vermelha no n.º 5, que significava “alguns bolos novos são bons” e, 

agora significa “alguns bolos bons são novos”! 

Poderá querer dizer ambos? 

Quer dizer ambos. Se tomar x (i.e., bolos novos) como seu Sujeito, e com respeito 

ao n.º 5 como parte do rectângulo horizontal, pode-se ler “Alguns x são y”, i.e., “Alguns 

bolos novos são bons”. Mas se tomar y (i.e., bolos bons) como Sujeito, e tomando o n.º5 

como parte do rectângulo vertical esquerdo, então pode-se ler “Alguns y são x”, i.e., 

“Alguns bolos bons são novos”. 

Elas são simplesmente duas maneiras diferentes para expressar a mesma verdade. 

 

 

1 

1 
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Para uma melhor compreensão aconselha-se que se vá comparando com os vários 

casos do rectângulo horizontal. 

 
 

Símbolos Significado 

  
 
 

Alguns y são x’; 
         i.e., Alguns bons são não novos 

  Nenhum y é x ; 
        i.e., Nenhum bom é novo 

[outra forma de expressar é, “Nenhum novo é bom”] 
  

 
 

Nenhum y é x’ ; 
         i.e., Nenhum bom é não novo.  

  
 
 

Alguns y são x e alguns são x’ ; 
         i.e., Alguns bons são novos e alguns são não 

novos.  
  Nenhum y é x , e nenhum é x’ ;                           

          i.e., Nenhum y existe ;  
                 i.e., Nenhum bolo é bom                          

  
 
 

Todo y é x ;  
          i.e., Todos os bons são novos.  

  
 
 

Todo o y é x’ ;  
          i.e., Todos os bons são não novos.  

 

 

Em relação ao Diagrama maior, este pode ser 

considerado como o tabuleiro anterior, dividido da 

mesma maneira, mas também dividido em duas 

porções, para o atributo m. 

Tome-se o m com o significado de “saudável” 

e supõe-se que todos os bolos saudáveis são 

colocados dentro do quadrado central, e todos 

aqueles não saudáveis fora dele, i.e., num ou noutro 

dos quatro compartimentos exteriores ao quadrado 

central. 

Consegue-se ver, tal como no diagrama menor os bolos em cada compartimento 

têm dois atributos, então aqui os bolos em cada compartimento têm três atributos e, tal 

com as letras representam dois atributos, estavam a ser escritas nas arestas do 

compartimento, e agora elas estão escritas nos cantos. 

1 

1 

1 

1 

1 



- 84 - 

Observe que m’, suposto estar escrito em cada um dos quatro cantos exteriores. 

Assim pode-se dizer num só momento apenas olhando para um compartimento, 

quais dos três atributos pertencem às coisas dele.  

Por exemplo tome-se o n.º 12, aqui tem-se x, y’, m nos cantos, por isso sabe-se 

que os bolos ali, caso existam, têm três atributos, «xy’m», i.e., “novos, não-bons e 

saudáveis”. 

Novamente, tome-se n.º 16, aqui encontra-se nos cantos x’, y’, m’ portanto os 

bolos aqui são “não-novos, não-bons, não-saudáveis” (os bolos não são nada 

tentadores). 

Levaria muito tempo para averiguar todo o tipo de proposições, contendo x, y e m, 

que podem ser representadas neste diagrama. (Existem 96 ao todo) 

Considere-se apenas a metade superior, sendo o Sujeito “bolos novos”, como 

representamos: “Nenhum dos bolos novos são saudáveis”? 

Escrevendo letras em vez de palavras “nenhum x é m”. Isto diz que nenhum dos 

bolos, pertencentes à metade superior do tabuleiro, serão encontrados dentro do 

quadrado central, i.e., os dois compartimentos n.º 11 e n.º 12 estão vazios, isto é 

representado obviamente por: 

E agora como se representa a Proposição contraditória: “Alguns x são m”? 

Pensa-se que a melhor maneira seria colocar uma conta vermelha na linha de 

divisão entre n.º 11 e o n.º 12, e para compreender isto, significa que um dos dois 

compartimentos está ocupado, mas presentemente não sabemos qual. Representa-se 

então por 

Considere-se a expressão “Todo x é m” 

Isto consiste em saber duas Proposições: “Alguns x são m” e “Nenhum x é m’ ” 

Primeiro analisa-se a parte negativa. Isto diz que nenhum bolo, pertencente à 

metade superior do tabuleiro é para ser posto fora do quadrado central, i.e., nos dois 

compartimentos n.º 9 e n.º 10 estão vazios. É claramente representado por 

 

Mas ainda tem que se representar “Alguns x são m”. Isto diz que existem alguns 

bolos no rectângulo do n.º11 e n.º 12, portanto coloca-se a conta vermelha, como no 

exemplo anterior na linha de divisão entre n.º11 e n.º 12, e o resultado é: 

O que se deve fazer a x e a y? 

Isto diz, em relação ao quadrado-xy’, que está todo vazio, visto que ambos os 

compartimentos estão assim marcados. 

1 

1
 

1
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Considerando o quadrado-xy, diz que está ocupado. Verdade é que só um 

compartimento está ocupado. 

Mas é quase suficiente quer o outro esteja ocupado ou vazio, para constatar que 

existe algo naquele quadrado. 

Se, então se transferir estas marcas para o diagrama menor, para nos livrar da 

subdivisão-m tem-se o direito a marcar 

Que significa, “Todo o x é y”. 

O resultado seria exactamente o mesmo caso o rectângulo fosse marcado  

 

Mais uma vez, como se deve interpretar isto, tendo em conta x e y? 

Em relação ao quadrado-xy, isto diz que um dos seus compartimentos está vazio. 

Mas esta informação é praticamente nula, visto que não tem nada marcado no outro 

compartimento. 

Se o outro compartimento estivesse marcado vazio também,  

 

o quadrado estaria “vazio” e se estivesse ocupado, 

o quadrado estaria ocupado. Como não sabemos qual o caso, nada se pode dizer 

deste quadrado. 

O outro quadrado, quadrado-xy’, sabemos (como no exemplo anterior) estar 

ocupado. 

Se, então transferirmos as marcas para o diagrama menor apenas obtemos 

 

o qual significa “Alguns x são y’ ”. Estes princípios podem ser aplicados a todos os 

rectângulos. Por exemplo, para representar “Todos os y’ são m’ ”. Marca-se o 

rectângulo do lado direito ao alto (aquele que tem o atributo y’) como  

 

 

e, se for pedido para interpretar a metade abaixo do tabuleiro, marcada da seguinte 

maneira, tendo em conta x e y. 

Deveremos transferir para o diagrama menor, vem 

E ler “Todo x’ é y”. 

Mais dois comentários sobre as proposições, é necessário fazer uma delas é que, 

em todas as proposições começadas em “Alguns” ou “Todas” a existência actual do 

Sujeito é afirmado se por exemplo, disser “Todos os infelizes são egoístas”. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Garanto que infelizes realmente existem. Se desejar evitar estas afirmações e, 

meramente para declarar a lei que infelizes necessariamente envolve egoísmo, dever-se-

-ía dizer, “nenhum infeliz é generoso” o que não afirma que existe qualquer infeliz, mas 

meramente que se algum existisse eles poderiam ser egoístas. 

Quando uma Proposição começa por “algum” ou “nenhum” e, contém mais que 

dois Atributos, podem ser re-arranjados e movidos de um termo para o outro. Por 

exemplo “Alguns abc são def” pode ser re-arranjado como “Alguns bf são acde” o qual 

seria equivalente a “Algumas coisas são abcdef”. 

