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Resumo 

Entre os gregos antigos a eloquência ocupava um valor similar ao atribuído à 

coragem nos campos de batalha, sendo considerado um tipo de embate verbal. 

Aristóteles de Estagira, precursor da lógica e da teoria argumentativa, legou a 

posteridades importantes reflexões sobre da vida em todos os setores, dedicando 

especial atenção a forma como o homem pensa, fala e compreende o outro, bem como a 

forma como influencia e é influenciado. A pesquisa investigou duas de suas obras 

dedicadas aos princípios lógicos da argumentação, Retórica e Tópicos, procurando 

compreender a possível analogia estrutural entre a dialética e a retórica, entre as 

premissas e princípios que regem os silogismos lógicos e retóricos, bem como os tipos 

de provas verbais utilizadas nos diferentes discursos analisados: deliberativo, judicial e 

epidítico. Em Aristóteles, retórica e dialética possuem a mesma estrutura lógica, ou seja, 

apresentam forma e características similares no modo de argumentar diante de situações 

diversas e conteúdos. Isso se deve ao fato de ambas ocuparem-se de procedimentos 

análogos, como se observa quando na dialética se examina ou sustenta-se uma tese, e no 

caso da retórica, na ação de acusar ou defender-se. Tanto a retórica quanto a dialética 

utilizam argumentações que partem de convicções comumente admitidas como válidas. 

Esse tipo de raciocínio retórico que parte de premissas prováveis chama-se entimema e 

sua relação com o silogismo dialético é o objeto de pesquisa deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Retórica, Dialética, Entimema, Argumento.  

 

Abstract  

Among the ancient Greeks eloquence occupied a value similar to that attributed to the 

courage on the battlefield, is considered a type of verbal confrontation. Aristotle of 

Stagira, the precursor of logic and argumentation theory, bequeathed to posterity 

important reflections on life in all sectors, paying particular attention to how the man 

thinks, speaks and understands the other, as well as how it influences and is influenced. 

The research investigated two of his works devoted to the logical principles of 

argumentation, rhetoric and topics, seeking to understand the possible structural analogy 

between dialectic and rhetoric, between the assumptions and principles governing the 

logical and rhetorical syllogisms, and the types of evidence verb used in different 

discourses analyzed: deliberative, forensic and epideictic. In Aristotle, rhetoric and 

dialectic have the same logical structure, ie, they have similar shape and characteristics 

in order to argue on various situations and content. This is because both occupy 

themselves with similar procedures, as seen when one examines the dialectic or 

sustained in a thesis, and in the case of rhetoric, in action accusing or defending. Both 

rhetoric as dialectical use arguments that depart from commonly accepted beliefs as 

valid. This kind of rhetorical reasoning from probable premises called enthymeme and 

its relation to the dialectical syllogism is the research object of this work.  

Keywords: Rhetoric, Dialectic, enthymeme, Screenplay. 
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Apresentação 

 

O campo da retórica, como o da dialética, não é o das proposições evidentes, 

mas aquele da verossimilhança e da probabilidade que brotam da opinião comum, 

aceitas pela maioria como válidas, mesmo que não o sejam. Ambas (retórica e dialética) 

não se aplicam a um objeto determinado, mas se aplicam a todas as matérias, diferindo 

da racionalidade apodítica que possui matéria própria. São métodos propriamente ditos, 

não sendo determinados por nenhuma matéria ou fim específicos. Se a ferramenta 

lógica do discurso dialético é o silogismo, fundado sobre premissas ou proposições cuja 

credibilidade baseia-se na opinião provável, na discussão pode ocorrer o uso 

inadequado, falacioso das proposições e comprometer o escopo do método dialético. 

Assim, Aristóteles define a forma de argumentação dialética (o silogismo), explicita o 

conteúdo das premissas e indica as falácias das formas tendenciosas. Cumpre-nos, em 

primeiro lugar, definir o que é um silogismo e quais as suas variedades, a fim de 

entendermos o que é o silogismo dialético, uma vez que ele será o objeto de 

investigação. O silogismo é um argumento em que, dadas certas proposições, algo 

distinto delas resulta necessariamente pela simples presença das proposições aduzidas. 

O silogismo é uma demonstração quando parte de premissas evidentes e primeiras, ou 

de premissas tais que, o conhecimento que temos, radica nas premissas primeiras e 

evidentes. É dialético o silogismo que conclui a partir de premissas prováveis. 

Prováveis são as opiniões recebidas, por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios, e, entre 

estes últimos, pelos mais notáveis e pelos mais ilustres. 

A analogia estrutural entre os argumentos lógico-retórico e lógico-dialético 

constitui fundamentalmente, à luz das obras Retórica e Tópicos, de Aristóteles, o objeto 

de análise da presente pesquisa. Para Aristóteles, o raciocínio lógico é uma operação do 

pensamento realizada por meio de juízos e enunciada por meio de proposições 

encadeadas, formando um silogismo. O silogismo é um raciocínio em que, uma vez 

formuladas certas suposições (isto é, premissas), alguma coisa distinta das primeiras se 

deduz necessariamente (isto é, a conclusão), devido à simples presença das suposições 

como tais. Por isso, quem conhecer melhor os silogismos dialéticos, conhecerá bem os 

entimemas, isto é, conhecerá bem a retórica.  

Nesse sentido, para fundamentar uma explicação coerente que sistematize a 

relação de afinidade estrutural dos silogismos dialéticos e retóricos será imprescindível 

a investigação da possível implicação entre os conceitos de silogismo dialético e 

silogismo retórico ou entimema como correlativos equivalentes. Além deste passo, 

investigaremos nos Tópicos as características gerais da dialética aristotélica e seus 

possíveis desdobramentos no campo da retórica; bem como, na Retórica, buscaremos 

conhecer estruturas do pensar e do raciocinar que procedem de elementos fundados 

sobre as diretrizes da dialética. E por fim explicaremos o instrumento lógico do 

discurso: entimema, como uma demonstração retórica e sua relação com o silogismo 

dialético. 
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O presente trabalho traz como introdução um apanhado histórico da relação 

contextualizada entre a retórica e a dialética na antiguidade e seus respectivos campos 

de ação. Em seguida, destacaremos um panorama da analítica aristotélica dando ênfase 

a composição do tratado Órganon como instrumento fundamental para o conhecimento. 

E finalmente, tendo como base as obras Tópicos e Retórica, enfatizaremos o caráter 

simbólico do discurso e sua ação no campo da dialética e da retórica, tornando possível 

desta maneira a compreensão da analogia estrutural entre os argumentos dialéticos e 

retóricos. 
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Introdução 

 

Antes mesmo do surgimento da democracia na Grécia, local onde a retórica terá 

seus contornos delineados por diversos autores, vemos surgir o embrião dessa arte 

através dos poemas de Homero. Tanto a Ilíada quanto a Odisseia estão repletas de 

exemplos onde a eloquência discursiva, além da coragem e da estratégia bélica, faz 

parte da areté de um indivíduo. Mas é com as instituições democráticas que a oratória 

passa a ser concebida como retórica, ou seja: uma “ciência do discurso oratório”. Como 

afirma Jaeger: 

Os discursos e diálogos das tragédias revelam-nos, além na formação 

da eloquência jurídica, a nova aptidão para a sutil argumentação 

lógica. Nisso Eurípedes revela-se, muito mais que na simples arte da 

palavra e nas figuras, discípulo da retórica. Por todo lado, 

descortinamos a tragédia em competição com as justas oratórias dos 

tribunais, que tanto entusiasmavam os atenienses. A disputa retórica 

tornava-se cada vez mais um dos principais atrativos do teatro. 

(JAEGER, 1989, p. 277). 

 

Esse entusiasmo pela oratória dos tribunais foi criticado por Aristófanes em sua 

comédia As Vespas: nesta, o personagem Bdeliclêon, pai de Filoclêon, sofre de uma 

terrível doença: a paixão pelos tribunais: “A paixão dele é julgar; ele fica desesperado 

se não consegue ocupar o primeiro banco dos juízes”. (ARISTÓFANES, 2004, p. 17). 

A preferência dos atenienses pela retórica forense não destoa de sua origem 

como arte. Na Sicília, em 485 a.C., Gélon e Hierão, tiranos de Siracusa, forneceram 

terras àqueles que, sob suas ordens, expropriassem e deportassem os cidadãos. Após o 

afastamento dos tiranos, a população da cidade tentou recuperar suas terras, mas para 

isso era preciso ir aos tribunais. Entretanto, muitos não tinham capacidade oratória 

necessária para realizar a tarefa. Contratavam, então, pessoas com habilidades oratórias 

para tal função. Esse foi o passo inicial para o surgimento de professores e escolas com 

o intuito de habilitar pessoas a falar em ambiente judicial, sendo os primeiros manuais 

publicados por Córax, discípulo do filósofo Empédocles, e Tísias de Siracusa. 

Os sicilianos, antes despojados de suas propriedades, agora podiam recorrer aos 

tribunais para reconquistar os seus direitos, e foi nesse ínterim que os retores, com seu 

agudo senso de publicidade, ofereceram aos litigantes um instrumento de persuasão que 

afirmavam ser invencível, por ser capaz de convencer qualquer pessoa em qualquer 

assunto ou circunstância. 

Foi da necessidade de argumentar a partir do verossímil (eikós) que a retórica 

adquiriu notoriedade, pois se a verdade já fosse conhecida no âmbito judiciário, não 

seriam necessário oradores de defesa e acusação e nem leis para respaldar um e outro, e 
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os tribunais seriam apenas câmaras de registros dos fatos. E é nesse ponto que a técnica 

sobressai como forma de racionalidade e não apenas como demonstração, o que é 

verossímil está relacionado às opiniões normalmente aceitas e que circulam pelo meio 

social.  O novo espaço aberto na sociedade grega, naquele momento, é público, uma vez 

que se trata da organização de uma nova ordem democrática, permitindo que os 

enunciadores possam levar suas reivindicações para julgamento; porém, o conteúdo dos 

enunciados se fecha para a noção jurídica, pois eles se vinculam, quase sempre, às 

reivindicações para legitimação ou reivindicação do direito das terras que foram 

tomadas pelos tiranos, fato relacionado ao Direito Civil, que cuida das relações civis, 

inclusive a propriedade, que é o bem reivindicado pelos enunciadores (os próprios 

cidadãos) daquela época. Assim, a restauração agrária é da ordem jurídica inserida na 

organização social. Na verdade, o discurso jurídico e o discurso político, na Antiguidade 

grega, são como dois lados de uma mesma moeda. 

Górgias (483-375 a.C.), natural da Sicilia, foi quem criou uma forma mais 

estética e literária da retórica, sendo um dos fundadores do discurso epidítico (elogio 

público), que se aprimorou em uma arte retórica. Posteriormente Platão (427-347 a.C), 

recusou vivamente a concepção gorgiana de retórica, no diálogo intitulado Górgias. 

