Breves Apontamentos Para Um Curso de Lógica
Ricardo Dip

Par te Segunda: Noções de Lógica do Juízo

1 . - Co nc e i tos d e Ju í z o e d e P rop os iç ão .

A lógic a das pr oposições deve apoiar -se na teoria
lógica dos juízos. Em rigor, o objeto direto da lógica é o
juízo e não a pr oposiç ão (DE ALEJAN DRO, 158). Exatamente
porque car ecem de uma dimensão peculiar a propósito do
juízo, algumas teorias lógicas enfocam a proposição como a
expressão

de

um

conteúdo

meramente

convenc ional,

incidindo em nominalismo, vale diz er, na impossibilidade de
consider ar a lógica como um caminho e um instrumento para
a obtenção da verdade. A impor tância da teoria dos juízos é
tamanha que alguns autores ( p.ex., SENTROUL e HESSEN)
tratam antes dos juízos e, depois, dos termos. Uma lógica, ao
reverso, desoc upada dos j uízos, que não tenha, enfim, uma
séria pr eocupação apofântica, é uma lógica do irreal, que
pouc o ser ve ou nada, pode diz er-se, à razão humana.
A circunstância de que não possa haver uma lógica
apofântica

desamparada

de

uma

teoria

dos

juíz os

não

impede, c ontudo, que, reconhec ida a base indispensável ao
estudo das pr oposiç ões, não se separem o exame destas e a
consider ação dos juízos, pela boa r azão de que a proposição
(verbal) é apenas a exteriorizaç ão, a figuração lingüístic a do
juízo. Em ver dade, o que se atr ibuir à proposição, a ela se
adjudicar á

em

raz ão

de

um

conteúdo

mental

(scl.,

a

proposição mental, que abrange o juízo) .
Juízo define- se “o ato da inteligênc ia, pelo qual
unimos ou separ amos duas idéias, por meio da afirmação ou
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da negação” (SINIBALDI, 28): o ato do intelec to pelo qual se
une,

afirmando,

TRICOT,

104;

ou se separ a, negando (MARITAIN, 106;

GAR DEIL,

97;

FRÖBES,

98;

essa

definição

corresponde à que ensinava a esc olástica: actio intellectus
qua componit vel dividit affirmando vel negando).
Proposição define-se a expressão do juízo ( SINIBALDI,
30; TRICOT, 104); designa-se propriamente proposição oral ou
verbal a que exprime verbalmente a proposiç ão mental (VAN
ACKER, I-129). A expressão do j uízo, seja ela mental, seja
verbal, designa-se, de modo pr ópr io, enunciação, quando se
consider a em si mesma, e proposição, se se considera como
elemento do r aciocínio ou da argumentação (VERNEAUX, 109).
Não é incomum, entretanto, que a enunciação e a proposição
se tratem como sinônimas ( MARITAIN, 122 ss.; especialmente:
DE ALEJANDRO, 158, 159). Pode ainda distinguir- se entr e o
julgamento (ato de julgar) e a proposiç ão mental ( que é seu
produto), bem como entre a proposição mental ou verbal
meramente enunc iativa ( desacompanhada de assentimento
intelectual;

objeto

proposição

iudicat a

projetado
(VAN

de

ACKER,

um
I-

julgamento)
88

ss.;

e

a

MARITAI N,

108,109).

2. O p róp r io do j ul g a m e nt o

A propr iedade principal do juíz o é a verdade ou a
falsidade: o discurso ou enunc iado é “aquele em que reside o
verdadeiro
mesmo

a

ou

falso”

enunc iaç ão

(ARISTÓTELES,
como

a

17

“oração

a);
em

c onceitua- se
que

se

dá

o

verdadeiro ou o falso” ( S.TOMÁS DE AQUINO, Comentário ao
Peri Hermeneias, I-VI).
Assim,

conter

a

verdade

ou

a

falsidade

do

conhec imento é uma propriedade ( omni, soli et semper) do
juízo. Efetivamente, a simples apreensão, em que o intelecto
não

compõe,

nem

divide,

é

insusc etível

de

verdade

ou
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falsidade: na c onsideração absoluta da essênc ia de uma
coisa, o entendimento é defic iente ( por não abrangê- la em
sua totalidade), mas nele não há falsidade: o equívoco pode
ocorrer sobre as circunstâncias que rodeiem a essência ou no
estabelec imento de relações, o que implica j á composiç ão e
divisão (S.TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 85, art.
7º).