Outra vez “Nenhuns homens velhos sábios são jogadores apressados e 

descuidados” pode ser re-arranjado como “ Nenhum jogador velho apressado é sábio e 

descuidado” o que será equivalente “Nenhum homem é um jogador velho apressado, 

descuidado e sábio.” 

 

§2. Silogismos 
 
Agora supõe-se que se divide o Universo de Coisas em três, tendo em 

consideração três Atributos diferentes. Fora desses três Atributos, nós podemos fazer 

três pares diferentes (por exemplo, se eles são a, b, c, nós podemos fazer três pares, ab, 

ac, bc). Também supondo que se tem duas Proposições dadas, contendo dois destes três 

pares e que deles se pode provar uma terceira Proposição contendo o terceiro par. (Por 

exemplo, se dividir o Universo em m, x, e y; e se as duas Proposições dadas, "nenhum m 

é x’ " e "todo m’ é y", contendo os dois pares mx e my, pode ser possível provar a partir 

deles uma terceira Proposição, contendo x e y.) 

Em tal caso chamamos às Proposições dadas 'Premissas', à terceira 'Conclusão e 

ao conjunto inteiro ‘Silogismo'. 

No primeiro caso quando, por ex. as Premissas são “Alguns m são x” e 

“Nenhum m é y’ ”. O termo, que ocorre duas vezes, é chamado “o termo do meio”, 

porque serve de ligação entre os outros dois termos. No segundo caso (quando, por 

exemplo, as Premissas estão "nenhum m é x’ " e "todo m é y" os dois Termos, que 

contêm esses Atributos contraditórios, podem ser chamados 'os Meios Termos '. 

Assim, no primeiro caso, a classe de "coisas-m" é o Meio Termo e, no segundo 

caso as duas classes de "coisas-m " e "coisas-m’ " são o Meio Termo. 

O Atributo, que ocorre no Meio Termo ou Termos, desaparece na Conclusão e é 

"eliminado", que literalmente significa excluído. 
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Agora tenta-se desenhar uma Conclusão a partir das Premissas "Alguns bolos 

novos são saudáveis; Nenhuns Bolos bons são não saudáveis." 

A fim de os expressar com as peças, necessitasse dividir os Bolos de três formas 

diferentes, com consideração aos novos, aos bons e aos saudáveis. Para este fim tem-se 

que usar o Diagrama maior, fazendo o x significar "novo", y "bom", e m "saudável". 

(Tudo no interior do Quadrado central é suposto ter o atributo m e, tudo no exterior dele 

o atributo m’, i.e. "não-m".) Tinha-se adoptado a regra de fazer m significar o Atributo 

que ocorre no Termo Meio ou Termos. (Tendo escolhido m como o símbolo, porque 

“meio” começa com “m”.). Ao representar as duas Premissas, é preferível começar com 

a negativa (aquela que começa com "não"), porque as peças cinzentas podem sempre ser 

colocadas com certeza, e vai então ajudar a fixar a posição das peças vermelhas, que 

estão às vezes em dúvida.A expressão "Nenhum Bolo bom é saudável (Bolo)", i.e. 

"nenhum bolo-y é m’ (Bolos)". Isto diz que nenhum Bolo pertencendo à metade de y do 

tabuleiro está no compartimento m’ (i.e. aquele exterior ao Quadrado central). Os dois 

compartimentos, Número 9 e Número 15, estão ambos “vazios”; e nós devemos colocar 

uma peça cinzenta em cada um deles, assim: 

 

 

Tem-se agora de expressar a outra premissa, que é, "Alguns bolos novos são 

não-saudáveis (Bolos)", i.e. "Alguns bolos-x são m’ (Bolos)". Isto diz que alguns dos 

Bolos na metade x do tabuleiro está no compartimento-m’. Um dos dois 

compartimentos, Número 9 e Número 10, está “ocupado” e, como não foi dito em qual 

destes dois compartimentos, coloca-se a peça vermelha, a regra usual poderá ser pôr a 

peça na linha-divisão entre eles, mas, neste caso, a outra Premissa tem afirmado o 

Sujeito, ao declarar que o Número 9 está vazio, a peça vermelha não tem escolha, e 

deve ir para dentro do compartimento Número 10, assim. 

 

 

Agora quais as peças que esta informação não nos deixa coloca no Diagrama 

menor, afim de que obter alguma Proposição envolvendo x e y unicamente, deixando de 

fora o m? Vamos considerar os quatro compartimentos, um por um. 

Primeiro, Número 5, tudo o que sabemos sobre isto é que a porção exterior está vazia, 

mas não sabemos nada sobre sua porção interior. Assim o Quadrado pode estar vazio, 

1 
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ou isto pode ter alguma coisa nele. Quem pode dizer? Por isso atrevemo-nos a não 

colocar qualquer peça neste Quadrado. Secundariamente, o que se passa no Número 6? 

Aqui estamos um pouco melhor sabe-se que há alguma coisa lá dentro, lá está uma peça 

vermelha na porção exterior. É verdade que não se sabe onde na sua porção interior está 

vazio ou ocupado, mas para que isso interessa? Um Bolo solitário, num canto do 

Quadrado, é suficiente desculpa para dizer, “este Quadrado é ocupado”, e para marcar 

isto usa-se a peça vermelha. Quanto ao Número 7, está na mesma condição que o 

Número 5, encontra-se parcialmente vazio, mas não se sabe se a outra parte está vazia 

ou ocupada, assim atrevemo-nos a marcar neste Quadrado. 

Quanto ao Número 8, simplesmente não se tem a informação de tudo. O 

resultado é.  

 

A nossa conclusão, deve retirar-se da informação que há uma peça vermelha no 

Quadrado x y’. A nossa conclusão é “alguns x são y‘”, i.e. “alguns Bolos novos são não-

bons (Bolos)” ou, se prefere tomar o y‘ como Sujeito, “alguns bolos não-bons são novos 

(Bolos)”; mas o outro parece mais claro. Escreve-se agora o silogismo, colocando o 

símbolo ∴ para “portanto”, e omitindo “Bolos” para poder abreviar no fim de cada 

proposição. 

“Alguns Bolos novos são não-saudáveis;  

Nenhuns Bolos bons são não-saudáveis. 

∴ Alguns Bolos novos são não-bons.” 

O primeiro silogismo foi bem trabalhado.  

Vejamos o que se pode fazer com as duas Premissas 

“Todos Dragões são ferozes; 

Todos Escoceses são inofensivos.” 

Recorde, que não se garante que as Premissas sejam factos. Como lógicos sejam 

as Premissas falsas ou verdadeiras, tudo o que se tem de fazer é compreender quando 

elas nos levam a conclusões lógicas, de modo, se elas forem verdadeiras isto poderá ser 

verdadeiro também. Para que o tabuleiro tenha uma maior utilidade deixamos o 

exemplo dos “Bolos”. 

Tomemos como Universo alguma classe de coisa as quais incluem Dragões e 

HomensEscoceses, dever-se-á dizer animais? E tal como inofensivo é o atributo. 

1 



- 89 - 

Pertencente ao “termo do meio” representar-se-á inofensivo por m, Dragões por x e 

Escoceses por y. As premissas  

“Todos os Animais-Dragões são ferozes (Animais); 

Todos os Animais-HomensEscoceses são inofensivos (Animais)” 

Isto pode ser expresso, usando letras, ao invés de palavras, 

“Todos os x são m’; 

Todos os y são m.” 