Nele, nega até mesmo que a retórica seja uma arte, isto é, um discurso fundado num 

conhecimento racional, e apresenta-a como simples prática empírica, que tem em vista 

exclusivamente a persuasão dos outros, fora de qualquer conhecimento. O objetivo 

dessa retórica, segundo Platão, não é o bem, mas somente o prazer; por isso ele a define 

como uma forma de adulação e a compara com as práticas como a culinária e a 

cosmética, que se preocupam somente em obter o prazer do corpo, e que são imitações 

ruins da medicina e da ginástica, preocupadas, ao contrário, com seu verdadeiro bem. 

(BERTI, 2002). 

Apesar de a sofística ganhar espaço em Atenas, o seu elo com a retórica só 

aparece plenamente com Protágoras (490-420 a.C.). A origem da erística (controvérsia) 

também foi atribuída a Protágoras e posteriormente se transforma na dialética, cuja 

técnica é a arte de vencer uma discussão contraditória. Inicialmente, qualquer sofisma 

poderá ser utilizado na discussão dialética, inclusive, os considerados piores. 

(REBOUL, 2000). 

É importante frisar que os sofistas somente tinham em comum o fato de serem 

mestres profissionais e de ensinarem a retórica, pois, além disso, não existia nenhum 

campo comum nos assuntos que ensinavam, ou na mentalidade que estes produziam. No 

contexto da concepção educativa sofistica, ensinar a argumentar com o mesmo êxito de 

ambos os lados, demonstra que sobre cada assunto há sempre dois argumentos 

contrários entre si, e, ainda que um deles seja mais fraco, pode-se escorá-lo para que 

pareça mais forte; técnica sofista, bem desenvolvida entre aqueles que se tornavam seus 

discípulos, é a arte do logos. 

Isócrates (436-338 a.C.), ao propor uma retórica mais plausível e mais moral que 

a dos sofistas, de certa forma separa a retórica do domínio da sofística. Ao se proclamar 
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anti-sofista, ele reivindica o nome de “filósofo” e não de retor. Mas, convencido de que 

o homem não pode conhecer as coisas assim como são, colocando a dialética de Platão 

no mesmo nível de unitilidade da erística dos sofistas, integra a filosofia na arte do 

discurso. Em suma, para Isócrates, “filosofia” é cultura geral, centrada na arte oratória; 

numa palavra: retórica. (REBOUL, 2000). 

Para Platão, a retórica verdadeira é digna dos próprios deuses (Fedro, 273e), 

tendo sempre em vista o estabelecimento e a afirmação da verdade. Esse foi, aliás, um 

grande conflito travado na Antiguidade: o conflito de competência entre filósofos e 

retóricos. Enquanto a retórica foi vista apenas como uma doutrina técnica do discurso, 

com o tempo entrou em declínio progressivo até que quase se apagou por completo. 

Mas quando ela voltou a ser contemplada à luz da sua estrutura e da sua função 

filosófica, deu-se o seu ressurgimento e a afirmação renovada de sua importância. 

(PERELMAN, 1970).  

Logo surgem as diferenças entre os pensadores sofistas, por ora denominados 

retores, e os filósofos. Como ensinar? O que ensinar? Quem deveria ensinar? Tais 

questões ocuparam o cenário daquela época. Seriam os sofistas quem deveriam assumir 

o posto, ou o filósofo com suas teorias filosóficas? A diferença entre um e outro era 

clara: o primeiro educaria para a vida ativa das cidades, formando políticos capazes de 

intervir eficazmente tanto nas deliberações políticas, quanto nas ações junto à justiça, 

podendo, inclusive, orientar a ação do povo; já o segundo propunha a busca do 

conhecimento e a contemplação do verdadeiro; tornar o aluno um sábio capaz de 

discernir as regras de ação pública ou privada decorrente do conhecimento seria a razão 

que fundamentaria a ação. 

Apenas cinco anos depois de seu ingresso na Academia de Platão, aos 22 anos 

de idade, Aristóteles (384-322 a.C.) escreveu, com efeito, seu primeiro diálogo, 

intitulado Grilo, com o subtítulo sobre a retórica. Nesse diálogo, o jovem Aristóteles 

discute se a retórica é ou não uma arte, provavelmente negando esse caráter à retórica 

do tipo gorgiano que, para ele, era ainda praticada por Isócrates, e atribuindo-lhe, ao 

contrário, uma retórica baseada na dialética, como a descrita por Platão no Fedro. 

O que mais interessa na polêmica de Aristóteles contra Isócrates e, portanto, 

contra a retórica de tipo gorgiano é a nova concepção de retórica como arte da 

comunicação, não mais do puro encantamento ou da pura sugestão emotiva. (BERTI, 

2002). 

Aristóteles percebeu que a pólis não era composta apenas por tribunais, mas que 

existiam também assuntos a serem tratados por via do discurso nas assembleias, e que 

entre as próprias pessoas, em suas vidas privadas, havia diálogos e debates. Ou seja: o 

estagirita entendeu que tanto no âmbito público quanto no privado as pessoas faziam 

juízos e utilizavam a retórica. 

Por acaso ou por hábito, todos pretendem alcançar através de suas palavras uma 

só finalidade: a persuasão. E sendo este um objetivo que não está nela mesma, a retórica 
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é classificada por Aristóteles como arte (techné). A retórica, porém, é um tipo de arte 

diferenciada das outras, pois as demais possuem um objeto que lhes é próprio, como a 

medicina no que diz respeito à saúde, enquanto a retórica não possui um tema ou objeto 

particular. A partir disso, Aristóteles define a retórica como o estudo do método da 

persuasão aplicado a casos distintos, ou seja: a capacidade de descobrir o que é 

adequado a cada caso com o fim de persuadir. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 1355b). 

A Retórica é uma obra de Aristóteles composta por três livros (I: 1354a-1377b; 

II: 1377b- 1403a; III: 1403a-1420a). O livro I da Retórica principia com a definição da 

retórica, mostrando sua semelhança com a dialética (I 1, 1354a). Segundo Aristóteles, 

raciocinar dedutivamente é discursar tendo como elementos premissas a partir das quais 

é gerada uma conclusão diferente delas mesmas. Ora, uma demonstração é aquela que 

parte de premissas verdadeiras, mas para uma proposição ser considerada verdadeira, 

ela deve ser crível por si mesma e não por outras proposições. As premissas do 

silogismo dialético, porém, têm tão somente caráter verossimilhante, isto é, são aceitas 

ou por todos ou pela maioria ou pelos mais sábios. (ARISTÓTELES, Tópicos, II, 100b).  

 Nos Tópicos de Aristóteles estão presentes oito livros, sendo que a maior parte 

deles, os livros II-VII, lidam com os tópicos, enquanto que os dois restantes, os livros I 

e VIII, expõem os fundamentos de uma disputa dialética. A obra tem como objetivo 

principal proporcionar uma arte de argumentação, de modo que qualquer indivíduo que 

a possui esteja perfeitamente capacitado para uma disputa dialética de estilo socrático. 

No âmago desta arte está, por sua vez, um método para formular argumentos baseado 

nos Tópicos. 

A palavra dialética deriva do verbo grego dialeghestai, que significa discutir. 

Em Aristóteles, a dialética perderá o caráter de ciência suprema e passa a ser parte da 

lógica. Constituirá o discurso amplo das probabilidades. Ainda não é o discurso 

científico propriamente dito, baseado em princípios necessários e evidentes. Aristóteles 

enquadrará a dialética no esquema silogístico. Mas enquanto o silogismo demonstrativo 

se move a partir de premissas cuja veracidade é previamente definida cientificamente, o 

silogismo dialético parte de premissas cuja veracidade não é definida previamente, mas 

que é somente provável, isto é, de teses não manifestamente fundadas, admitidas mais 

ou menos em geral. O seu uso típico é aquele que ocorre no debate político e jurídico; 

onde se assume provisoriamente a tese sustentada pelo adversário, na intenção de 

colocar às claras a invalidade, fazendo derivar dela consequências que resultam 

inaceitáveis.  

A função do discurso dialético ultrapassa o lado puramente prático e se torna o 

método por excelência da exposição. Mesmo não se identificando com a ciência, é útil 

para expô-la e fazer avançar a razão na aplicação dos próprios princípios científicos. Por 

três formas é útil: como exercício, nos encontros cotidianos casuais e nas ciências 

filosóficas. Que ele seja útil como exercício é por si mesmo óbvio, pois que o domínio 

deste método nos capacitará mais para argumentar acerca do tema proposto. 
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Portanto, o silogismo dialético serve para tornar-nos capazes de discutir e, em 

particular, individualizar, quando discutimos com as pessoas comuns ou com as pessoas 

cultas, quais são os seus pontos de partida e o que, nas suas conclusões, concorda ou 

não com eles, não a partir de pontos de vista estranhos a eles, mas no seu próprio ponto 

de vista: ensina-nos a discutir com os outros, fornecendo-nos os instrumentos para 

sintonizar com eles. Serve à ciência, não só para debater corretamente os prós e os 

contras das várias questões, mas para acertar os primeiros princípios que, sendo 

silogisticamente irredutíveis, só podem ser captados indutiva ou intuitivamente; mas 

tanto a indução como a justificação de uma intuição supõem uma discussão com as 

opiniões da maioria ou dos sábios.  

Se a ferramenta lógica do discurso dialético é o silogismo, fundado sobre 

premissas ou proposições cuja credibilidade baseia-se na opinião provável, na discussão 

pode ocorrer o uso inadequado, falacioso das proposições e comprometer o escopo do 

método dialético. Assim, Aristóteles define a forma de argumentação dialética (o 

silogismo), explicita o conteúdo das premissas e indica as falácias das formas 

tendenciosas. Cumpre-nos, em primeiro lugar, definir o que é um silogismo e quais as 

suas variedades, a fim de entendermos o que é o silogismo dialético, uma vez que ele 

será o objeto de investigação. O silogismo é um argumento em que, dadas certas 

proposições, algo distinto delas resulta necessariamente pela simples presença das 

proposições aduzidas. O silogismo é uma demonstração quando parte de premissas 

evidentes e primeiras, ou de premissas tais que, o conhecimento que temos, radica nas 

premissas primeiras e evidentes. É dialético o silogismo que conclui a partir de 

premissas prováveis. Prováveis são as opiniões recebidas, por todos, ou pela maioria, ou 

pelos sábios, e, entre estes últimos, pelos mais notáveis e pelos mais ilustres. 

(ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100 a-b).  

O discurso é sempre um tipo de movimento, isto é, passagem de proposição(ões) 

a outra proposição com o intuito de convencer, mesmo se não visa em todas as suas 

formas à verdade, a ela se tende, e o discurso dialético procura convencer por meios 

racionais independentemente da vontade do ouvinte e ou mesmo contra ela. Para que 

isto se torne possível, não é necessária outra condição preliminar, sendo que o ouvinte 

admita a arbitragem da razão e aceita algumas premissas em comum com o orador, 

geralmente tiradas das crenças correntes do seu meio social ou cultural, do senso 

comum ou do consenso científico. No discurso dialético, o ouvinte tem apenas de 

confiar no seu próprio poder de raciocínio e nas premissas geralmente admitidas; o 

rumo do discurso será controlado pelo próprio ouvinte, sempre pronto a rejeitar as 

conclusões que lhe pareçam escapar da sequencia lógica. A credibilidade do discurso 

dialético depende, portanto, exclusivamente de dois fatores:  

1º o ouvinte tem de se comprometer a seguir a lógica do argumento e a aceitar 

como verdadeiras as conclusões que não possa refutar logicamente;  
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2º é preciso encontrar um terreno comum de onde tirar as premissas. Essa 

credibilidade depende do grau de cultura do ouvinte e de sua honestidade 

intelectual.  