Por

outro

lado,

embora

não

faltem

freqüentes

referências à verdade ou à falsidade no raciocínio ou na
argumentação
argumentatione

(p.ex.:
est

“...falsum

in

contrarium

propositione

vero”,

vel

“... per

in

falsum

argumentationem abducitur a scientia veritatis”, “... ex par te
agumentationis falsae”- S. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica,
I, q.89, art. 6º, respondeo), essa ver dade ou falsidade está
propr iamente ou na conclusão ou nas pr emissas do r acioc ínio
e por analogia se estende a este ( outrossim, fala-se em
proposição

conseqüente

em

sentido

analógico,

por que

propr iamente c onseqüente é a argumentação).
Essa

propr iedade

apofântica

das

proposiç ões

(vale

dizer, o serem os enunciados suscetíveis de verdade ou
falsidade) importa em que o intelec to possa equivocar-se na
composição e na divisão dos conceitos objetivos, salvo no que
se refer e às proposições que se conhecem de modo imediato,
uma vez c onhecida a essência dos termos: quanto a essas
proposições relativas aos primeir os pr incípios seja da raz ão
especulativa, seja da razão prátic a—, a inteligência não pode
errar (S.TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 85, art. 7º ,
respondeo; Ia.-II.æ. , q. 92, art. 2º; SANTIAGO RAMíREZ, 88
ss.).
Acrescente-se

que,

no

c ampo

da

teoria

do

conhec imento prátic o e no da lógica pr ática (nela incluindose a lógica das nor mas ou deôntica), tem similar impor tância
a suscetibilidade de as proposições serem ver dadeir as ou
falsas. Demonstr ou- o amplamente KALINOWSKI (Le problème
de la verit é en morale et en droit; ver ainda: La signification
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de

la

logique

lembrando,

déontique

em

méréologiques),

pour

outra

la

parte

primeir o:

que

morale

et

les

(Sur

Ar istóteles

le

droit) ,

syllogismes

e

S. Tomás

de

Aquino figuram entre os precur sores da lógica deôntic a;
segundo:

que

o

intelec to

é

pr átic o

por

extensão

do

especulativo (na linguagem tomista: int ellectus theoricus per
extensionem fit practicus).

3. Os el e m e ntos d a p rop os i ç ão

Integra-se a proposição de dois elementos que são sua
matéria pr óxima (termos) e de um elemento que é sua forma
própr ia

(cópula).

Aqueles

—designados

como

termos

proposicionais, termos silogísticos ou extremos— relacionamse entr e si como a matéria e a forma:
desempenha

papel

de

matéria

nesse

ao termo que

relac ionamento

dos

extr emos, denomina-se suj eito; ao termo que atua nessa
relação à maneira de forma, designa-se predicado (e, por
isso, se diz que o predicado é o elemento formal remoto da
proposição). Diz S.TOMÁS que

“... o predicado se compar a

com o sujeito como a forma com a matéria”, motivo por que
antes ensinara que “... o predicado é a par te pr incipal da
enunciaç ão, em r azão de ser a parte formal e completiva
dela” (Comentário ao Peri Hermeneias, I-VIII). Sujeito é
aquilo de que se fala, e predicado, aquilo que se afirma do
sujeito

(SEN TROUL,

24);

sujeito,

o

termo

submetido

à

atr ibuição de outro: predic ado, o termo atribuído a outro
(VAN

ACKER,

II-25);

sujeito,

uma

naturez a

ou

coisa;

predicado, uma quiddit as abstrata que se atr ibui ao suj eito
(DE

AL EJANDRO,

146).