A primeira premissa consiste em, como se sabe, duas partes, “Alguns x são m‘” e 

“Nenhum x é m”. A segunda também consiste em duas partes, “Alguns y são m” e 

“Nenhum y é m‘”.  

Analisando primeiramente as porções negativas, temos de marcar no diagrama mais 

largo, primeiro “Nenhum x é m” e segundo “Nenhum y é m‘”, o resultado é, 

 

 

 

 

 

e estas duas combinadas obtemos, 

 

temos agora que representar as duas partes positivas, “Alguns x são m‘” e “Alguns y são 

m”. O único compartimento disponível para coisas as quais são xm‘, é o número 9 e o 

número 10. Destas, o número 9 já está marcada como “vazia” por isso a peça vermelha 

tem mesmo de ser marcada no número 10. 

Analogamente, as duas disponíveis para ym, são o número 11 e o número 13. Destas, o 

número 11 já está marcada como “vazia” por isso a peça vermelha tem mesmo de ser 

marcada no número 13. O resultado final é, 

 

 

Qual desta informação pode ser transferida para o diagrama menor? Vejamos os quatro 

compartimentos, um a um. No número 5, podemos verificar que está “vazio”, desta 

forma marca-se com a peça cinzenta. O número 6, vemos que está “ocupado”, assim 

sendo marca-se com uma peça vermelha. O número 7? Idem. No número 8, não há 

informação. Agora o Diagrama menor está devidamente marcado. 

 
 

 

1 

1 

1 

1 
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Agora, que conclusão tiramos após a sua leitura? É impossível empacotar tanta 

informação abundante numa só preposição, teremos que a dividir em duas. Primeiro, 

tomando x como Sujeito, temos “Todo x é y‘”, “Todos Dragões são não-

HomensEscoceses”. 

Segundo, tomando y como Sujeito, temos “Todo y é x‘”, isto é, “Todo Homens 

Escoceses é não-Dragão”. 

Ao escrever tudo junto, as duas premissas e a nossa chave da conclusão. 

“Todos os Dragões são ferozes, 

Todos os HomensEscoceses são inofensivos, 

Todos Dragões são não-HomensEscoceses; 

∴   

 Todos HomensEscoceses são não-Dragões.” 

Deve-se mencionar na conclusão, que porventura se encontre com o estudo de lógica, o 

qual não é assumido que qualquer coisa existe de tudo, mas “Alguns x são y” é 

interpretado como “o Atributo de x, y são compatíveis de modo que uma coisa possa ter 

ambas de uma vez só”, e “Nenhum x é y” representa “os Atributos x, y são compatíveis, 

de modo que nada pode ter ambos ao mesmo tempo”. 

Neste estudo, as proposições têm diferentes significados do que têm para o nosso “Jogo 

de Lógica” e será correcto compreender exactamente quais as diferenças. 

Primeiro tomemos, “Alguns x são y”. Aqui compreende-se “são” como “são, como um 

facto real” que certamente implica que algumas coisas – x existem. Mas os escritores 

destes estudos unicamente compreendem “são” como “pode ser”, o que não implica de 

todo a sua existência. Assim para estes significa menos do que para nós. O nosso 

significado inclui o deles, certamente “Alguns x são y” inclui “Alguns x podem ser y”, 

mas o deles não inclui o nosso. 

Por exemplo, “Alguns Hipopótamos-Galeses são pesados” seria verdade segundo estes 

escritores, dado que os atributos “Galeses” e “pesado” serem compatíveis com 

hipopótamos, mas seria falso no nosso jogo visto que não há Hipopótamos-Galeses 

serem pesados. 

Segundo, tomemos “Nenhum x é y”. Aqui unicamente compreendemos “são” como 

“são, como facto actual” o que não implica que nenhum x possa ser y. Mas interpretam a 

proposição como, não apenas como nenhum é y, mas que nenhum possa ser y, como tal 

interpretam mais do que nós. O significado dos escritores inclui o nosso, certamente 
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“Nenhum x pode ser y” inclui “Nenhum x é y”, mas a nossa não inclui a deles. Por 

exemplo “Nenhum policia mede 2,4 m” seria verdade no jogo, pois, como um facto 

actual, não se encontrou ainda tal espécie. Mas seria falso, segundo estes autores, visto 

que os atributos “pertencem à Força-Policia” e “altura 2,4m” é compatível. Não há nada 

que previna um polícia de crescer até aquela altura, se suficientemente esfregado com 

um óleo Olex, que passa por fazer crescer o cabelo quando esfregamos a cabeça e claro 

que fará um polícia crescer quando esfregado com óleo Olex. 

Consideremos “todo o x é y”, o qual consiste em duas proposições parciais, 

“alguns x são y” e “nenhum x é y’ ”. Aqui certamente que para os estudiosos significa 

menos do que para nós na 1º parte, e mais do que para nós na 2º. 

Mas as duas operações não se equilibram uma à outra, mais do que quando se 

oferece um degrau extra a um homem cuja chaminé caiu. 

Ao encontrar silogismos deste género, pode-se trabalhá-los, facilmente, pelo 

sistema já fornecido. Tem que se fazer unicamente “são” como “ser capaz de existir”, e 

tudo seguirá suavemente. Para “alguns x são y” será “alguns x são capazes de ser y”, 

i.e., “o atributo x e y são compatíveis”.  E “nenhum x é y” será “nenhum x é capaz de 

ser y”, i.e., “os atributos x e y, são incompatíveis” E certamente “todo o x é y” será 

“Alguns x são capazes de ser y e nenhum é capaz de ser y’ ”,i.e., “os atributos x,y são 

compatíveis e os atributos x,y’ são incompatíveis”. Ao usar diagramas para este sistema, 

tem de entender que a peça vermelha significa “É possível que existe qualquer coisa 

neste compartimento”, e uma cinzenta significa “lá não pode possivelmente existir 

qualquer coisa neste compartimento”. 

 

§3. Falácias 
 
Para um par de premissas práticas (um par que conduza a uma conclusão lógica) as 

quais se podem encontrar ao ler o jornal ou revista, pode-se encontrar provavelmente 5 

que não leve a nenhuma conclusão de todo: e, até mesmo quando as premissas são 

práticas, por exemplo, onde o escritor desenha uma conclusão correcta, provavelmente 

existem 10 onde ele desenha uma incorrecta. 

No 1º caso, pode dizer-se “as premissas são enganadoras”. 

No 2º, “a conclusão é enganadora” 

Com tal habilidade lógica como este jogo poderá ensinar a detectar “Enganos” dos 2 

géneros. 
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A primeira espécie de enganos – Premissas enganadoras – são detectáveis após marcar 

no Diagrama Maior, ao tentar transferir para o diagrama menor, tendo em conta os seus 

quatro compartimentos, um por um, e perguntará para cada vez, “Qual a marca que 

coloco aqui?”, e em todas elas a resposta será “Nenhuma informação”. Mostrando que 

não há nenhuma conclusão de todo. Por exemplo, 

“Todos os soldados são corajosos; 

Alguns ingleses são corajosos. 

∴ Alguns ingleses são soldados.” 

Parece um silogismo pouco comum, e era capaz de “enganar” um lógico menos 

experiente. Mas não nos deixemos apanhar por tal truque! 

Marcaria como – Premissas Enganadoras. (qualquer coisa está errada). 