O discurso dialético dirige-se a um ouvinte racional e razoável, que pretende 

conduzir-se de maneira racional e razoável, que aceite submeter sua vontade à razão, e 

que possua alguns conhecimentos em comum com o orador. Seu sucesso depende de 

que encontre um ouvinte nessas condições. 

Assim, do mesmo modo que é função da dialética discernir entre o silogismo 

falso e o silogismo aparente, é função da retórica distinguir entre o que é e o que não é 

verdadeiramente suscetível de persuadir. Daí a crítica de Aristóteles aos que antes dele 

compuseram manuais de retórica. Para o estagirista, estes autores centraram suas 

preocupações apenas no que era acessório, seja conferindo importância apenas ao 

discurso judiciário e desprezando os outros gêneros, seja concentrando-se sobre as 

paixões e pondo de lado o caráter racional da argumentação retórica. Assim, nada 

disseram no tocante às provas do discurso, e nem trataram da apresentação e do 

manuseio do entimema. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 1355a). 

 

Investigar os opostos significa, com efeito, estabelecer o valor, de 

verdade ou falsidade, das duas soluções opostas a uma mesma aporia, 

o que Platão faz deduzindo as consequências que derivam de ambas, 

para ver quais levam a conclusões impossíveis e quais, ao contrário, 

não. Tudo isso pode se feito independentemente da essência, isto é, 

sem pressupor o conhecimento dos princípios, porque não se trata de 

uma racionalidade apodíctica, mas de uma racionalidade dialética, 

mesmo em seu uso cognitivo. (BERTI, 2002, p. 37). 

 

O campo da retórica, como o da dialética, não é o das proposições apodíticas, 

mas aquele da verossimilhança e da probabilidade que brotam da opinião comum, 

aceitas pela maioria como válidas, mesmo que não o sejam. Ambas (retórica e dialética) 

não se aplicam a um objeto determinado, mas se aplicam a todas as matérias, diferindo 

da racionalidade apodítica que possui matéria própria. São métodos propriamente ditos, 

não sendo determinados por nenhuma matéria ou fim específicos.  

Seu objeto consiste em selecionar e justificar enunciados prováveis com o 

objetivo de constituir raciocínios sobre assuntos que não podem ser tratados de modo 

científico. Assemelham-se (retórica e dialética) pelo fato de não exigirem nenhuma 

competência especial, pois não se referem a um gênero determinado. Pertencem ao 

âmbito do comum. Não usam princípios especiais, ou seja, não requerem do ouvinte 

conhecimentos científicos precisos. Consideram os contrários e examinam os prós e os 

contras das proposições. 
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O entimema constitui tanto a “ferramenta” da dialética quanto da retórica, 

considerada como um ramo daquela. Quando tratarmos do discurso dialético, tornar-se-

á claro a diversidade entre as duas modalidades. 

O discurso retórico é constituído por dois tipos de argumentos persuasivos, os 

técnicos e os não técnicos, isto é, sem arte. Estes são aqueles que já se encontram à 

disposição do orador; são dados de antemão, sem a pesquisa intelectual. São as 

testemunhas, as confissões obtidas sob tortura, documentos e convenções. Os 

argumentos técnicos são aqueles adquiridos mediante método e podem ser dispostos por 

nós, isto é, inventados antes ou durante a discussão.  

Existem três espécies de argumentos técnicos à disposição do orador, conforme 

o objetivo proposto: os que residem no próprio orador, os que se dirigem aos ouvintes, e 

os que se concentram no próprio discurso, através do que demonstra ou do que aparenta 

demonstrar. Para o nosso objetivo, é suficiente o terceiro, pois se trata das 

argumentações lógicas que levam à persuasão, os entimemas.  

As argumentações abreviadas (os entimemas) baseiam-se em premissas cujo 

conteúdo são as convicções comumente aceitas e não em princípios científicos. Tal 

forma abreviada de argumentação exclui tanto a apoditicidade do discurso analítico, 

assim como as exigências críticas do discurso dialético, em que cada passo (premissas 

maior + premissa menor e discurso) deve-se mostrar os prós e os contra.  O público, em 

geral, não acompanha os raciocínios cientificamente montados. Nem todos os homens 

estão preparados para tanto e o discurso se tornaria extremamente cansativo. As 

opiniões comuns possuem um caráter de verossimilhança que consideradas sob o 

aspecto da credibilidade são prováveis. O uso desse tipo comum de argumentação se dá 

de forma que ora se omite a premissa maior, ora a menor, ficando um delas 

subentendida; ou mesmo pode ocorrer que a conclusão fique a cargo do ouvinte.  

Para atingir seu objetivo, que é a persuasão, a retórica, além do entimema, 

utilizará o exemplo que corresponde à indução lógica e que não implica mediação lógica 

de qualquer gênero, mas torna imediatamente evidente o que se quer provar.  

Dado que é evidente que o método conforme a técnica se refere aos argumentos 

retóricos, e os argumentos retóricos são uma espécie de demonstração (pois 

acreditamos, sobretudo quando consideramos que algo foi demonstrado), a 

demonstração retórica é um entimema, e este por assim dizer, o mais importante dos 

argumentos, e como o entimema é um silogismo e o estudo do silogismo é tarefa da 

dialética, de toda ela ou de parte dela, é evidente que aquele que melhor conhecer as 

premissas e como se origina o silogismo, este será o mais hábil nos entimemas, pois 

compreenderá a que se aplica o entimema e que diferenças ele possui em relação aos 

silogismos lógicos.  

 Chama-se entimema ao silogismo retórico e exemplo à indução retórica. Os 

discursos dialéticos e retóricos são aqueles mais familiares para Aristóteles. Platão 

identificou a dialética com a própria filosofia e a opôs às demais formas de 
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conhecimento, apontando-a como o caminho para atingir e relacionar as Ideias, portanto 

sendo a ciência por excelência (epistéme). Aristóteles tratará do discurso dialético nos 

Tópicos e nas Refutações Sofísticas, duas obras que compõem o Órganon.  

A cerca da persuasão mediante demonstração ou demonstração aparente, assim 

como na dialética existe a indução, silogismo e silogismo aparente; a retórica se dá de 

modo semelhante, pois o exemplo é uma indução, o entimema um silogismo e o 

entimema aparente um silogismo aparente.  

Retórica e dialética apresentam a mesma estrutura lógica, isto é, a mesma forma, 

o mesmo modo de argumentar, aplicados a situações e a conteúdos diversos. Isso resulta 

do fato de que ambas se ocupam de procedimentos praticáveis por todos, e, além disso, 

pelo fato de que os procedimentos dos quais se servem são análogos: examinar, 

sustentar uma tese, no caso da dialética; e enfim acusar e defender-se, no caso da 

retórica. (ARISTÓTELES, Retórica, I 1, 1354a 5-6). 

A retórica constitui-se por saber usar bem as pístis (meios de persuasão, modos 

de causar crença), no caso da dialética, por saber usar bem as argumentações. Contudo, 

a pístis, diz Aristóteles, não passa de uma espécie de demonstração, mais precisamente 

uma demonstração retórica, da qual a forma principal é o entimema, por sua vez uma 

espécie de silogismo, ainda que haja diferença entre o entimema e os silogismos lógicos, 

isto é, dialéticos. Por isso, quem conhecer melhor os silogismos, vale dizer, conhecer 

melhor a dialética, conhecerá bem os entimemas, isto é, conhecerá bem a retórica. 

(ARISTÓTELES, Retorica, I 1, 1355a 3-14).  

 

 

 

Aristóteles: da dialética à lógica 

Enquanto frequentava a Academia de Platão, Aristóteles esteve frente a frente 

com a arte dos diálogos, essa maneira própria do discurso manifestar o modo do pensar 

dialético. Platão ensinava nos seus Dialógos que o entendimento acerca dos fenômenos 

que se apresentam no mundo físico necessita de uma hipótese: 

[...] a existência de um plano superior da realidade, atingido apenas 

pelo intelecto, e constituído de formas ou ideias, arquétipos eternos 

dos quais a realidade concreta seria a cópia imperfeita e perecível. 

(PESSANHA, 1987, p. XIV). 

 

  Elevar-se do mundo apreendido pelos sentidos e objeto apenas de opiniões 

mutáveis só seria possível através da dialética que consistia num exercício direto do 
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pensamento e da linguagem, feita de seguidas oposições e superposições de teses, um 

modo de pensar que opera com os conteúdos do pensamento e do discurso. 

[...] a dialética platônica é uma atividade intelectual destinada a 

trabalhar contrários e contradições para superá-los, chegando à 

identidade da essência ou da ideia imutável. Depurando e purificando 

as opiniões contrárias, a dialética platônica chega à verdade do que é 

idêntico e o mesmo para todas as inteligências. (CHAUÍ, 2010, p. 

124). 

 

Entrementes, a dialética platônica era uma construção marcada pelo caráter 

hipotético matemático, que só se responsabilizava com a certeza em última instância, 

algo que conferia ao próprio sistema platônico uma constante inquietação e flexibilidade 

aliada a uma permanente ameaça de um relativismo. 

Contrariamente a Platão, Aristóteles relegará a dialética do seu 

estatuto de ciência última a que deve aspirar o saber filosófico para o 

de mero instrumento da ciência ou do saber. (MONTEIRO, 2002, p. 

14). 

 

Aristóteles percebeu que a dialética não era um procedimento eficaz e seguro 

para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, porque, nestas, interessa a 

demonstração ou a prova de uma verdade. A dialética platônica ao partir de meras 

opiniões contrárias não garantia que se pudesse chegar à essência da coisa investigada. 

A proposta aristotélica é a de criar um instrumento mais seguro para a formação da 

ciência. Daí a designação de Órganon, ou seja, instrumento, um conjunto de 

procedimentos de demonstração e prova que substituía a dialética platônica. Aristóteles 

constituiria assim a lógica formal propriamente dita, que ele denominou de analítica.  

Para se atingir a certeza científica e construir um conjunto de 

conhecimentos seguros, torna-se necessário, segundo Aristóteles, 

possuir normas de pensamento que permitam demonstrações corretas 

e, portanto, irretorquíveis. O estabelecimento dessas normas confere a 

Aristóteles o papel de criador da lógica formal, entendida como a 

parte da lógica que prescreve regras de raciocínio independentes do 

conteúdo dos pensamentos que esses raciocínios conjugam. 

(PESSANHA, 1987, p. XIV). 