Esses

conceitos

últimos

guardam

harmonia com o que Aristóteles ensinou (17 a, 25 ss.): uma
proposição afirmativa é a declaração de que uma coisa se
relaciona a outr a; uma enunciação negativa é a declaração de
que uma c oisa está separada de outra.
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A cópula é o elemento formal da proposiç ão; é o
vínculo que a for maliza. Sem a cópula não existe proposiç ão;
a cópula é sua qualidade essenc ial (VAN ACKER, I-90, 91). O
que não significa, porém, que a cópula seja sempre manifesta
(FRÖBES, 106, 107); p. ex., a pr oposição “chove” é completa,
ainda que deficiente em virtude da morfologia idiomática: a
esse

respeito,

comprovando

a

completeza

lógica

dessa

proposição, observa DE ALEJANDRO (160, 161) que, também
no espanhol ( llueve) e no latim (pluit), a proposição “chove”
se expressa com um só vocábulo; em alemão, a cópula já é
manifesta (embor a só se exprima um dos ter mos silogístic os:
es regnet); no inglês, contudo, a proposição se expressa com
os dois extremos e a cópula (it is raining).
Para Aristóteles, a cópula distingue-se dos extr emos
essencialmente porque apresenta uma significação temporal,
defic iente nos ter mos. Ao defini-los, diz o Estagirita que o
termo é um som vocal sem referênc ia ao tempo ( 16 a), e a
cópula, aquilo que junta a sua própria significaç ão a do
tempo (16 b). Para DE ALEJAN DRO, “la cópula verbal sólo
puede

c onstituir se

en

presente.

Cualquier

otr a

relación

tempor al rec aería en el P (= predicado). (...) El lógico no
puede manejar fác ilmente relaciones de tiempo no pr esentes,
y buscar á el medio de hacerlo presente todo; por ej emplo,
los justos ser án felices. Esta proposición no cabe en Lógica si
no se la presencializa: los justos son felices futur os” ( 160).
Com razão, TRICOT ( 108) obser va que houve algum exagero no
sublinhar essa significação temporal da cópula, acenando às
proposições

intemporais

(p. ex.,

“os

três

ângulos

de

um

triângulo equivalem a dois ângulos r etos”).
Ademais de uma função vinculativa dos extr emos (o
que se designa por função pr opr iamente copulativa), a cópula
apresenta uma funç ão judicativa ou assertiva, que indic a uma
existência ao menos possível ou ideal (TRICOT, 108). Daí a
redução lógic a de todos os verbos manifestos nos enunciados
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ao verbo ser: ARISTÓTELES ensinou, na Metafísica ( 1017 a),
que os pr edic ados variam em sua significação ( uns significam
a substância, outros, a qualidade, outros ainda, a relação,
outros , a ação ou a paixão, outros, o lugar, outros, o
tempo), mas a cada uma dessas categorias c orresponde um
dos sentidos do ser. Por isso mesmo, em rigor a cópula é um
predicado, que dele se dec ompõe nas proposições de t ert io
adjacente (p.ex.: “Alckmin é Ministr o do Supremo Tribunal
Federal”), não, contudo, nas de secundo adj acente ( v.g.,
“Alckmin decide”).

4. A ext e ns ã o dos p r ed i c ad os p rop os ic i on a is e s u as qu a n ti f ic a çõ es .

Os juíz os podem enunciar-se desde o ponto de vista da
compreensão quanto desde o da extensão. A per spec tiva mais
comum ou natur al (MARITAIN) é a da c ompreensão: por isso,
os lógicos dizem que o predicado se encontr a no conteúdo do
sujeito (Prædicatum inest Subjecto; MARITAIN, 149). Com
efeito, “julgar é, antes de tudo, deter minar a compreensão
do sujeito” (GARDEI L, 103). Assim, no j uízo não se consider a,
por primeir o, a extensão dos termos, mas sua c ompreensão
(DE AL EJANDRO, 173).
Se, pois, o predic ado é a for ma determinante da
compreensão do sujeito, o contido no predicado se enc ontra
no sujeito proposicional a que se atribui, de modo que se
pode concluir: em todas as proposições, o sujeito é mais
compreensivo do que o predicado. Ora, a compreensão e a
extensão —propr iedades dos ter mos— relacionam- se de modo
inver so. Logo, em todas as pr oposições, o predic ado é mais
extenso do que o sujeito. Essa é a r egra da extensão do
predicado pr oposic ional.
Conforme

sej am,

entretanto,

as

proposições

afir mativas ou negativas, difer encia-se nelas a quantidade da
compreensão e da extensão de seus predicados.
6