O outro tipo de engano é – “Conclusões enganadoras” – só são detectáveis após marcar 

em ambos os diagramas, e ter chegado à conclusão correcta e ter comparado com a 

conclusão que o escritor escreveu. Não se pode dizer “conclusão enganadora” 

simplesmente porque não é idêntica à correcta: pode ser uma parte da conclusão 

correcta, e ser um pouco correcta, até onde vai. Neste caso poderia-se comentar com um 

sorriso “conclusão defeituosa”. Supondo por exemplo, encontrava este silogismo, 

“Todas as pessoas não egoístas são generosas; 

Nenhum desgraçado é generoso. 

∴ Nenhum desgraçado é não egoísta. 

A premissa pode ser expressa por letras, 

“Todo x’ é m; 

Nenhum y é m.” 

Aqui a conclusão verdadeira é 

“Todo o x’ é y’ ”. 

Isto é, “Todas as pessoas não egoístas são não desgraçadas” 

Enquanto a conclusão do escritor é “Nenhum y é x’.” o que é o mesmo “Nenhum x’ é 

y.” e por isso é uma  parte de “Todo o x’ é y’.” Aqui pode dizer-se “Conclusão 

Defeituosa”. Mas se o escritor tivesse escrito a conclusão “Todos os desgraçados são 

egoístas” i.e., “Todo o y é x” (isto assegura a existência de y o que não é assegurado 

uma premissa) Ao que se diz “Conclusão Enganadora” 

Quando ler outros estudos de lógica, poderá encontrar vários tipos de enganos, o que 

nem sempre o significa. Por exemplo, 
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Se tivesse que por um uma só estas duas premissas lógicas: 

“Nenhum homem honesto faz batotice; 

Nenhum homem desonesto é confiável.” 

E se perguntar qual a conclusão que se segue? Provavelmente respondesse “nenhum de 

qualquer modo”. Estas premissas vão contra duas regras distintas, são tão enganadoras 

até onde possam ser. Supondo que mesmo assim se diria “Nenhum homem que faça 

batotice é confiável”, o seu parceiro de jogo, amigo lógico, iria depressa embora talvez 

zangado e desrespeitado, não se aconselha tal experiência. 

“Mas porquê é isto?” Dir-se-á. “Quer dizer que todos estes lógicos estão errados?” 

Longe disso. Do ponto de vista deles, eles estão perfeitamente correctos. Mas eles não 

incluem no seu sistema, qualquer coisa como todas as formas possíveis de silogismos. 

Tomemos o nosso sistema. 

 

Capítulos II/III 
Perguntas Variadas/ Respostas 
 
“O Homem do mundo selvagem perguntou-me 
‘Quantos morangos crescem no mar?’” 

“ Eu respondi-lhe, como achava melhor, 
‘São tantos como os arenques crescem na madeira’” 

§1. Elementar 
 

1. O que é um Atributo? Dê exemplos. 
Qualquer coisa pode ser “atributo de”, isto é, “diz-se que pertence a”, uma Coisa é 
designada por “Atributo”. Por exemplo, 
“assado” o qual pode (frequentemente) ser o atributo de “bolos” 
“bonito” o qual pode (raramente) ser o atributo de “Bebés” 
 
2. Quando é que é de bom censo colocar “é” ou “são” entre dois nomes? Dê 

exemplos. 
Quando eles são o nome de duas coisas (por exemplo; “Estes porcos são animais 
gordos”, ou para dois atributos, por exemplo: “cor de rosa é vermelho claro” 
 
3. Quando é que não é no bom sentido? Dê exemplos. 
É quando um é nome de uma Coisa, e o outro é o nome de um atributo (exemplo: 
“Estes porcos são cor de rosa”) visto que uma coisa não pode eventualmente ser um 
atributo. 
 
4. Quando não está no bom sentido, qual é o arranjo simplista a fazer, de modo que 

faça bom censo? 
Que o substantivo é suposto ser repetitivo no final da frase por exemplo “Estes 
porcos são (porcos) cor-de-rosa” 
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5. Explique: Proposição, Termo, Sujeito e Predicado. Dê exemplos. 
Proposição é uma frase declarando que, alguma, ou nenhuma, ou toda, de uma coisa 
pertencente a uma certa classe, chamada ‘Sujeito’, são coisas pertencentes a uma 
outra certa classe chamada “Predicado”. 
Por exemplo, 
“Alguns bolos novos não são bons”, i. e., escrito totalmente: “Alguns bolos novos 
não são bolos bons”, onde a classe dos “bolos novos” é o Sujeito e a classe “bolos 
não bons” é o predicado. 
 
6. O que são Proposições Particular e Universal? Dê exemplos. 
Uma proposição, declarando que algumas das coisas pertencentes ao seu Sujeito é 
assim-e-assim, é designada “Particular” ex.: “Alguns bolos novos são bons”. 
Uma proposição declarando que nenhuma das coisas pertencentes ao Sujeito, ou 
todas elas, são assim-e-assim, designa-se “Universal”, ex.: “Nenhum bolo novo é 
bom” “todos os bolos novos são não bons”. 

 
7. Indique uma regra para saber, quando nós olhamos para o Diagrama menor, 

quais os atributos que pertencem às coisas de cada compartimento. 
As coisas em cada compartimento possuem 2 atributos, cujos símbolos se 
encontram escritos em cada aresta do respectivo compartimento. 
 
8. O que é que “alguns”, “algumas” significa em Lógica? 
Um ou mais. 
 
9. Em que sentido se usa a palavra “Universo neste jogo? 
Com o nome da classe de coisas para as quais todo o Diagrama está atribuído. 
 
10. O que é uma proposição dupla? Dê exemplos. 
Proposição contendo duas declarações. Ex.: “Alguns bolos novos são bons e alguns 
são não-bons” 
 
11. Quando é que uma classe de coisas é dividida exaustivamente? Dê exemplos. 
Quando toda a classe, assim dividida, é exaustivamente dentro de conjuntos nos 
quais está dividida, lá não está nenhum membro o qual não pertence a alguma delas. 
Por ex.: a classe “bolos novos” é exaustivamente dividida em “bons” e não-bons” 
desde que todo o novo bolo tem de ser ou uma ou outra. 
 
12. Explique a frase “Sentado na cerca”. 
Quando um homem não é capaz de se decidir para qual das duas partes ele irá 
escolher, diz-se que ele está “sentado na cerca” (na fronteira) – ele não é capaz de 
decidir para qual lado irá ‘saltar’ (escolher). 
 
13. O que é que duas proposições parciais ‘fazem’ quando tomadas juntamente, “ 

todo x é y” ? 
“alguns x são y” e “nenhum x é y”. 
 
14. O que é proposição Indivíduo? Dá exemplos. 
Uma proposição, cujo Sujeito é uma coisa única é chamada de Indivíduo. Por ex.: 
“Eu sou feliz”, “O João não está em casa”. Estas são proposições universais, sendo 
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as mesmas como “Todos os Eu que existem são felizes”, “todos os Joãos, que eu 
estou agora a considerar, não estão em casa”. 
 
15. Que tipo de proposição implicam, neste jogo, a existência do seu Sujeito. 
Proposições que iniciam com “alguns” ou “todos”. 
16. Quando uma proposição contém mais do que dois atributos, estes atributos 

podem em certos casos re-arranjados e movidos de um termo para o outro. Em 
que casos pode isto ser feito? 

Quando eles iniciam com ‘algum’ ou ‘nenhum’. Por ex.: “alguns abc são def” pode 
ser re-arranjado como “alguns bf são acde” o qual é equivalente a “alguns abcdef 
existem”. 
 