 

A lógica aristotélica como um instrumento para o conhecer difere da dialética 

platônica, que era apenas um modo de conhecer. Essa lógica se propõe a oferecer 

procedimentos que são empregados nos raciocínios que se referem a todas as coisas das 

quais possamos ter um conhecimento universal e necessário. 
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A lógica de Aristóteles surge num meio de oradores e hábeis argumentadores 

denominados retóricos e sofistas. Nada mais sensato que, portanto, ela tenha início 

numa análise da linguagem, a fim de detectar seus diferentes usos e elencar os diversos 

sentidos imputados às palavras usadas nas discussões. Donde resulta posteriormente a 

designação de Órganon, para o conjunto de seus livros de lógica, do qual as Categorias 

o abrem, partindo de pesquisas sobre as palavras, procurando inclusive evitar os 

equívocos que resultam da designação de coisas diferentes através do mesmo nome 

(homônimo) ou da mesma coisa por meio de diversas palavras (sinônimos). 

(PESSANHA, 1987). 

Aristóteles é de fato o criador da lógica, principalmente por ter dado uma forma 

precisa e definitiva às leis da prova, e examinado exaustivamente a técnica da dedução 

silogisticamente. É ele de fato o precursor do silogismo que uniu e sistematizou as 

formas do pensamento e da expressão. 

Assim, com o intuito meramente didático, a organização das obras preservada de 

Aristóteles é organizada da seguinte maneira conforme (MONTEIRO, 2002, p. 14): 

A) Diálogos ou obras do período da Academia: O Grilo, o Eudemo, o Protréptico ou 

Exortação à Filosofia, Sobre as Idéias, Sobre o Bem e Sobre a Filosofia. 

B) Ciências teoréticas 

I. Lógica: Categorias, Acerca da Interpretação, Primeiros Analíticos, 

Segundos Analíticos, Tópicos, Refutações Sofísticas. (O conjunto dessas 

obras de lógica é conhecido como Órganon). 

II. Metafísica: Metafísica. 

III. Filosofia da natureza: Física, Do Céu, Sobre a Alma, Da Geração e da 

Corrupção, Os Meteorológicos, A História dos Animais, A Geração dos 

Animais, As Partes dos Animais, Sobre o Movimento dos Animais, e 

todo um conjunto e tratados breves de história natural. 

C) Ciências práticas 

IV. Ética e Política: Ética a Nicômaco, Magna Moral, Ética a Eudemo, 

Política, A Constituição de Atenas. 

D) Ciências da criação 

V. Estudos sobre a arte: A Retórica, A Poética. 
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Órganon: o instrumento forjado na lógica 

O Órganon, obra monumental onde Aristóteles estabelece as bases da 

lógica formal, está entre as mais importantes e complexas que nos 

foram legadas pelo Estagirita. (BINI, 2005, p. 7). 

 

O Órganon corresponde à designação dada por Andrônico de Rodes à reunião e 

estruturação dos tratados lógicos de Aristóteles que atualmente é constituído por seis 

livros, a saber, as Categorias, Da Interpretação, os Primeiros e Segundos Analíticos, os 

Tópicos ou Lugares Comuns, e as Refutações Sofísticas (BITTAR, 2003). Trata-se do 

mais antigo e mais perfeito tratado de lógica que o Helenismo legou à humanidade. 

A estrutura e os fins do Órganon estão intimamente ligados aos próprios fins da 

Lógica. Sendo o fim da lógica o estudo da razão necessária, ou seja, da demonstração, e 

sendo a demonstração própria do silogismo, aquele que tencione sobre a lógica escrever 

deverá necessariamente tratar do silogismo. 

O silogismo, porém, não existe independentemente das proposições 

que o constituem; e por isso se impõe necessariamente o estudo das 

relações dumas com as outras, dos seus elementos, isto é, os nomes e 

os verbos, «cujas propriedades, significações e gêneros se contêm em 

dez classes ou ordens, que Aristóteles chamou categorias», como 

introdução ao estudo da constituição e formas do raciocínio. 

Começando, pois, pelos elementos, o lógico estudará sucessivamente 

«a força das palavras simples, a forma das proposições, a constituição 

do silogismo e a estrutura da prova necessária e evidente; em segundo 

lugar inculcará, por assim dizer, certos lugares de argumentação 

provável donde se podem tirar todos os materiais para a discussão em 

ambos os sentidos e, finalmente, procurará prevenir contra as ilusões 

dos sofistas» [...]. (CARVALHO, 1992, p. 51). 

 

 

 Os tratados do Órganon não foram casualmente agrupados na perspectiva de um 

todo contínuo. Embora não correspondam a um todo planejado, um texto é o 

desencadeamento de seu precedente. Os textos relacionam-se de tal maneira que os 

conceitos contidos em um tornam-se elementos aprioristicamente determinantes do 

conteúdo dos outros que o seguem. 

 
Aristóteles estabelece claramente que a lógica tem um objetivo 

dúplice: a probabilidade e a verdade. Para cada uma destas ele utilizou 

duas faculdades: a dialética e a retórica para a probabilidade, e a 

análise e a filosofia para a verdade, sem nada descurar do que leva à 

descoberta, ao juízo ou ao uso. À descoberta ele dedicou os Tópicos, 

os Metódicos e numerosas proposições, por meio das quais é possível 

dispor de argumentos prováveis para resolver problemas. Para os 

juízos Aristóteles compôs os Primeiros Analíticos e os Analíticos 

Posteriores; por meio dos Primeiros julgam-se as premissas e por meio 

dos Posteriores provam-se as conclusões. (Diogênes Laêrtios, 2008, p. 

136). 
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A) Categorias (1 livro) 

 

Nas Categorias, Aristóteles traça o caminho para introduzir ao nível da reflexão 

filosófica, alguns procedimentos metodológicos que permitam orientar a sua 

investigação na direção do esclarecimento do modo como a filosofia pode abordar 

recorrendo à estrutura da realidade, a linguagem. Aristóteles preocupa-se com o próprio 

veículo do pensar, a saber, a linguagem e deste modo está constantemente, nas 

Categorias, a referir-se a coisas, de forma que os nomes nada mais são do que meros 

procedimentos que possibilitam dizer a realidade.  

Cada uma das palavras ou expressões não combinadas significa uma 

das seguintes coisas: o que (a substância), quão grande, quanto (a 

quantidade), que tipo de coisa (a qualidade), com o que se relaciona (a 

relação), onde (o lugar), quando (o tempo), qual a postura (a posição), 

em quais circunstâncias (o estado ou condição), quão ativo, qual o 

fazer (a ação), quão passivo, qual o sofrer (a paixão). 

(ARISTÓTELES, Categorias, IV, 1b25, 2005, p. 41). 

 

As categorias citadas por Aristóteles são dez (IV, 1 b 25): substância, 

quantidade, qualidade, relação, onde (lugar), quando (tempo), estar numa posição, ter 

(estado), fazer (ação) e ser afetado (paixão). Aristóteles esclarece que o discurso 

filosófico deve estar fixado sobre o alicerce do real e não sobre a estrutura da 

linguagem, pois esta por vezes conduz ao erro. Existem nomes, na linguagem, que se 

referem a coisas diversas e por isso ao pleitearmos definir unicamente os nomes não 

alcançaremos jamais a realidade que os nomes designam. Nesse sentido, se 

pretendermos definir apenas os nomes, nunca atingiremos a realidade que os nomes 

referenciam, pois a definição deve ser dada relativamente à coisa e não ao termo. 

Na linguagem existem nomes que, sendo os mesmos e, portanto, não 

diferenciáveis ao nível lingüístico, se referem a coisas diversas. 

(MONTEIRO, 2002, p. 32). 

 

 Outra questão fundamental da filosofia de Aristóteles e que tem profunda 

relação com as Categorias trata-se da noção de alma como substância e não como 

harmonia. Essa questão figurou-se como pano de fundo das Categorias, pois, enquanto 

no Fédon Platão caracteriza a alma como harmonia, Aristóteles no Eudemo concebe a 

alma como substância. Esta renuncia da teoria platônica de que a alma é harmonia tem 

como base uma argumentação de caráter lógico: alma e harmonia pertencem a 

categorias diferentes, visto que a alma é uma substância e a harmonia é uma qualidade. 
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B) Da Interpretação (1 livro) 

O assunto fundamental de Aristóteles no Da Interpretação é exatamente a 

linguagem na sua relação com o pensamento, como tradutora ou interprete deste.  

Aristóteles apresenta a teoria das proposições baseada numa tese de grande alcance, 

pois produz uma extraordinária síntese no universo da linguagem.  

Principiemos por definir o nome e o verbo e, em seguida, explicar o 

que se entende por negação, afirmação, sentença e proposição. 

(ARISTÓTELES, Da Interpretação, I, 16a 1, 2005, p. 81). 

 

Segundo Aristóteles, a proposição é o objeto da lógica, ela exprime, por meio da 

linguagem, os juízos formulados pelo pensamento. A proposição seria o enunciado de 

um juízo por meio do qual um predicado é atribuído a certo sujeito.  

É o estudo da proposição lógica que constitui o objeto do tratado Da 

Interpretação. Aristóteles definia a palavra como o símbolo do 

pensamento; mas havendo, porém, duas espécies de operações no 

pensamento, devem distinguir-se duas espécies de sinais na palavra. 

Às ideias ou simples apreensões, que não são nem verdadeiras nem 

falsas, correspondem termos isolados, enquanto que a verdade e o erro 

são sempre expressos por uma afirmação ou negação, isto é, por uma 

proposição. (CARVALHO, 1992, p. 69). 

 

Dessa maneira as proposições podem ser classificadas em universais e 

particulares: é universal quando o atributo é afirmado ou negado do sujeito como um 

todo; é particular, quando o atributo é afirmado ou negado de apenas parte do sujeito. 

Veja os exemplos: 

1. Proposição universal: “Todos os filósofos são sábios”; 

2. Proposição particular: “Alguns homens não são maus” 

 

A proposição é a atribuição de um predicado a um sujeito. Esse encadeamento 

de juízos é a essência do raciocínio que se expressa logicamente por intermédio da 

junção de proposições; essa conexão denomina-se silogismo. Na proposição, a categoria 

da substância corresponde ao sujeito e as demais categorias são os predicados de forma 

que a predicação se faz por meio do verbo de ligação ser. 

 

C) Primeiros (2 livros) e Segundos Analíticos (2 livros) 

O objeto de investigação dos Analíticos é o encadeamento rigoroso de 

proposições, de modo a exprimir um raciocínio que pretenda concluir por uma 

afirmativa necessária. A proposição é um discurso declarativo que enuncia ou declara 
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verbalmente aquilo que foi pensado e relacionado pelo juízo, ou seja, a proposição 

separa ou reúne verbalmente o que o juízo separou ou reuniu mentalmente. 

Nossa primeira tarefa consiste em indicar o objeto de estudo de nossa 

investigação e a que ciência ele pertence: que concerne à 

demonstração que pertence a uma ciência demonstrativa. Em seguida 

teremos que definir o significado de premissa, termo e silogismo, e 

distinguir entre um silogismo perfeito e um imperfeito; depois disso, 

necessitaremos explicar em que sentido diz-se estar ou não estar um 

termo inteiramente contido num outro e o que entendemos por ser 

predicado de todo ou de nenhum. (ARISTÓTELES, Primeiros 

Analíticos, I, 24a 10, 2005, p. 111). 