Nas proposições afir mativas, ao suj eito se atribui um
predicado

que

se

toma

segundo

a

totalidade

de

sua

compreensão mas não segundo a totalidade de sua extensão
(FRÖBES, 129: “...de S enuntiatur P secundum totam suam
comprehensionem ... ; non autem de se secundum totam suam
extensionem”).

Nas

pr oposições

negativas,

o

predica do

separa-se do sujeito segundo a totalidade de sua extensão
(FRÖBES, 129: “S est nullum P; S non continetur in P”);
quanto à compreensão, o predicado é tomado em parte nas
negativas, enquanto suas notas não se tomam em c onjunto,
mas divisamente (VAN ACKER, I-104; FRÖBES, 129).
Não há exceções a essas regras (VAN ACKER, II-28, 29;
TRICOT, 125 ss.). Lembra MARITAIN (152) que, nos enunciados
de identidade formal do suj eito e do predicado (ex.: “todo
homem é animal r acional”), a extensão do predicado é igual à
do sujeito “en raison de la matière, non en raison de la
constitution logique ou de la forme de la pr oposition,

vis

propositionis” (cf. loc. cit., nota 33).

5. Cl as s if i c aç ã o d as p rop os i çõ es

De muitos modos podem classificar-se as proposições.
Aqui se examinar ão algumas de suas divisões possíveis:
a) segundo a quantidade extensiva do sujeito:
- proposições totais (ou univer sais), em que o sujeito é
tomado na totalidade de sua extensão ( todo S = P; todo S : P
ou nenhum S = P; exs.: “toda a vir tude é um hábito”,
“nenhuma lei verdadeira é oposta ao dir eito natural”);
- proposições partic ular es (ou parciais) , em que o suj eito é
tomado em parte de sua extensão (algum S = P; algum S : P
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ou nem todo S = P; exs.: “alguma forma de governo é a
repúblic a”, “nem toda forma de governo é a república”);
- proposições indeterminadas (ou indeferidas), em que o
sujeito não apresenta signo de quantidade (exs. “a c iênc ia é
um conhecimento pelas causas”, “a virtude é um hábito”);
consider a-se

a

pr oposição

indeterminada

como

total

ou

par ticular segundo o que enunc ia ( no primeir o caso, p.ex. “o
homem é mor tal” significa “todo homem é mortal”; no
segundo c aso, p. ex. “a ciência é o conhecimento c omprovado
por experiências” significa “alguma ciência < vale dizer:

a

ciência exper imental> é o c onhecimento comprovado por
exper iências”; “a c iência é demonstrativa da exis tência de
Deus” significa “alguma ciência <equivale a dizer: a teologia
racional ou teodic éia> é demonstr ativa da existência de
Deus”);
-

proposições

singular es,

em

que

o

sujeito

é

um

ente

individuado e não um individuum vagum (exs.: “Dínio Gar cia
é o autor de Introdução à I nformátic a Jurídica”; “Galvão de
Sousa é um dos teóricos c ontemporâneos do direito natural”;
“este livr o é de lógica”;). Desde Ar istóteles, as pr oposições
singulares são assimiladas às totais ( 17 b; TRICOT, 113);
b) segundo a qualidade essencial ou cópula:
- proposições simples ou categóric as, em que a cópula é
atr ibutiva do pr edicado ao sujeito (VAN ACKER, II- 32), e que
podem ser afirmativas (ex.: “toda lei é conforme ao direito
natural”) ou negativas (ex.: “toda lei contrária ao direito
natural não é verdadeira lei”);
- proposições compostas ou hipotéticas, em que, demais da
cópula atr ibutiva, há uma cópula supositiva, em que se visa
“a um modo eventual de argumentar ” (VAN ACKER, II-33); as
proposições