Separe cada uma das seguintes em duas proposições parciais 
 
17. Todos os tigres são ferozes. 
Alguns tigres são ferozes, 
Nenhum tigre é não-feroz 
 
18. Todos os ovos cozidos são não-saudáveis. 
Alguns ovos cozidos são não-saudáveis 
Nenhum ovo cozido é saudável. 
 
19. Eu estou feliz. 
Alguns eus estão felizes 
Nenhum eu é infeliz. 
 
20. João não está em casa. 
Alguns Joãos não estão em casa, 
Nenhum João está em casa. 
 
21. Dê uma regra para conhecer, quando nós olhamos para o diagrama maior, quais 

os atributos que pertencem ás coisas contidas em cada compartimento. 
As coisas, em cada compartimento do diagrama maior possuem três atributos, cujos 
símbolos são encontrados escritos nos 3 cantos dos compartimentos (excepto no 
caso m’, o qual actualmente não está inscrito no diagrama, mas é suposto estar em 
cada um dos outros 4 cantos. 
 
22. Explique: Premissas, Conclusão e Silogismos. Dê exemplos. 
Se o Universo das coisas estiver dividido em consideração a 3 diferentes atributos, e 
dadas 2 proposições, contendo 2 pares diferentes destes atributos, e se destes nós 
podermos provar uma terceira proposição, contendo os dois atributos que ainda não 
ocorreram juntamente; As proposições dadas designam-se por premissas. A terceira 
é a conclusão, e todo o conjunto o Silogismo. 
Por exemplo, as premissas podem ser “nenhum m é x’ ”  e “todo m’ é y”; e poderá 
ser possível provar a partir delas uma conclusão contendo x e y. 
 
23. Explica as frases: “Termo do meio” e “termos do meio”. 
Se um atributo ocorreu em ambas as premissas, o termo contido é designado por ‘o 
termo do meio’. Por ex. se a premissa for “alguns m são x” e “nenhum m é y’ ” a 
classe de “Coisas-m” é “o termo do meio” 
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Se um atributo ocorrer numa premissa, e a sua contraditória na outra, os termos 
contendo-as podem ser chamadas de “termos do meio” por ex. Se as premissas 
forem “nenhum m é x’ 2 e “todo m’ é y”, as duas classes de “m-Coisas” e m’-
Coisas” podem ser chamadas de “termos do meio”. 
 
24. Ao marcar um par de Premissas no Diagrama maior, porque é que é melhor 

marcar primeiro as proposições negativas e depois as afirmativas? 
Porque elas podem ser marcadas com certezas, ao passo que as proposições 
afirmativas (i.e., aqueles que começam por “alguns” ou “todo”) por vezes requerem-
nos que coloquemos uma peça vermelha “sentados na cerca” 
 
25. Porque é que para os lógicos o não ter consequência, quer as premissas sejam 

verdadeiras ou falsas? 
Porque a única questão que interessa é quando se chega a uma conclusão lógica a 
partir das premissas, portanto, se elas fossem verdadeiras, ela seria também 
verdadeira. 
 
26. Como se trabalha silogismo quando é dito que “alguns x são y” é entendido 

como dizendo “os atributos x,y são compatíveis”, e “nenhum x é y” significa “os 
atributos x,y são incompatíveis”? 

Entendendo que uma peça vermelha significa “este compartimento poderá estar 
ocupado” e uma peça cinzenta significa “este compartimento não pode estar 
ocupado” ou “este compartimento tem de estar vazio”. 
 
27. Quais são os dois tipos de enganos? 
‘Premissas enganosas’ e ‘conclusões enganosas’ 
 
28. Como se poderá detectar “Premissas enganosas”? 
Ao tentar transferir as peças do Diagrama maior para o menor e não se ter 
‘nenhuma’ informação para qualquer dos seus 4 compartimentos 
 
29. Como se detecta “conclusões enganosas”? 
Descobrindo a conclusão verdadeira, e então observando que a conclusão dada, não 
é nem idêntica à nossa nem a uma parte dela. 
 
30. Por vezes a conclusão dada, não é idêntica à conclusão correcta, e ainda não 

pode ser chamada de Enganosa, Quando é que isto acontece? E qual o nome que 
se dá a tal conclusão? 

Quando a conclusão dada é parte da conclusão certa, neste caso designa-se por 
conclusão defeituosa. 
 
§ 2. Metade do Diagrama Menor 

 Proposições para representar. 
 

1. Alguns x são não-y. 
Resp. 
 
2. Todo x é não-y. 
Resp. 
 

x 

y y' 

1 

1 
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3. Alguns x são y, e alguns são não-y. 
Resp. 
 
4. Nenhum x existe. 
Resp. 
5. Alguns x existem. 
Resp. 

 
6. Nenhum x é não-y. 
Resp. 

 
7. Alguns x são não-y, e alguns x existem. 
Resp. 

 
Poderiam pensar que o diagrama seria mais próprio, de modo a expressar “Alguns x 
existem”, mas isto está realmente contido em “alguns x são y’”. Por a peça vermelha 
na linha-de-divisão simplesmente nos diria “um dos dois compartimentos está 
ocupado”, o que já sabemos, pelo conhecimento dado é que um está ocupado. 
 
Tomar: x = “juízes”; y = “justo” 

 
8. Nenhum juiz é justo. 
Resp.  
Nenhum x é y. 

 
9. Alguns juizes são injustos. 
Resp.  
Alguns x são y’ 

 
10. Todos os juizes são justos. 
Resp. 
 Todo o x é y 

 
 Tomar: x = “ameixas”; y = “saudáveis” 

 
11. Algumas ameixas são saudáveis. 
Resp.  
Alguns x são y 
 
12. Não há ameixas saudáveis. 
Resp.  
Nenhum x é y. 

 
13. Ameixas são algumas delas saudáveis, e algumas não. 
Resp.  
Alguns x são y, e alguns são y’. 

 
14. Todas as ameixas são não-saudáveis. 
Resp.  
Todo y é y’. 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
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1
 

 
Tomar: x = “estudantes diligentes”; y = “com sucesso” 
15. Nenhum estudante diligente é mal-sucedido. 
Resp.  
Nenhum y é x’. 
16. Todo o estudante diligente é bem sucedido. 
Resp.  
Todo y é x. 

 
17. Nenhum estudante é diligente. 
Resp. 
 Nenhum y existe. 

 
18. Existem alguns diligentes, mas mal-sucedidos, estudantes. 
Resp.  
Alguns y são x’. 

 
19. Alguns estudantes são diligentes. 
Resp.  
Alguns y existem. 
 
§ 3. Metade do Diagrama Menor 

 Interpretar símbolos 
 

1.  
Resp. 
Nenhum x é y’ 
 
2.  
Resp. 
Nenhum x existe 
3.  
Resp. 
Alguns x existem. 
 
4.  
Resp. 
Todo x é y’. 
 
Tomando: x = “bons enigmas”; y = “difícil” 
5.  
Resp. 
Alguns x são y, i. e., 
Alguns bons enigmas são difíceis. 
 
6.  
Resp. 
Todo x é y. 
Todos os bons enigmas são difíceis. 
 

1 
 

x' 

x 
y 

1 

1 

1 

1 

1 

y                      y’ 

x 
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7.  
Resp. 
Nenhum x existe. 
Nenhum enigma é bom. 
 
8.  
Resp. 
Nenhum x é y. 
Nenhum bom enigma é difícil. 
 
Tomando: x = “lagosta”; y = “egoísta” 
9.  
Resp. 
Alguns x são y’. 
Algumas lagostas são não-egoistas. 
 