 

Aristóteles, com sua ideia de silogismo, procura resolver os impasses criados 

pelas dicotomias, apresentando uma conexão que segue um rumo à conclusão. Nesse 

sentido, é papel da lógica investigar os elementos que constituem uma proposição, os 

tipos de proposições e de silogismos e os princípios necessários a que toda proposição e 

todo silogismo devem obedecer para serem verdadeiros. 

Platão, através do método da divisão, procurava chegar a definições: 

como exemplifica no diálogo Sofista, poder-se-ia obter a definição de 

uma espécie por sucessivas divisões do gênero em que ela estiver 

contida. Mas Aristóteles considera insuficiente esse procedimento 

platônico, pois as dicotomias sucessivas colocam opções sem 

determinar necessariamente qual dos dois rumos deve ser tomado. 

(PESSANHA, 1987, p. XV). 

 

A teoria aristotélica do silogismo repousava na concepção de raciocínio como 

inferência. Para o filósofo, inferir é obter uma proposição como conclusão de outra ou 

de várias outras proposições que a antecedem e são a sua causa. 

O silogismo é uma locução em que, uma vez que certas suposições 

sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente 

devido à mera presença das suposições como tais. Por “devido à mera 

presença das suposições como tais” entendo que é por causa delas que 

resulta a conclusão, e por isso não há necessidade de qualquer termo 

adicional para tornar a conclusão necessária. (ARISTÓTELES, 

Primeiros Analíticos, I, 24b 20, 2005, p. 112). 

 

Um silogismo é constituído por três proposições. A primeira é denominada de 

premissa maior; a segunda de premissa menor e a terceira, de conclusão. A conclusão é 

obtida das premissas pela conexão de um termo chamado termo médio. As premissas 

possuem termos denominados extremos; há um extremo maior e um extremo menor, e a 
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função do termo médio é conectar os extremos. Essa organização é a inferência e fora 

dela não há raciocínio nem demonstração. Veja o exemplo: 

1. Todos os filósofos são sábios. (Premissa maior) (Extremo maior: sábios) 

2. Aristóteles é filósofo. (Premissa menor) (Extremo menor: Aristóteles) 

3. Logo, Aristóteles é sábio. (Conclusão) 

 

Ora, se o conhecimento é o que estamos supondo que seja, o 

conhecimento demonstrativo tem que proceder de premissas que 

sejam verdadeiras, primárias, imediatas, melhor conhecidas e 

anteriores à conclusão e que sejam causa desta. Somente sob estas 

condições os primeiros princípios podem ser corretamente aplicados 

ao fato a ser demonstrado. O silogismo enquanto tal será possível sem 

tais condições, mas não a demonstração, pois o resultado não será 

conhecimento. (ARISTÓTELES, Segundos Analíticos, II, 71b 20, 

2005, p. 255). 

 

Aristóteles observava que nem todo silogismo é garantia de conhecimento, 

apenas o silogismo científico possui premissas que são proposições verdadeiras. Um 

silogismo científico procede de premissas primeiras e verdadeiras, aquelas em virtude da 

qual compreendemos alguma coisa pelo simples fato de apreendê-la. 

 

D) Tópicos (8 livros) 

O propósito dos Tópicos de Aristóteles é ensinar a obter, em cada questão, pelos 

caminhos da dialética, afirmações verossímeis e a defendê-las com êxito, sem cair em 

contradições. 

Nosso tratado se propõe encontrar um método de investigação graças 

ao qual possamos raciocinar, partindo de opiniões geralmente aceitas, 

sobre qualquer problema que nos seja proposto, e sejamos também 

capazes, quando replicamos a um argumento de evitar dizer alguma 

coisa que nos cause embaraços. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100a 18, 

2005, p. 253).  

 

 A questão principal que abre as perspectivas dos Tópicos é a definição de 

raciocínio dedutivo. Aristóteles se aplica em dizer que o raciocínio dedutivo é uma 

formula de raciocínio que parte de coisas dadas para alcançar algo diverso que foi dado, 

e isto por conta de terem sido aquelas primeiras estabelecidas. Neste contexto se 

encontram ainda a demonstração, a dedução dialética e o paralogismo, devendo-se 

atentar para o fato de que nem tudo o que vem estabelecido, seja por autoridades, seja 

como comumente aceito, seja como o que parece ser o verdadeiro. 
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O fim dos Tópicos é procurar um método que nos forneça uma 

solução provável para todas as questões possíveis. Antes de expor, 

porém, as regras e artifícios da dialética, é necessário conhecer as 

matérias da discussão, isto é, das ideias que entram geralmente no 

discurso e a fonte donde derivam. O Livro I ocupa-se deste assunto. 

(CARVALHO, 1992, p. 62). 

Nesse sentido, os fins da investigação sobre como raciocinar propostos por 

Aristóteles neste tratado correspondem a três, a saber: (1) adestramento do intelecto 

como um exercício mental; (2) as disputas casuais, ou seja, às discussões que venham a 

acontecer como os outros e (3) as ciências filosóficas. (ARISTÓTELES, Tópicos, II, 

101a 25). 

Em primeiro lugar, pois, devemos explicar o que é o raciocínio e quais 

são suas variedades, a fim de entender o raciocínio dialético: pois tal é 

o objeto de nossa pesquisa no tratado que temos diante de nós. 

(ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100a 22, 2005, p. 347). 

 

Tendo em vista o silogismo como um discurso argumentativo em que, uma vez 

estabelecidas certas coisas, outras coisas distintas resultam necessariamente das 

primeiras, Aristóteles classificará resumidamente o silogismo ou raciocínio da seguinte 

maneira: 

O silogismo é “demonstração” quando procede de premissas 

verdadeiras e primárias [...]. O silogismo é “dialético” quando parte de 

opiniões de aceitação geral. [...]. O silogismo é “contencioso”, se 

fundado em opiniões que, embora pareçam receber aceitação geral, de 

fato não recebem, [...]. Ademais, além de todos os silogismos citados 

anteriormente há “falsos silogismos” baseados em premissas 

características de determinadas ciências, encontrados na geometria e 

nas ciências que lhe são afins. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100a 25, 

2005, p. 347-348). 

 

Em relação aos fundamentos primários usados nas diversas ciências, visto ser 

absolutamente impossível discuti-los, pois seus princípios são anteriores a tudo mais, é 

pertinente lidar com eles sob o prisma das opiniões geralmente aceitas. Esta tarefa diz 

respeito propriamente à dialética, pois, diante de sua natureza investigativa, ela nos 

conduz aos princípios de todas as metodologias de investigação. 

[...] dialética vem, com efeito, de dialégesthai, dialogar, mas não no 

sentido de conversar, por exemplo, para entretenimento recíproco ou 

para passar o tempo, mas no sentido de discutir, com intervenções de 

ambas as partes, contrastantes uma em relação à outra. (BERTI, 2002, 

p. 19). 
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E) Refutações Sofísticas 

Para Aristóteles, cabe àquele que possui certo conhecimento de uma 

determinada matéria abster-se dos vícios de raciocínio e ao mesmo tempo ser capaz de 

descobrir àqueles que usam esses artifícios capciosos. Esse é exatamente o tema que 

trata as Refutações Sofísticas. Com efeito, os silogismos estão baseados em proposições 

tais que produzem necessariamente a afirmação de coisas que não as afirmadas 

inicialmente. Por outro lado, a refutação é um silogismo que conduz à contradição da 

conclusão. 

Trataremos agora das refutações sofísticas, isto é, argumentos que 

parecem ser refutações (contestações), porém são realmente falácias e 

não refutações. Principiemos, pela ordem natural, por aquelas que vêm 

primeiramente. (ARISTÓTELES, Refutações Sofísticas, I, 164a 20, 

2005, p. 545). 

 

 No tratado das Refutações Sofisticas é possível perceber uma possível 

esquemática de como vencer os argumentos adversários, em um jogo argumentativo, 

por meio da dialética. A arte da interrogação, de como propor uma solução, escapar às 

sutilezas do raciocínio do adversário, desbancar seus argumentos e envolvê-lo, para 

defender sua própria tese, reafirmando-se em bases sólidas e incontestáveis. 

Algumas refutações não afetam seu objeto, mas somente parecem 

fazê-lo, o que se pode reportar a diversas causas, das quais a classe 

mais fértil e difundida é o argumento baseado nos nomes, pois uma 

vez que é impossível argumentar representado as próprias coisas em 

discussão, usando nós nomes como símbolos que substituem as coisas 

pensamos que o que acontece no que toca aos nomes também 

acontece no que toca ás coisas, assim como as pessoas que fazem 

cálculos supõe o mesmo para as pedrinhas que usam para esse fim. 

(ARISTÓTELES, Refutações Sofísticas, I, 165a 5, 2005, p. 546). 

 

A primeira capacidade que deve possuir àquele que pretende afastar-se dos 

argumentos falaciosos consiste em ser apto em dar uma razão àquele que diz, e a 

segunda é cobrar uma razão daquilo que foi dito por outro. A refutação é um dos fins 

visados por aqueles que argumentam como rivais em uma disputa onde o propósito é 

reduzir o adversário à impotência argumentativa. Além disso, a refutação sofística não é 

apenas um raciocínio que parece ser válido aparentemente, mas não o é, como também 

o raciocínio que embora válido só em aparência se ajusta à coisa em questão. 

Ademais, exigir que o respondente afirme ou negue não cabe a alguém 

que está demonstrando algo, mas a quem está executando um exame, 

pois a arte do exame constitui um tipo de dialética e tem em vista não 
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aquele que conhece, mas aquele que ignora e pretende conhecer. 

Aquele, então, que observa princípios gerais à luz do caso particular é 

um dialético, enquanto quem o faz apenas aparentemente é um sofista. 

(ARISTÓTELES, Refutações Sofísticas, XI, 171b 4, 2005, p. 566). 

 

Todos sem distinção praticam a refutação, empreendendo-a cotidianamente 

mesmo que amadoramente, mas o dialético a exerce como um profissional, pois 

examina certas questões como auxilio de uma arte do raciocínio. A verdade é que o 

argumentador dialético não se apropria de nenhuma espécie definida de ser, não 

demonstra coisa alguma em particular, nem universalmente. Assim, ocorre porque não 

existe gênero que inclua todas as coisas, e nem se existisse seria possível submeter a ele 

os mesmos princípios. 

Por conseguinte, nenhuma arte que colime demonstrar a natureza de 

qualquer coisa procede por interrogação, ao mesmo tempo que, se 

visar a demonstração de alguma coisa, se absterá de questões, se não 

acerca de tudo, ao menos acerca de coisas primarias e princípios 

particulares, pois se o opositor se recusasse a concedê-los, a dialética 

deixaria de contar com qualquer base em que se apoiar para enfrentar 

a objeção. (ARISTÓTELES, Refutações Sofísticas, XI, 172a 15, 2005, 

p. 568).   