hipotéticas

reúnem

e

coorde nam

proposições
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categór icas (MARITAIN, 127; TRICOT, 142); dividem-se as
proposições

compostas

em

formalmente

hipotéticas

e

virtualmente hipotéticas: as primeir as também denominadas
de

claramente

compostas;

as

segundas,

de

ocultamente

compostas. São formalmente hipotéticas:
- as pr oposiç ões copulativas, em que há simples coor denação
de proposições c ategór icas, que se ligam pela partícula e
(ex.: “o usufruto é direito real, e o comodato é direito
obrigacional”); a verdade da copulativa depende da verdade
de ambas as c ategóricas unidas: a falsidade da copulativa
deriva

da

falsidade

de

ao

menos

uma

das

categór icas

(TRICOT, 143);
- as proposições c ondic ionais, em que há uma subordinação
condicional mas necessárias entre as categóric as unidas (VAN
ACKER, I-92); são as condicionais as hipotéticas pr opr iamente
ditas (TRICOT, 144), que se unem pela partícula se. O
exemplo clássic o de PORT-ROYAL é este: “se a alma é
espiritual, ela é imortal”. Outros exemplos: “se o homem é
racional, todo homem é social” (VAN ACKER); “se o homem é
racional, ele é livr e” (GARDEIL); “se o que eu penso não
acontece, se o que eu resolvo não se cumpre, eu não sou
Deus”

(BOSSU ET).

A

primeira

categóric a

(conforme

ao

primeir o exemplo: “se a alma é espiritual”) denomina-se
antecedente ou condição; a segunda categóric a (id.: “ela é
imor tal”),

conseqüente

ou

condic ionado.

Basta

para

a

verdade da pr oposição c ondicional que o condicionado sej a a
conseqüência do antecedente, por que a asserç ão repousa
apenas sobr e a r elação das proposiç ões (TRICOT, 144); assim,
é verdadeira a condicional “se o direito não é aferível pelo
bem e pela ver dade, então o direito é a vontade dos mais
fortes”, embor a as categóricas unidas sejam ambas falsas;
- as proposições disjuntivas, em que a cópula (ou ... ou)
exclui de modo absoluto as categóricas formalmente unidas
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(exs.: “ou a lei positiva é confor me ao direito natur al, ou é
corrupção da lei”; “ou haverá um governo honesto, ou não
haver á or dem pública” -VAN ACKER; “ou a Terra gira em
tor no do Sol, ou o Sol em torno da Terra” -POR T-ROYAL; “ou
a

lei

humana

é

conclusão

do

direito

natural,

ou

é

determinação dele”). A verdade das disjuntivas depende
apenas da verdade de uma das categór icas; a falsidade, da
falsidade

de

ambas

as

categóricas.

Nas

disj untivas,

as

proposições simples não podem ser verdadeiras nem falsas ao
mesmo tempo (TRICOT, 143).
-

proposiç ões

conjuntivas,

em

que

a

cópula

exclui

a

simultaneidade das categóric as unidas (exs.: “este direito
não pode ser real e obrigacional ao mesmo tempo”; “ninguém
pode ser ao mesmo tempo juiz e réu” -VAN ACKER). Nas
conjuntivas, as c ategór icas não podem ser ver dadeiras de
modo concomitante, mas podem ser ambas simultaneamente
falsas (no primeir o exemplo supra, pense-se no direito da
personalidade).
São vir tualmente hipotéticas ( ou ocultamente compostas):
- as pr oposições exclusivas, em que a cópula indica que o
predicado convém apenas a um suj eito (exs.: “só a justiça
pode realizar a paz pública” -VAN ACKER; “só o homem é
racional”

-TRICOT;

“entr e

as

vir tudes

cardeais,

só

a

prudência é intelectual”).
- as proposições exc eptivas, em que a cópula abre exceção às
categór icas que se unem (exs.: “o homem é livre, exceto no
sono e na loucur a” -VAN ACKER; “a pr ioridade registral, no
direito

br asileiro,

é

tabular,

salvo

quanto

ao

expr esso

concurso de hipotecas”; “o homem é suscetível de erro ao
julgar, salvo quanto às proposiç ões relativas aos pr imeir os
princípios da r azão especulativa e da pr ática”).