10.  
Resp. 
Nenhum x é y. 
Nenhuma lagosta é egoísta. 
 
11.  
Resp. 
Todo x é y’. 
Toda a lagosta é não-egoísta. 
 
12.  
Resp. 
Alguns x são y e alguns são y’. 
Algumas lagostas e alguns são não-egoístas. 
 
Tomando: x = “pessoas saudáveis”; y = “feliz” 

 
13.  
 
Resp. 
Todas as pessoas inválidas são infelizes. 
Todo y’ é x’. 
 
14.  
 
Resp. 
Alguns y’ existem. 
Algumas pessoas são não-saudáveis.    

 
15.  
 
Resp. 
Alguns y’ são x e alguns são x’. 
Alguns inválidos são felizes e alguns são não-felizes. 

x 
 
x’ 

Y’ 

1 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
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16.  
 
Resp. 
Ninguém é não-saudável. 
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§ 4. Diagrama Menor 
 Proposições para representar 

 

1. Todo y é x. 

Resp. 

 

2. Alguns y são não-x. 

Resp. 

 

3. Nenhum não-x é não-y. 

Resp. 

 

4. Alguns x são não-y. 

Resp. 

 

5. Alguns não-y são x. 

Resp. 

 

6. Nenhum não-x é y. 

Resp. 

 

7. Alguns não-x são não-y. 

Resp. 

 

8. Todo não-x é não-y. 

Resp. 

 

9. Alguns não-u existem. 

Resp. 

 

10. Nenhum não-x existe. 

Resp. 

 

 

 x 

 y 

 x' 

 y' 

  

  1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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11. Alguns y são x, e alguns são não-x. 

Resp. 

 

12. Todo x é y, e todo não-y é não-x. 

Resp. 

 

Tomando: “nações” como Universo; x = “civilizadas”; y = “guerreiras” 
13. Nenhuma nação não-civilizada é guerreira. 

Resp. 

 

Nenhum x’ é y. 

14. Toda a nação guerreira é não-civilizada. 

Resp. 

 

Todo y’ é x’. 

 

15. Algumas nações são não-guerreiras. 

Resp. 

 

Alguns y’ existem. 

 

16. Toda a nação guerreira é civilizada, e toda a nação civilizada é guerreira. 

Resp. 

 

Todo y é x, e todo x é y. 

 

17. Nenhuma nação b é não-civilizada. 

Resp. 

 

Nenhum x’ existe. 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
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Tomando: “crocodilos” como Universo; x = “faminto”;  y = “amável” 
18. Todo o crocodilo faminto é não-amável. 

Resp. 

 

Todo x é y’. 

 

19. Nenhum crocodilo é amável quando faminto. 

Resp. 

 

Nenhum x é y. 

 

20. Alguns crocodilos, quando não estão famintos, são amáveis; mas alguns 

não são. 

Resp. 

 

Alguns x’ são y, e alguns são y’. 

 

21. Nenhum crocodilo é amável, e alguns são famintos. 

Resp. 

 

Nenhum y existe, e alguns são x. 

 

22. Todos os crocodilos, quando não famintos, são amáveis; e todos os 

crocodilos não amáveis são famintos. 

Resp. 

 

Todo x’ é y a todo y’ é x. 

 

23. Alguns crocodilos famintos são amáveis. E alguns que não são famintos 

são não-amáveis. 

Resp. 

 

Alguns x são y, e alguns x’ são y’. 

 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

 

 1 

1 
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§ 5. Diagrama Menor 
Interpretação símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alguns y são não-x. 

Ou, Alguns não-x são y. 

Resp. 

 

 

2. Nenhum não-x é não-y, 

Ou, Nenhum não-y é não-x. 

Resp. 

 

3. Nenhum não-y é x. 

Resp. 

 

4. Nenhum não-x existe. i. e. Nenhuma Coisa é não-x. 

Resp. 

 

 

Tomando: “casas” como Universo; x = “construído de tijolos”;  y = “dois-
andares” 

5. Nenhum y existe. i. e.  Nenhuma casa é dois-andares. 

Resp. 

 

6. Alguns x’ existem. I. e. Algumas casas são não construídas de tijolos. 

Resp. 

 

 x . 

 y . 

 x' . 

 y' . 

  

  

1 
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7. Nenhum x é y’. Ou, nenhum y’ é x. i e. Nenhuma casa, construída de 

tijolos, é de dois-andares. Ou, Nenhuma casa, que não é de dois andares, é 

construída de tijolos. 

Resp. 

 

8. Todo x’ é y’. I. e., Todos as casas eu não são construídas de tijolo, não são 

de dois andares. 

Resp. 

 

 

Tomando: “rapazes” como Universo; x = “gordos”;  y = “activos” 
9. Alguns x são y, e alguns são y’. i. e.,  Alguns rapazes gordos são activos, e 

alguns não são. 

Resp 

 

10. Todo y’ é x’. I. e. , Todos os rapazes preguiçosos são magros. 

Resp 

 

11. Todo x é y’, e todo y’ é x. I. e. Todos os rapazes gordos são preguiçosos. E 

todos os preguiçosos são gordos. 

Resp 

 

12. Todo o y é x, e todo o x’ é y’. I. e. Todos os rapazes activos são gordos, e 

todos os magros são preguiçosos. 

Resp 

 

 

Tomando: “gatos” como Universo; x = “olhos verdes”;  y = “bom feitio” 
13. Nenhum x existe e nenhum y’ existe. i. e. Nenhum gato tem olhos verdes, 

e nenhum tem mau-feitio. 

Resp 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 1 

 1 1 

1 



- 106 - 

14. Alguns x são y’, e alguns x’ são y. Ou, alguns y são x’, e alguns y’ são x. i. 

e. Alguns gatos de olhos verdes têm mau-feitio, e alguns, que não têm 

olhos verdes, têm bom-feitio. Ou, alguns gatos com bom-feitio não têm 

olhos verdes, e alguns com mau-feitio têm olhos verdes. 

Resp 

 

15. Alguns x são y, e nenhum x’ é y’. Ou, alguns y são x, e nenhum y’ é x’. i. 

e. Alguns gatos de olhos verdes têm bom-feitio, e nenhum, que não tem 

olhos verdes tem mau-feitio. Ou, alguns gatos com mau-feitio têm olhos 

verdes, e nenhum, que seja com mau-feitio, não tem olhos verdes. 

Resp 

 

16. Todo x é y’, e todo x’ é y. Ou, Todo y é x’, e todo y’ é x. I. e. Todo o gato 

de olhos verdes tem mau-feitio, e todos os que não têm olhos verdes, têm 

bom-feitio. Ou, todos com bom-feitio têm olhos que não são verdes. E 

todos com mau-feitio têm olhos verdes. 

Resp 

 

 

1 

1 

1 

1 

 1 
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§ 6. Diagrama Maior 
Proposições para representar 

 

 

1. Nenhum x é m. 

Resp. 

 

 

2. Alguns y são m’. 

Resp. 

 

 

 

3. Todo m é x’. 

Resp. 

 

 

 

4. Nenhum m’ é y’. 

Resp. 

 

 

 

5. Nenhum m é x; 

Todo y é m. 

Resp. 

 

 

 

6. Alguns x são m; 

Nenhum y é m. 

Resp. 

 

 

1 

1 

1 

  

  

  

  

 m 

 x 

 y 

 x' 

 y' 
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7. Todo m é x’. 

Nenhum m é y. 

Resp. 

 

 

 

8. Nenhum x’ é m; 

Nenhum y’ é m’. 

Resp. 

 

 

Universo, “coelhos” m = “ávido”; x =“velho”; y = “preto”; 

 

9. Nenhum coelho velho é ávido. 

Resp. 