 

 

 

 

Introdução aos termos da lógica aristotélica 

Para melhor compreender a lógica aristotélica em sua estrutura sistemática, se 

faz necessário, a princípio, um exame individual dos principais termos utilizados por 

Aristóteles ao longo dos seis tratados que compõem o Órganon. Esse exame individual 

acontecerá, inicialmente, através da seleção dos termos de maior relevância lógica em 

relação aos objetivos traçados em nossa investigação e finalmente, pela definição e 

contextualização dos termos tendo como base os seis tratados do próprio Órganon.  

Homônimos: São denominadas homônimas as coisas que possuem apenas o nome em 

comum, enquanto que a definição de sua essência é diferente. 

Quando as coisas têm apenas um nome nem comum e a definição de 

essência correspondente ao nome é diferente, são chamadas de 

homônimas. (ARISTÓTELES, Categorias, I, 1a 1, 2005, p. 39). 
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Sinônimos: São denominadas sinônimas as coisas que possuem o nome em comum e 

cuja definição da essência é a mesma. 

As coisas são chamadas de sinônimas quando não só têm o mesmo 

nome, como este nome significa o mesmo em cada caso, apresenta a 

mesma definição correspondente. (ARISTÓTELES, Categorias, I, 1a 

4, 2005, p. 39). 

 

Para Aristóteles, a linguagem assume uma função de representação das coisas 

que, se não podem ser trazidas para o discurso, são transmitidas por meio das palavras. 

Aristóteles, abrindo as Categorias com esta matéria, procedeu 

logicamente, porquanto «propondo-se tratar os sumos gêneros e 

capítulos de todas as palavras tinha necessariamente de indicar 

previamente os meios que poderiam ser de maior utilidade e auxílio na 

redução das palavras ao seu gênero, como a homonimia e antinomia». 

(CARVALHO, 1992, p. 59). 

 

Parônimos: São denominadas parônimas todas as coisas que extraem a sua designação 

de algo, diferindo segundo sua derivação gramatical. 

Quando as coisas extraem seu próprio nome de uma outra, recebendo 

uma nova forma verbal, dizemos que são parônimas. 

(ARISTÓTELES, Categorias, I, 1a 14, 2005, p. 39). 

 

Combinação: Algumas coisas que se dizem, podem ser ditas com combinação ou sem 

combinação e isto ocorre quando são combinadas ou não palavras, expressões e frases. 

Combinações são encontradas em proposições; por exemplo, “o 

homem corre” ou “o homem vence”, ao passo que exemplos de 

formas não combinadas são “homem”, “boi”, “vence” e similares. 

(ARISTÓTELES, Categorias, II, 1a 16, 2005, p. 40). 

 

Categorias: Coisas ditas sem nenhuma combinação significam as seguintes categorias: 

substância, ou quantidade, ou qualidade, ou uma relação, ou onde, ou quando, ou estar 

nua posição, ou ter, ou fazer, ou ser afetado. 

Exemplos, sumariamente falando de substância são homem, cavalo; 

de quantidade, dois côvados de comprimento, três côvados de 

comprimento; de qualidade, branco e gramatical. Termos como 

metade, dobro, maior, indicam relação; no mercado, no Liceu e 

expressões similares indicam lugar, enquanto a referência é ao tempo 

em expressões como ontem, o ano passado, etc. Deitado ou sentado 
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indica posição; calçado ou armado indica estado; corta ou queima 

indica ação; é cortado ou é queimado indica paixão. 

(ARISTÓTELES, Categorias, IV, 1b 28 – 2a 4, p. 41-42). 

 

Nome: Consiste em um som carregado de significado estabelecido convencionalmente, 

sem qualquer referência ao tempo, sendo que suas partes quando separadas do todo não 

possuem qualquer significado. O nome é uma palavra de sentido convencional, cujas 

partes não possuem significação por si próprios, exceto quando o nome é composto. 

É necessário, contudo, observar que os nomes simples diferem dos 

compostos. Enquanto, no caso dos primeiros, as partes são 

completamente desprovidas de significado, naquele dos segundos 

possuem um certo significado, embora não separadamente do todo. 

(ARISTÓTELES, Da Interpretação, II, 16a 20, 2005, p. 82). 

 

Verbo: O verbo além de transmitir um significado particular, indicando sempre que 

algo foi dito ou predicado de outra coisa, possui também uma referência temporal. O 

verbo exprime ao mesmo tempo os atributos e os tempos e quando precedido por uma 

negação torna-se indefinido. 

Que eu explique o que entendo por “como também possui uma 

referência temporal”. Por exemplo, saúde é um nome; está saudável é 

um verbo, não um nome, pois além de transmitir seu próprio 

significado, indica que o estado significado (ou seja, a saúde) existe 

agora. Portanto, o verbo é uma indicação de alguma coisa predicada 

de alguma coisa, quer dizer, de alguma coisa predicada de um sujeito 

ou neste encontrada presente. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, III, 

16b 7, 2005, p. 83). 

Sentença: Corresponde à fala carregada de significação, não como um instrumento da 

natureza, mas por convenção. 

Que eu o explique mais minuciosamente. Tomemos a palavra homem. 

Com certeza esta encerra um significado, porém nem afirma nem 

nega; é preciso que algo lhe seja acrescentado para que possa afirmar 

ou negar. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, IV, 16b 26, 2005, p. 

84). 

 

Proposição: proposição é uma sentença que encerra em si mesma verdade ou falsidade. 

É a atribuição de um predicado a um sujeito. A proposição é um discurso declarativo 

que enuncia ou declara o que foi pensado ou relacionado pelo juízo. Na proposição, a 

categoria da substância é o sujeito e as restantes categorias são os predicados atribuídos 

ao sujeito. Essa atribuição ou predicação se faz por intermédio do verbo de ligação ser. 
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Uma proposição denominada simples corresponde precisamente, a um enunciado dito 

com significado afirmativo ou negativo de algo num sujeito no tempo passado, presente 

ou futuro. 

O nome ou o verbo pode ser classificado por nós como mera palavra, 

pois é impossível utilizarmos meros nomes ou verbos ao exprimir ou 

enunciar alguma coisa com a finalidade de constituir uma proposição, 

o que ocorre quer quando expressamos uma opinião espontânea, quer 

quando alguém nos propôs uma questão à qual estamos dando uma 

resposta. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, IV, 17a 18, 2005, p. 

85). 

 A proposição corresponde a uma expressão do raciocínio em que algo (A) se 

conecta a algo (B). Com isto, pode-se afirmar que A é B ou que A não é B ou até 

mesmo questionar-se A é B? 

Em geral, a proposição exprime que uma coisa existe ou não existe 

num tempo dado; mas como se pode afirmar o que não existe e negar 

o que existe, a toda a negação se pode opor uma afirmação e vice-

versa. (CARVALHO, 1992, p. 70). 

 

Afirmação ou Negação: As categorias em si e por si não constituem nenhuma 

afirmação ou nenhuma negação, mas pela combinação delas com outras se produz uma 

afirmação ou negação. A afirmação é a proposição que afirma algo de alguma coisa e 

em contrapartida, a negação é a proposição que nega algo de alguma coisa. Entretanto, é 

possível também afirmar ou negar tanto a presença daquilo que está presente quanto a 

presença de algo que está ausente. 

Toda asserção, afirmativa ou negativa, tem que ser verdadeira ou 

falsa, o que ao menos isso está facultado a todos, mas uma palavra ou 

expressão não combinada (exemplos: “homem”, “branco”, “corre”, ou 

“vence”) não pode ser nem verdadeira nem falsa. (ARISTÓTELES, 

Categorias, IV, 2a 4, 2005, p. 42). 

 

Contradição: Corresponde à oposição formada pelo par de proposições afirmativas e 

negativas, de modo que essas proposições opostas enunciam sempre os mesmos 

predicados e sujeitos não de maneira homônima, mas ambígua. 

Conclui-se que toda afirmação terá sua própria negação oposta, tal 

como toda negação terá sua própria afirmação oposta. 

(ARISTÓTELES, Da Interpretação, VI, 17a 32, 2005, p. 86). 

 

Proposições afirmativas e/ou negativas: A qualidade de uma proposição consiste no 

fato dela ser afirmativa, ou seja, afirmar uma inclusão entre classes, ou negativa, isto é, 
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afirmar uma exclusão entre classes. A quantidade de uma proposição consiste no fato de 

a afirmação de inclusão ou exclusão entre classes ser total, referindo-se a todos os 

membros da classe, ou parcial, referindo-se apenas a uma parte dos membros da classe. 

Nesse sentido a forma típica da proposição é a que resulta da combinação entre 

qualidade e quantidade. 

As proposições afirmativas e negativas necessitam às vezes ter 

sujeitos universais; outras vezes, sujeitos particulares. Supondo que 

estabeleçamos duas proposições, uma negativa e outra afirmativa, 

ambas universais na sua forma e tendo por sujeito um universal, temos 

duas proposições contrarias. Por “ambas universais na sua forma e 

tendo por sujeito um universal” entendo proposições como “todo 

homem é branco”, por um lado, e “nenhum homem é branco”, por 

outro. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, VII, 17b 1, 2005, p. 86). 

 

Premissa: Consiste numa proposição que afirma ou nega algo de certo sujeito. Esta 

proposição pode ser universal, particular ou indefinida. São as premissas que estruturam 

o silogismo, expressando oral ou graficamente uma afirmação ou uma negação. 

Entendo por universal a oração que se aplica a tudo ou a nada do 

sujeito; por particular entendo a oração que se aplica a alguma coisa 

do sujeito, ou não se aplica a alguma coisa deste, ou não se aplica a 

todo; por indefinida entendo a oração que se aplica ou não se aplica 

sem referência à universalidade ou particularidade, por exemplo: 

“Contrários são objeto da mesma ciência” ou “O prazer não é bem”. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, I, 24a 20, 2005, p. 112). 

 

Termo: Os termos consistem em elementos que compõe a proposição, como por 

exemplo, o sujeito ou o predicado, unidos ou não pelo verbo ser. 

Chamo de termo aquilo em que a premissa se resolve, a saber, tanto o 

predicado quanto o sujeito, quer com a adição do verbo ser, quer com 

a remoção de não ser. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, I, 24b 

15, 2005, p. 112). 

 

Vejamos agora mais um trecho dos Primeiros Analíticos que ilustra o conceito 

de Termo: 

[...] Dizemos que um termo é predicado de um outro tomado 

universalmente quando nada do sujeito pode ser encontrado de que o 

outro termo não possa ser predicado; o mesmo se aplica à expressão 

não é predicável de nenhum. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, 

I, 24b 30, 2005, p. 113). 
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Silogismo: É uma locução na qual certas coisas sendo formuladas, por este fato resulta 

necessariamente alguma coisa de diferente do que havia sido formulado. 