10

- as proposiç ões reduplicativas, em que a cópula ( enquanto)
repete o sujeito ou lhe acrescenta uma deter minação (“A ut A
es B”, FRÖBES, 154; exs.: disse CÍCERO que “a autor idade que
se aparta da lei não tem valor de autoridade”; o que se deve
entender c omo reduplicativo: “a autoridade que se aparta da
lei <enquanto se aparta da lei> não tem valor de autoridade”;
“o

homem,

enquanto

homem,

é

livre”

-VAN

ACKER;

“a

naturez a humana, enquanto manifestativa da lei eterna, é
fonte do direito natural” (ou sej a, a naturez a humana não é
fonte constitutiva da lei natur al); “A ut musicus excelens
est” -FRÖBES, 154; vale dizer: “... in his ac tivitatibus, cum
de aliis eius facultatibus nihil dicatur ”; “a j ustiça legal,
enquanto or dena o ato de outr as vir tudes a seu fim, se
denomina vir tude geral” - S.TOMÁS DE AQUINO); “a matéria da
justiça é a operaç ão exterior, enquanto que esta, ou a coisa
que por ela usamos, é proporcionada a outra pessoa a que
somos ordenados pela justiç a” (S. TOMÁS DE AQUINO);
Outr os tipos de proposiç ões compostas: (a) as pr oposiç ões
adver sativas (ex.: “A justiç a e a temperança são duas das
virtudes cardeais, mas delas apenas a primeira é social”),
que

se

reduzem

às

copulativas;

(b)

as

proposições

comparativas (ex.: “a justiça pode ser virtude ger al mel hor
que a temper anç a e a fortaleza” -S.TOMÁS DE AQUINO)
reduzem-se

às

adversativas

ou

às

c opulativas;

(c)

as

proposições causais (exs.: “o dir eito é pr incipalmente o
justo, por que é o objeto da vir tude da justiça”: “o homem é
social, porque é rac ional”), que se reduzem às

copulativas;

(d) as pr oposiç ões r elativas (v.g.: “a j ustiça, que é vir tude, é
hábito” –VAN ACKER ; “a propriedade, que é dir eito real, é
direito absoluto”, redutíveis às c ausais.
c) segundo a qualidade acidental:
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-

proposições

atr ibutivas

( ou

de

inesse),

meramente

categór icas (todo S = P, nenhum S = P, algum S = P, nem todo
S = P);
- proposiç ões modais, que não apenas atr ibuem o pr edicado
ao sujeito, mas indicam o modo de sua existência no sujeito
(VAN ACKER, I-99), dividem- se em:
modal de possibilidade (ex.: “é possível que um registr o seja
anulado”);
modal de impossibilidade (ex.: é impossível que uma hipotec a
não possua seqüela”);
modal de contingência ( ex.: “é contingente que uma locaç ão
se rompa pela venda do imóvel seu obj eto);
modal de necessidade (ex.: “é necessário que a lei humana
provenha

do

direito

natur al,

por

deter minação

ou

conclusão”).

6. - Pr op r i e d ad es d as p r op os i çõ es

Das propriedades das proposições, aqui apenas se
examinarão: (a) a oponibilidade, ( b) a subalternação e ( c)
par te da conver são. Outrossim, limitar-se-á ainda o exame às
proposições atributivas.
Da oposiç ão:
Oposição (ou oponibilidade) define-se a propr iedade
correlativa das pr oposições que, essencialmente, relaciona
duas proposições de mesmo sujeito, mesmo predicado e
cópula diver sa.
Três são suas espécies:

12

- a contraditor iedade que, ademais das notas essenciais da
oposiç ão em geral, apr esenta mudança da quantidade do
sujeito. São contraditórias entr e si, as proposiç ões do tipo:
“todo S = P” ......... ...... “algum S : P”
“nenhum S = P” ..... .......... “algum S = P”.
Posta

uma

verdadeira),
proposição

proposição

dispõe-se
(scl.,

contr aditória.