 

 

Nenhum x é m. 

 

10. Alguns coelhos não-ávidos são pretos. 

Resp. 

 

 Alguns m’ são y. 

 

11. Todos os coelhos brancos são sem avidez. 

Resp. 

 

 

Todo y’ é m’. 

 

12. Todos os coelhos ávidos são jovens. 

Resp. 

 

 

 1 

1 

 1 
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Todo m é x’. 

Nenhum coelho velho é ávido; 

Todos os coelhos pretos são ávidos. 

Resp. 

 

 

 Nenhum x é m; 

 Todo y é m. 

 

13. Todos os coelhos que não são ávidos, são pretos; 

Nenhum coelho está livre de ser ávido. 

Resp. 

 

 Todo m’ é y; 

 Nenhum x é m’. 

Universo, “pássaros”; m = “cantam alto”; x =“bem-alimentado”; y = “feliz”; 

 

14. Todos os pássaros bem alimentados cantam alto; 

Nenhum pássaro, que cante alto, é infeliz. 

Resp. 

 

 Todo x é m; 

Nenhum m é y’. 

Todos os pássaros, que não cantam alto, são infelizes; 

Nenhum pássaro bem alimentado deixa de cantar alto. 

Resp. 

 

 

 Todo m’ é y’; 

 Nenhum x é m’. 

Universo, “pessoas”; m = “dentro de casa”; x =“João”; y = “têm uma dor de dentes”;  

 

 

 

1 

  

  1 

1 

 1 
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15. O João está dentro de casa; 

Todos os que estão em casa sofrem de dor de dentes. 

Resp. 

 Todo x é m; 

 Nenhum x é m’. 

 

16. Ninguém está em casa a não ser o João. 

Ninguém, fora de casa, tem uma dor de dentes. 

Resp. 

 

 Nenhum x’ é m. 

 Nenhum m’ é y. 

Universo, “pessoas”; m = “eu”; x =“que tenha dado um passeio”; y = “que se sente 

melhor” 

 

17. Eu estive fora a dar um passeio; 

Eu sinto-me muito melhor. 

Resp. 

 

 Todo m é x; 

 Todo m é y. 

 

Escolha o seu próprio Universo e represente.  

18. Eu pedi-lhe um gatinho (kitten). 

Ele trouxe-me uma panela (kettle) por engano. 

Resp. 

 

 Deve-se tomar o Universo “pessoas” pode-se escolher “eu” como termo médio e 

neste caso as premissas serão, 

Eu sou uma pessoa que lhe pediu um gatinho; 

Eu sou a pessoa a quem ele trouxe uma panela por engano. 

Ou, pode-se escolher “ele” como termo médio, e neste caso a premissa vem na 

forma, 

Ele é a pessoa a quem eu pedi para trazer um gatinho; 

1 

 1 
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Ele é a pessoa que me trouxe uma panela por engano. 

Esta última maneira parece ser a melhor, visto que o interesse da anedota depende 

da sua estupidez - e não no que aconteceu a mim. Toma-se m= “ele”; x= “pessoas 

que eu pedi,…”; e y= “pessoas que trouxeram,…” 

Então,  

  Todo m é x;    

  Todo m é y. 

 

§7. Usar ambos os diagramas - Aplicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Em cada questão, o diagrama menor deveria ser desenhado, para x e y unicamente, 

e marcado em conformidade com o diagrama maior dado, e então as proposições 

possíveis realizar o máximo de proposições possíveis para x e y, deverá ser lido a 

partir do Diagrama menor. 

1.  

 

 

Resp. 

  Todo y é x’. 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

  

  

  

  

 m 

 x 

 y 

 x' 

 y' 

 x 

 y 

 x' 

 y' 

  

  

e o Diagrama requerido é 
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2.  

 

 

Resp. 

 

Alguns x são y’. Ou Alguns y’ são x. 

 

3.  

 

 

Resp. 

 

Alguns y são x’. Ou Alguns x’ são y. 

 

4.  

 

 

Resp. 

 

Nenhum x’ é y’. Ou Nenhum y’ são x’. 

 

Marque, no Diagrama Maior, os seguintes pares de proposições da secção anterior. 

Então marque o diagrama menor em conformidade com isso. 

5. Nenhum coelho velho é ávido; 

Todos os coelhos pretos são ávidos. 

 

Resp. 

 

  Todo y é x’, i.e., 

  Todos os coelhos pretos são jovens. 

 

 

 

 

   
   

  1 

 1 

 1 

1 

1 

 

1 
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6. Todos os coelhos que não são ávidos, são pretos; 

Nenhum coelho está livre de ser ávido. 

Resp. 

 

  Alguns y são x’, i. e., 

  Alguns coelhos pretos são jovens. 

 

7. Todos os pássaros bem alimentados cantam alto; 

Nenhum pássaro, que cante alto, é infeliz. 

Resp. 

 

 

Resp. 

 Nenhum x é y’; 

  Alguns x são y. 

Ou  

Todo x é y, i. e., 

Todos os pássaros bem alimentados são felizes.         

     

8. Todos os pássaros, que não cantam alto, são infelizes; 

Nenhum pássaro bem alimentado deixa de cantar alto. 

 

Resp. 

 

  Alguns x’ é y’, i. e., 

  Alguns pássaros que não são bem alimentados, são infelizes; 

Ou 

  Alguns pássaros infelizes são mal alimentados. 

 

 

 

 

 

 

  1 

1 

 1 

  

  1 

1 

1 
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9. O João está dentro de casa; 

Todos os que estão em casa sofrem de dor de dentes. 

Resp. 

 

  Todo x é y, i. e., 

  O João tem uma dor de dentes. 

 

10. Ninguém está em casa a não ser o João. 

Ninguém, fora de casa, tem uma dor de dentes. 

Resp. 

 

  Nenhum x’ é y, i. e., 

  Ninguém a não ser o João tem dor de dentes. 

 

11. Eu estive fora a dar um passeio; 

Eu sinto-me muito melhor. 

Resp. 

 

  Alguns x são y, i. e., 

  Alguém, que foi caminhar, sente-se melhor. 

 

12. Eu pedi-lhe um gatinho (kitten). 

Ele trouxe-me uma panela (kettle) por engano. 

Resp. 

 

Alguns x são y, i. e.,  

Alguém, que eu pedi para me trazer um gatinho, trouxe-me uma panela por 

engano. 

 

Marque no Diagrama maior, os seguintes pares de proposições: Então marque o 

diagrama menor. Estes são, de facto Pares de Premissas de Silogismos e os 

resultados, lidos a partir do Diagrama menor são conclusões. 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 1 

 1 
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13. Nenhum livro excitante é apropriado para doentes febris; 

Livros não excitantes provocam sonolência. 

Resp. 

 Universo = “livros” 

 m= “excitantes” 

 x = “apropriado para doentes febris” 

 y = “que provocam sonolência” 

Nenhum m é x; 

Todo m’ é y.    ∴ Nenhum y’ é x. 

 

 

 

 

 i. e.,  Nenhum livro é apropriado para doentes febris, excepto os que provocam 

sonolência .             

          

14. Alguns, que merecem a justiça, obtêm a sua sobremesa; 

Ninguém, a não ser os bravos merece a justiça. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “que merecem a justiça”; 

 x = “que obtêm a sua sobremesa”;  y = “bravos” 

Alguns m são x; 

Nenhum y’ é m.         ∴Alguns y são x. 

 

 

 

 

i. e.,  Algumas pessoas bravas obtêm a suas sobremesa. 