Etimologicamente, silogismo significa “reunir com o pensamento”. Trata-se de uma 

argumentação em que, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, deduz-se 

um consequente que une estes dois termos entre si. O silogismo é, pois, a ligação de 

dois termos por intermédio de um terceiro. Assim, o silogismo é composto por três 

termos e de três proposições, dos quais um deve ser atribuído a um outro na conclusão, 

servindo o terceiro termo para provar que estes dois termos da conclusão estão numa 

relação de conveniência. O silogismo tem em vista o rigor da forma, ou seja, interessa-

lhe a conexão necessária que rege a relação dos termos entre si e entre as premissas, não 

se preocupando com o conteúdo verdadeiro ou falso das premissas, mas com a validade 

estrutural do todo. Vejamos o exemplo de silogismo: 

1. Todo homem é mortal. (1ª premissa), (Termo maior = mortal), (universal/afirmativa) 

2. Sócrates é homem. (2ª premissa), (Termo menor = Sócrates), (particular/afirmativa) 

3. Portanto, Sócrates é mortal. (Conclusão) 

 

O silogismo é uma locução em que, uma vez que certas suposições 

sejam feitas, alguma coisa distinta delas se segue necessariamente 

devido à mera presença das suposições como tais. Por “devido à mera 

presença das suposições como tais” entendo que é por causa delas que 

resulta a conclusão, e por isso quero dizer que não há necessidade de 

qualquer termo adicional para tornar a conclusão necessária. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, I, 24b 20, 2005, p. 112). 

 

Termo Médio: Os termos são, pois, os elementos das proposições ou juízos, sendo o 

mais importante o termo médio, isto é, o termo que simultaneamente contém um dos 

termos e é contido pelo outro. Os termos que o médio une chamam-se extremos, mas 

destes um contem o médio (termo maior), enquanto o outro é contido por ele (termo 

menor). Os termos exercem funções diferenciadas, conforme inscrição e posição dos 

seus elementos: o termo maior é o que exerce a função de predicado (atributo); o termo 

menor a de sujeito e o médio as de sujeito e atributo simultaneamente. Vejamos no 

exemplo o termo médio em destaque: 

1. Todo homem é mortal. (1ª premissa), (Termo maior = mortal), (universal/afirmativa) 

2. Sócrates é homem. (2ª premissa), (Termo menor = Sócrates), (particular/afirmativa) 

3. Portanto, Sócrates é mortal. (Conclusão) 

 

Entendo por termo médio aquele que tanto está contido num outro 

quanto contém um outro em si mesmo e que ocupa a posição mediana; 

por extremos entendo tanto o termo contido ele mesmo num outro 

quanto aquele no qual um outro está contido: se A é predicado de todo 
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B e B de todo C, A terá necessariamente que ser predicado de todo C. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, IV, 25b 35, 2005, p. 116). 

 

Indução: É definida por Aristóteles como sendo o raciocínio por meio do qual se 

demonstra o geral através do particular. Nesse sentido, a estrutura do raciocínio indutivo 

consiste em partir de uma série de casos individuais, suficientemente enumerados, para 

deles inferir como consequência uma lei ou norma geral, que possa ser aplicada a casos 

não enumerados pela série. Vejamos o exemplo que ilustra um raciocínio indutivo: 

1. Todas estas maçãs são daquela cesta. 

2. Todas estas maçãs são maduras. 

3. Portanto, todas as maçãs daquela cesta são maduras. 

 

A indução, ou raciocínio indutivo, consiste em estabelecer uma 

relação entre um termo extremo e o termo médio por meio de outro 

extremo [...]. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, XXIII, 68b 15, 

2005, p. 243). 

 

Paradigma ou exemplo: O paradigma consiste num argumento pelo qual se afirma 

uma coisa de outra pela semelhança que ambas têm com uma terceira.  

Temos um paradigma quando se demonstra que o extremo maior é 

aplicável ao termo médio por meio de um termo semelhante ao 

terceiro. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, XXIV, 68b 37, 2005, 

p. 244). 

 

O paradigma difere do silogismo, porque a relação em que se funda não é a do 

todo para a parte, mas uma simples relação de semelhança, e da indução, porque 

unicamente se baseia num fato e não em todos os semelhantes. Vejamos agora um 

exemplo de paradigma: 

1. Não será uma decisão acertada Atenas declarar guerra contra Tebas, pois  

2. Guerrear contra cidades vizinhas causa enormes danos a ambas cidades, pois 

3. A guerra entre os vizinhos Tebanos e Focenses trouxe grande calamidades a ambas as partes. 

 

Assim, evidencia-se que um exemplo representa a relação não da parte 

com o todo ou do todo com a parte, mas de uma parte com outra parte, 

onde ambas estão subordinadas ao mesmo termo geral e uma delas é 

conhecida. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, XXIV, 69a 15, 

2005, p. 245). 
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Redução ou Conjectura: Trata-se de uma operação pelo qual se reúnem dois termos 

em que o médio ou a relação não é claramente determinada, isto é, um silogismo em que 

a premissa maior é certa e a menor provável, de sorte que a conclusão também é 

provável. A redução que significa genericamente condução, encaminhamento, conduz a 

uma aproximação do conhecimento, mas não implica em conhecimento. Vejamos o 

exemplo a seguir: 

1. Todo conhecimento é ensinável. 

2. Ora é provável que a justiça seja um conhecimento. 

3. Portanto, é provável que a justiça se possa ensinar. 

 

Temos a redução [em primeiro lugar] quando fica evidente que o 

primeiro termo se aplica ao [termo] médio, mas é incerto que o 

[termo] médio se aplica ao último termo, ainda que [esta relação] seja 

não menos provável ou até mais provável do que a conclusão; [em 

segundo lugar] quando não há muitos termos intermediários entre o 

ultimo e o médio, uma vez que em todos estes casos o efeito é nos 

aproximar mais do conhecimento. (ARISTÓTELES, Primeiros 

Analíticos, XXV, 69a 20, 2005, p. 245). 

 

Objeção: Trata-se da forma de argumentação em que se procura demonstrar a 

impossibilidade de uma proposição, recorrendo às premissas do adversário. A objeção 

pode ser universal ou particular, isto é, um fato pode ser combatido por um fato 

contrário ou contraditório. 

A objeção é uma premissa que é contrária a uma outra premissa. É 

diferente da premissa [que contraria] pelo fato de poder ser particular, 

enquanto a premissa [contrariada] ou não pode ser particular de modo 

algum, ou não o pode ser ao menos nos silogismos universais. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, XXVI, 69a 37, 2005, p. 246). 

 

Probabilidade: É uma premissa plausível, na medida em que coincide com uma 

opinião geralmente aceita. Trata-se daquilo que geralmente acontece, mas não de forma 

absoluta, e relaciona-se ao que concerne ao provável, assim como o geral se relaciona 

com o particular. 

Uma probabilidade não é o mesmo que um signo (indício). A 

probabilidade é uma premissa geralmente aceita, pois aquilo que as 

pessoas sabem que acontece ou não acontece, ou é ou não é, 

usualmente de um modo particular, é uma probabilidade; por 

exemplo, que os invejosos são malevolentes ou que aqueles que são 

amados são afetuosos. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, 

XXVII, 70a 4, 2005, p. 248). 
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Signo: É um sinal ou indício de que algo necessariamente aconteceu ou existe.  

Um signo, porém, indica uma premissa demonstrativa que é 

necessária ou geralmente aceita; aquilo que coexiste com alguma 

coisa mais, quer anterior ou posterior – isso é que é um signo de uma 

outra coisa mais vir a ser ou ter vindo a ser. (ARISTÓTELES, 

Primeiros Analíticos, XXVII, 70a 6, 2005, p. 248). 

 

Trata-se de um silogismo truncado em que uma das premissas está oculta, mas 

que supõe a relação entre dois fatos. Em contraposição, se esta relação for necessária, o 

signo chama-se τεκμήριον “tekmérion” (argumento concludente). Se esta relação não 

for necessária, a conclusão se reduz a uma mera probabilidade. Vejamos como 

Aristóteles ilustra essa questão: 

De entre os sinais um é como o particular em relação ao universal; por 

exemplo, um sinal de que os sábios são justos é que Sócrates era sábio 

e justo. Este é na verdade um sinal, mas refutável, embora seja 

verdade o que se diz, pois não é susceptível de raciocínio por 

silogismo. O outro, o sinal necessário, é como alguém dizer que é 

sinal de uma pessoa estar doente o ter febre, ou de uma mulher ter 

dado à luz o ter leite. E, dos sinais, este é o único que é um tekmérion, 

um argumento concludente, pois é o único que, se for verdadeiro, é 

irrefutável. (ARISTÓTELES, Retórica, II, 1357b, 2005, p. 101). 

 

Entimema: Trata-se de um silogismo abreviado, em que uma das premissas, 

ordinariamente a maior, é subentendida. O entimema é um silogismo imperfeito na 

expressão e no pensamento, porque as proposições e termos que o compõem são 

prováveis. Por exemplo, a expressão “Aristóteles é mortal porque é homem” possibilita 

deduzir que a premissa implícita é “todos os homens são mortais”. 

O entimema é um silogismo com base em probabilidades ou signos. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, XXVII, 70a 10, 2005, p. 

248). 

 

Silogismo científico ou demonstrativo: refere-se ao conteúdo de verdade da inferência, 

que depende das verdades das premissas que por sua vez possuem um caráter objetivo. 

O silogismo científico diz respeito ao conhecimento obtido por demonstração. Em um 

silogismo científico as premissas são consideradas proposições verdadeiras. 

Ora, se o conhecimento é o que estamos supondo que seja, o 

conhecimento demonstrativo tem que proceder de premissas que 

sejam verdadeiras, primárias, imediatas, melhor conhecidas e 

anteriores à conclusão e que sejam causa desta. (ARISTÓTELES, 

Segundos Analíticos, II, 71b 20, 2005, p. 253). 
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Silogismo dialético: O silogismo é dito dialético quando parte de suas opiniões são 

geralmente aceitas pela maioria. São verdadeiras e primeiras as coisas nas quais 

acreditamos e que impõem a convicção de que são verdades em si e por si mesmas.  

Opiniões de aceitação geral, por outro lado, são aquelas que se 

baseiam no que pensam todos, a maioria ou os sábios, isto é, a 

totalidade dos sábios, ou a maioria deles, ou os mais renomados e 

ilustres entre eles. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100b 20, 2005, p. 

348). 

 

Silogismo polêmico ou erístico: O silogismo é dito polêmico ou erístico quando parte 

de opiniões que aparentam ser de aceitação geral, mas não o são realmente, pois nem 

toda opinião que parece ser de aceitação geral o é na realidade. 

O silogismo é polêmico, se fundado em opiniões que, embora pareçam 

receber aceitação geral, de fato não recebem, ou se meramente parece 

se fundar em opiniões que são, ou parecem ser, geralmente aceitas, 

pois nem toda opinião que parece receber aceitação geral realmente a 

recebe. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100b 22, 2005, p. 348). 

 

Falsos silogismos: Os falsos raciocínios ou paralogismos partem de premissas 

características de determinadas ciências que nem são primeiras nem verdadeiras, nem 

tampouco geralmente aceitas. 