Por

sua

( isto

é,

assentida

c ontraditór ia:

disposta

uma

põe-se

sua

tomada

como

isso,

c ontraditor iedade

a

como

falsa),

designa- se

oposiç ão em gr au máximo;
- a c ontrar iedade que, além das notas essenciais da oposição
genér ica, r elac iona proposições com sujeito universal ou
total. São contrár ias entre si as proposiç ões do tipo “todo S =
P” e “todo S : P”; posta uma proposiç ão total, dispõe- se sua
contr ária: disposta uma pr oposiç ão total, nada se segue
quanto a sua c ontrária; daí que se diga que a contrar iedade é
oposiç ão de gr au médio;
- a subcontrar iedade que, juntamente c om as notas essenc iais
de toda oposição, r elaciona entre si proposições particulares.
São subcontrár ias entre si as pr oposições do tipo: “algum S =
P” e “nem todo S = P”. Posta uma proposição par ticular, nada
se segue quanto a sua subcontr ária; disposta, porém uma
proposição
resulta

par tic ular,

chamar- se

a

põe-se

sua

subcontrár ia.

subcontr ariedade

oposição

De
em

que
grau

mínimo;
(b)

Subalternação

propr iedade

(ou

corr elativa

subor dinaç ão)
das

c onceitua- se

proposições

que

a

relaciona

proposições de mesmo sujeito, mesmo predicado, mesma
cópula e diver sa quantidade do suj eito. Ocorre, pois, entr e
totais e par ticulares de mesma cópula; as totais chamam-se
nessa

r elação

subalter nantes

( ou

subor dinantes);

as

par ticulares, subalternadas (ou subor dinadas).
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São subalternas entr e si as proposições do tipo:
“todo S = P” ......... ...... “algum S = P”
“todo S : P” ......... ...... “algum S : P”
Posta uma total, põe-se sua subalternada. Posta uma
par ticular,
Disposta

nada
uma

se

segue

par ticular,

quanto
dispõe- se

a

sua

subalter nante.

sua

subalternante.

Disposta uma total, nada se segue quanto a sua subalternada.
(c) Conver são define-se a propriedade correlativa das
proposições

que

relaciona

proposiç ões

com

sujeito

e

predicado transpostos e de mesma c ópula. Divide-se em
conver são simples, conver são per accidens e conver são por
contr aposição.
Na conversão simples, além das notas essenc iais de
toda conver são, mantém-se a quantidade do sujeito. Dá-se a
conver são simples nas proposiç ões totais negativas e nas
proposições particulares afir mativas:
original do tipo “todo x : y”
conver sa: “todo y : x”
original do tipo “algum x = y”
conver sa: “algum y =x”.
Posta a original, põe-se a conver sa simples. Disposta a
original, dispõe- se a conver sa simples. Posta a conversa
simples, põe-se a original. Disposta a conversa simples,
dispõe-se a or iginal.
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A conversão per accidens, c om as notas genéricas da
conver são, apresenta mudanç a da quantidade do sujeito.
Ocorre com as totais afir mativas e com as negativas totais:
original do tipo “todo x = y”
conver sa: “algum y = x”
original do tipo “todo x : y”
conver sa: “algum y : x”.
Posta a original, põe-se a conver sa per accidens.
Disposta a original, nada se segue quanto à c onversa per
accidens. Posta a conversa per accidens, nada se segue
quanto à original. Disposta a conver sa per accidens, dispõe-se
a original.
Notas complementares:
- a conversão por contraposição diz respeito às proposições
totais afir mativas e par ticulares negativas, antepondo-se uma
negação tanto ao sujeito, quanto ao predicado da conversa
(exs.: or iginal: “todo x = y”, conversa: “todo não-y = não-x”;
original: “algum x : y”, conversa: “algum não-y : não-x”);
- a rec ipr ocidade é pec uliar das afirmativas totais, e a
recíproc a não mantém o sentido da original (ex.: original,
“todo x = y”, conver sa: “todo y = x”).
- a inver são também só ocorre com as afirmativas totais que,
com afetação de negativa ao sujeito, se transforma em uma
negativa