 

 

 

 

 

 

1  1 

1 
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15. Nenhuma criança é paciente; 

Nenhuma pessoa impaciente é capaz de se sentar quieta. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “paciência”; 

 x = “crianças”; y = “que saiba sentar  quieta”; 

Nenhum x é m; 

Nenhum m’ é y.    ∴ Nenhum x é y. 

 

 

 

 

i. e., Nenhuma criança é capaz de se sentar quieta. 

 

16. Todos os porcos são gordos; 

Nenhum esqueleto é gordo. 

Resp. 

 Universo = “Coisas”;  m= “gordos” 

 x = “porcos”;  y = “esqueletos”; 

Todo x é m; 

Nenhum y é m.   ∴ Todo x é y’. 

 

 

 

 

i. e., Todos os porcos são não-esqueletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
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17. Nenhum macaco é soldado; 

Todos os macacos são malandros. 

Resp. 

 Universo = “Criaturas”;  m= “macacos” 

 x = “soldados”;  y = “malandros”; 

Nenhum m é x; 

Todo m é y.     ∴ Alguns y são x’. 

 

 

 

i. e.,  Algumas criaturas malandras não são soldados. 

 

18. Nenhum dos meus primos é justo; 

Nenhum Juiz é injusto. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “justo”; 

 x = “meus primos”;  y = “juízes”; 

Nenhum x é m; 

Nenhum y é m’.   ∴ Nenhum x é y. 

 

 

 

i. e., Nenhum dos meus primos é juiz. 

 

19. Alguns dias são chuvosos; 

Dias chuvosos são cansativos. 

Resp. 

 Universo = “períodos”;  m= “dias”; 

 x = “”chuvosos;  y = “cansativos”; 

Alguns m são x; 

Todo xm é y.    ∴ Alguns x são y. 

 

 
1 1 

1 1 
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i. e., Alguns períodos chuvosos são cansativos. 

 

Nota: 

Estas não são premissas legítimas, visto que a conclusão é realmente  parte da segunda 

premissa, sendo assim a primeira premissa superficial. O que se pode mostrar:- 

“Todo o xm é y” contém “Alguns xm são y”, a qual contém “Alguns x são y”. Ou, em 

palavras “Todos os dias chuvosos são cansativos”, a qual contém “Alguns períodos 

chuvosos são cansativos”. 

Ainda, a primeira premissa, apesar de ser supérflua, está efectivamente contida na 

segunda; Visto ser equivalente a “Alguns dias chuvosos existem”, a qual se sabe, é 

implicada na proposição “Todos os dias chuvosos são cansativos”. 

Tudo junto, é o par de premissas mais insatisfatório.  

 

20. Todos os remédios sabem mal; 

Senna é um remédio. 

Resp. 

 Universo = “Coisas”;  m= “remédios”; 

 x = “sabem mal”;  y = “Senna”; 

Todo m é x; 

Todo y é m.   ∴ Todo y é x. 

 

 

 

i. e., Senna sabe mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 1 
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21. Alguns Judeus são ricos; 

Todos os Patagónios são simpáticos. 

Resp. 

 Universo = “Pessoas”;  m= “Judeus”; 

 x = “ricos”;  y = “Patagónios”; 

Alguns m são x; 

Todo y é m’.   ∴ Alguns x são y’. 

 

 

 

i. e., Algumas pessoas ricas não são Patagónios. 

 

22. Todos os moderados gostam de açúcar; 

Nenhum rouxinol bebe vinho.     

Resp. 

 Universo = “Criaturas”;  m= “moderados”; 

 x = “que gosta de açúcar”;  y = “rouxinol”; 

Todo m é x; 

Nenhum y é m’.   ∴ Nenhum y é x’. 

 

 

 

i. e.,  Todos rouxinóis gostam de açúcar. 

 

23. Nenhuns muffins são saudáveis; 

Todo o doce é não-saudável. 

Resp. 

 Universo = “Comida”;  m= “saudável”; 

 x = “muffins”;  y = “doces”; 

Nenhum x é m; 

Todo y é m’.   Para o diagrama pequeno não há conclusão. 

 

 

 

 

1 

1 
1 1 
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24. Nenhuma criatura gorda corre bem; 

Alguns cães-de-caça correm bem. 

Resp. 

 Universo = “criaturas”;  m= “que correm bem”; 

 x = “gordas”;  y = “cão-de-caça”; 

Nenhum x é m; 

Alguns y são m.    ∴ Alguns y são x’. 

 

 

i. e., Alguns cães-de-caça não são gordos. 

 

25. Todos os soldados marcham; 

Alguns jovens não são soldados. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “soldados”; 

 x = “que marcham”;  y = “jovens”; 

Todo o m é x; 

Alguns y são m’.  Não há informação para o diagrama menor; 

 

 

 

Portanto não se pode apresentar uma conclusão.   

26. Açúcar é doce; 

Sal não é doce. 

Resp. 

 Universo = “Comida”;  m= “doce”; 

 x = “açúcar ”;  y = “sal”; 

Todo x é m;       Todo x é y’; 

Todo y é m’.      ∴ Todo y é x’. 

 

 

 

i. e.,  Açúcar não é sal; 

 Sal não é açúcar. 

 
1 

1 1 

1 

1 

1 1 
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27. Alguns ovos são cozidos; 

Nenhum ovo é inquebrável. 

Resp. 

 Universo = “coisas”;  m= “ovos”; 

 x = “cozidos”;  y = “quebráveis”; 

Alguns m são x; 

Nenhum m é y’.   ∴ Alguns x são y. 

 

 

 

i. e., Algumas coisas cozidos podem ser quebráveis. 

 

28. Não há Judeus dentro de casa; 

Não há Gentios no jardim. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “Judeus”; 

 x = “que estão dentro de casa”;  y = “que estão no jardim”; 

Nenhum m é x; 

Nenhum m’ é y.     ∴ Nenhum x é y. 

 

 

 

i. e., Nenhuma pessoa, que está dentro de casa, está também no jardim. 
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29. Todas as batalhas são ruidosas; 

O que não faz barulho pode escapar de se notar. 

Resp. 

 Universo = “coisas”;  m= “ruidosas”; 

 x = “batalhas”;  y = “que pode escapar de se notar”; 

Todo o x é m; 

Todo m’ é y.    ∴ Alguns x’ são y. 

 

 

 

i. e., Algumas coisa que não são batalhas, pode escapar de se notar. 

 

30. Nenhum Judeu é louco; 

Todos os coelhos são Judeus. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “Judeus”; 

 x = “loucos”;  y = “coelhos”; 

Nenhum m é x; 

Todo y é m.     ∴ Todo y é x’. 

 

 

 

i. e., Todos os coelhos são doidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 1 

1 
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31. Não há peixe que não saiba nadar; 

Alguns patinadores são peixes. 

Resp. 

 Universo = “coisas”;  m= “peixe”; 

 x = “que saiba nadar”;  y = “patinador”; 

Nenhum m é x’; 

Alguns y são m.     ∴ Alguns y são x 

 

 

 

i. e., Alguns patinadores sabem nadar. 

 

32. Todas as pessoas apaixonadas são pouco razoáveis; Alguns oradores são 

apaixonados. 

Resp. 

 Universo = “pessoas”;  m= “apaixonadas”; 

 x = “racionais”;  y = “oradores”; 

Todo m é x’; 

Alguns y são m.     ∴ Alguns y são x’. 

 

 

 

i. e., Alguns oradores são não razoáveis. 

1 
 
 1 

1 1 