total (ex. : original: “todo x = y”, inversa: “todo

não- x : y”); não mantém o sentido da original, mas: posta a
original, põe-se a inversa de sua recíproca, e posta a inversa
da or iginal, põe-se a recíproca da mesma original. Exemplos:
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põe-se “toda ciência é conhecimento pelas causas”, logo põe se a inver sa de sua recípr oca ( scl.: “todo não c onhecimento
pelas causas não é ciência”): põe- se “todo homem é animal”,
logo põe- se a inver sa de sua r ecípr oca (isto é, “todo não animal não é homem”):
- a obversão diz r espeito a todos os tipos de proposiç ão
atr ibutiva e mantém o sentido da or iginal:
nas afirmativas, apõem-se duas negativas, uma na
cópula, outr a no predicado (ex.: original do tipo “todo S =
P”, obver sa: “todo S : não P”):
nas negativas, passa-se a negação copulativa para o
predicado (ex.: original do tipo “algum S : P”, obversa:
“algum S = não- P”).

*****************
Questões e exercícios sugeridos:
Qual o conceito de j uízo?
Como se define proposiç ão verbal?
Qual a pr opr iedade fundamental do j uíz o?
Quais os elementos materiais da pr oposição?
Qual o elemento formal da proposição?
Enuncie a regr a da extensão do pr edicado proposicional.
Qual a quantidade do predicado nas proposições afirmativas?
Qual a quantidade do predicado nas proposições negativas?
Como se classificam as proposições segundo a quantidade
extensiva do sujeito?
Como se dividem, gener icamente, as pr oposiç ões segundo sua
qualidade essencial?
Como se dividem, gener icamente, as pr oposiç ões segundo sua
qualidade acidental?
Mencione dois tipos de pr oposiç ão formalmente hipotética.
Relacione duas pr opriedades das proposições.
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Enuncie

duas

pr oposições:

uma,

r eduplic ativa;

outr a,

condicional.
Dê dois exemplos de pr oposição: um, do tipo conjuntivo;
outro, do tipo copulativo.
Dê dois exemplos de pr oposição: um, do tipo disjuntivo;
outro, do tipo causal.
Posta a pr oposiç ão “alguma vir tude é a justiça”, qual é a
contr aditória de sua subalternante? A proposiç ão enc ontrada
é verdadeira ou falsa? Por que?
Disposta a pr oposição “toda prudência é social”, qual é a
subc ontrár ia de sua contr aditória? A proposição encontr ada é
verdadeira ou falsa? Por que?
Tomando-se por or iginal a proposição “toda lei é conforme ao
direito

natural”,

enuncie:

a)

sua

c ontraditór ia;

b)

sua

contr ária; c) sua subalterna; d) sua c onversa per accidens.
Pondo-se a mesma proposição refer ida no exercício nº 19,
esclar eça sobr e a verdade ou a falsidade das proposições
encontr adas.
Disposta a conver sa per accidens de “toda vir tude é social”,
deve também dispor-se a c ontraditória dessa original? Por
que?
Classifique, segundo o tipo, as proposições seguintes:
“Ou o r éu é c ondenado, ou é absolvido”.
“A vida social não resulta de um contrato (...), porque o
dever de fazer o bem aos outros nos obriga antes de todo
contr ato” (MARCEL CLÉMENT);
“Se a pr opr iedade privada defende a liberdade concreta,
então o registr o também a defende”.
“O homem é, c om efeito, segundo a fórmula de Nietzsc he, o
únic o animal que pode faz er promessas ( MARCEL DE CORTE);
“A natur eza humana, que é receptora da lei eter na, é
manifestativa do direito natural”.
“A lei positiva, enquanto conc lusão ou determinação da lei
natural, obriga em consc iênc ia”.
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“A prudênc ia e a justiça são as únicas virtudes, entre as
distintas cardeais, pelas quais se ordena o homem ao bem de
um modo imediato” (PIEPER);
“Tenho direito por que devo” (TOMÁS CASARES);
“Se a liber dade consiste na faculdade de entender e querer ,
a

liberdade

perfeita

consistirá

em

entender

e

querer

perfeitamente” (DONOSO CORTÉS).
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