Com efeito, aquele que constrói uma falsa figura não raciocina nem a 

partir de premissas verdadeiras e primárias nem a partir de opiniões de 

aceitação geral, não sendo enquadrado em nossa definição, pois não 

toma como suas premissas quer opiniões de aceitação universal, quer 

as que se fiam na maioria ou nos sábios (a saber, em todos os sábios, 

na sua maioria ou nos mais ilustres entre eles) mas seu processo de 

raciocínio é baseado em suposições peculiares a uma ciência, mas não 

verdadeiras. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100 a 10, 2005, p. 348). 

 

Proposição dialética: É a proposição que consiste em questionar alguma coisa que é 

admitida por todos os homens, pela maioria deles ou pelos filósofos contanto que não 

seja contrária à opinião geral. 

Ora, uma proposição dialética é uma questão em consonância com a 

opinião sustentada por todos, ou pela maioria, ou pelos sábios e que 

não é paradoxal, pois a opinião dos sábios seria aceita se não se 

opusesse aos pontos de vista da maioria. (ARISTÓTELES, Tópicos, 

X, 104a 10, 2005, p. 357). 
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Problema dialético: Trata-se de um objeto de investigação que contribui para a escolha 

ou rejeição de algo, ou ainda para o conhecimento e a verdade, quer por si mesmo ou 

como ajuda para solucionar outro problema do mesmo tipo. 

Um problema dialético é um objeto de estudo que leva ou ao escolher 

e evitar, ou à verdade e o conhecimento, quer por si mesmo, quer 

como um auxílio para a solução para algum outro problema desse tipo. 

(ARISTÓTELES, Tópicos, XI, 104b 1, 2005, p. 359).  

 

Tópicos: O termo tópos significa originariamente lugar, termo emprestado da física 

aristotélica que indica o “limite fixo do corpo continente”, no entanto o termo é 

explorado com outro sentido nos Tópicos. É não desta forma que se vale Aristóteles do 

termo para explorar a temática da dialética, pois neste contexto quer-se indicar os 

lugares-comuns do silogismo dialético, princípios ou fontes de argumentação de 

natureza lógica ou retórica. 

Tais são os instrumentos pelos quais os silogismos são 

realizados. Os lugares-comuns, para cuja aplicação os 

instrumentos supracitados são úteis, são o nosso tema seguinte. 

(ARISTÓTELES, Tópicos, I, 108b 35, 2005, p. 372). 

 

 

 

 

Da semântica à simbologia 

 

Os sons emitidos pela fala são símbolos das paixões da alma [ao passo 

que] os caracteres escritos [formando palavras] são os símbolos dos 

sons emitidos pela fala. Como a escrita, também a fala não é a mesma 

em toda a parte [para todas as raças humanas]. Entretanto, as paixões 

da alma, elas mesmas, dais quais esses sons falados e caracteres 

escritos (palavras) são originalmente signos, são as mesmas em toda 

parte [para toda a humanidade], como o são também os objetos dos 

quais essas paixões são representação ou imagens. (ARISTÓTELES, 

Da Interpretação, I, 16a 5, 2005, p. 81). 
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Existe uma recíproca conexão entre o caráter simbólico e semântico da língua, 

uma vez que por símbolos os homens se expressam, destes depreendendo-se mensagens, 

que somente podem ser decodificadas pelos detentores do respectivo código linguístico. 

Nem sempre entre os homens e em todas as partes são comuns e homogêneos os signos 

da comunicação. Nenhum dos nomes existe por natureza, isto porque os nomes o são na 

medida em que se tornam símbolos, ou seja, na medida em que se convenciona e 

generaliza o uso das unidades significantes com este ou aquele sentido. 

Para Aristóteles, o nome é um som que possui significado quando tomado como 

um todo e estabelecido por convenção. No entanto, é necessário observar que existem 

nomes simples que não admitem separação e, nomes compostos, em que cada uma de 

suas partes apresenta algum significado, seja conhecido ou não. É o caso, por exemplo, 

do nome próprio Montenegro, no qual monte carece, isoladamente, de significação, mas 

na expressão composta montenegro, monte adquire significação. Um som converte-se 

em um nome, tornando-se um símbolo, não de forma natural, pois ruídos inarticulados 

significam algo (como os produzidos por animais selvagens), mas nenhum ruído desta 

natureza pode ser considerado um nome.  

O nome não guarda qualquer dependência com a ideia de tempo, sendo suas 

partes integrantes de um todo que, se separado, não faculta a apreensão do significado. 

O nome é uma rede linguística, isto em função de sua estrutura complexa, que abriga, 

sob a forma de um todo homogêneo, sílabas, tudo a partir da conjunção de vogais e 

consoantes de um alfabeto de símbolos convencionais. O nome é desta maneira, uma 

formação capaz de reunir em si o sentido, capaz de significar algo, e este significado é 

um atributo característico do nome, vez que este, autonomamente de qualquer outro 

elemento linguístico, remete a uma afecção ideal qualquer à qual corresponda um algo 

existente determinado, ou, pelo menos, existente. 

O nome significa algo ou alguma coisa, porque ele é capaz de ser exprimido e 

compreendido na medida em que significa por convenção. De fato existe uma 

concatenada permuta entre o significante (caráter simbólico da língua) e o significado 

(caráter semântico da língua), uma vez que por símbolos os homens se expressam, 

destes depreendendo-se as mensagens trocadas entre eles, que somente podem ser 

decodificadas pelos depositários do código linguístico respectivo. 

O verbo, por sua vez, é o que transmite um significado particular de algo ou 

alguém em sua ação temporal; que indica sempre que algo é dito ou predicado de outra 

coisa. Vejamos como Aristóteles exemplifica este caso: 

[...] Por exemplo, saúde é um nome; está saudável é um verbo, não 

um nome, pois além de transmitir seu próprio significado, indica que o 

estado significado (ou seja, a saúde) existe agora. Portanto, o verbo é 

uma indicação de alguma coisa predicada de alguma coisa, quer dizer, 

de alguma coisa predicada de um sujeito ou neste encontrada presente. 

(ARISTÓTELES, Da Interpretação, III, 16b 8, 2005, p. 83). 
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Como os nomes, os verbos, por si e em si, significam alguma coisa, mas não 

indicam juízos positivos ou negativos. A formação do discurso e a articulação do 

pensamento dependem mais do que da configuração do verbo, em si e por si, pois sem 

aquilo que é composto não é possível pensar. Este pensamento é o que encontramos na 

seguinte passagem: 

[...] Entretanto, não chegam a expressar juízos positivos ou negativos, 

pois mesmo os infinitivos ser, não ser e o particípio sendo somente 

são indicativos de fato se e quando alguma coisa complementar é 

acrescida. Eles mesmos nada indicam, implicando uma cópula ou 

síntese, dificilmente por nós concebível separadamente das coisas 

assim combinadas. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, III, 16b 20, 

2005, p. 84). 

 

O verbo é o que, sobretudo significa o tempo, não sendo qualquer de suas 

partes, tomadas isoladamente, capaz de significar. Sua ideia traduz algo, especialmente 

tempo (presente/ passado/futuro), mas somente enquanto algo acoplado a um nome, ao 

qual se liga para exprimir o que por ele vem significado. De acordo com Aristóteles, o 

verbo significa fundamentalmente tempo presente, ao contrário, os outros tempos que 

não sejam o presente, atuam apenas como flexões verbais: 

“Ele estava saudável” ou “ele estará saudável” não deveria, de igual 

modo, ser considerado verbo. Eu o chamaria de tempo verbal. Neste 

sentido, verbos e tempos verbais diferem: o verbo indica o presente, 

enquanto os tempos verbais indicam todos os tempos, exceto o 

presente. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, III, 16b 15, 2005, p. 83-

84). 

 

O verbo hermeneuo (ερμηνευω) significa “exprimir o pensamento mediante a 

palavra”. E assim como, às vezes, somos assolados por pensamentos em nossas almas 

que não são verdadeiros nem falsos e, em outros momentos por pensamentos que 

necessariamente encerram a verdade ou a falsidade, da mesma forma ocorre com a 

nossa linguagem, uma vez que a combinação e a divisão são essenciais para que se 

tenha a verdade e a falsidade. A tradução do que é, tal qual é, ou tal qual se apresenta 

aos sentidos, com todas as limitações que o ato de apreensão possa comportar, à 

realidade do pensamento induz a uma série de questões que se apresentam para serem 

apreciadas pelo impetuoso raciocínio aristotélico. O que há entre o espaço das coisas e o 

espaço das coisas pensadas, relacionadas, verbalizadas e escritas deve ser tomado como 

uma clara constatação de que a razão decompõe para recompor. 

O nome ou o verbo pode ser classificado por nós como mera palavra, 

pois é impossível utilizarmos meros nomes ou verbos ao exprimir ou 

enunciar alguma coisa com a finalidade de constituir uma proposição, 

o que ocorre quer quando expressamos uma opinião espontânea, quer 
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quando alguém nos propôs uma questão à qual estamos dando uma 

resposta. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, V, 17a 18, 2005, p. 85). 

 

De acordo com o raciocínio aristotélico, a sentença significa fala dotada de 

significação. Entretanto, embora toda sentença tenha significado, nem todas podem ser 

classificadas como proposições, pois estas são as sentenças que encerram a verdade ou 

falsidade em si mesmas. Assim explica Aristóteles: 

Uma prece, por exemplo, é uma sentença, porém não encerra nem 

verdade nem falsidade. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, IV, 17a 

1, 2005, p. 85).  

 

O fato das palavras serem proferidas em sucessão não as torna uma unidade, 

carecendo de um liame entre elas para que atuem como um conjunto complementar e 

significativo. Todas as proposições requerem a presença de um verbo ou da flexão 

verbal. 

Um nome ou um verbo por si mesmo muito se assemelha a um 

conceito ou pensamento que não é nem combinado nem dividido. Tal 

é o caso de homem, por exemplo, ou branco, se enunciados sem 

qualquer acréscimo. Não é verdadeiro nem falso. (ARISTÓTELES, 

Da Interpretação, I, 16a 15, 2005, p. 82). 

 

A formação do juízo na alma depende de duas condições, dos pensamentos e da 

função semântica. Não se trata de uma relação entre palavras, mas sim entre 

pensamentos. É a relação entre os termos que indica a necessidade da ligação discursiva 

mínima entre nome e verbo, para que da conjugação destes se erga a verdade e a 

falsidade. 

Com relação ao discurso, Aristóteles faz o seguinte comentário: 

Entretanto, embora toda sentença tenha significado, ainda que não 

como um instrumento da natureza, mas, como observamos, por 

convenção, nem todas as sentenças podem ser classificadas como 

proposições. Chamamos de proposições somente as que encerram 

verdade ou falsidade em si mesmas. [...] O nosso exclusivo objeto de 

estudo nesta investigação é a proposição. (ARISTÓTELES, Da 

Interpretação, IV, 17a 1, 2005, p. 85).  

 

 O discurso (lógos) ao qual Aristóteles está se referindo é o “discurso 

enunciativo”, aquele que parece ligar-se mais propriamente com a lógica 

afirmativa/negativa, com a realidade do falso/verdadeiro. 
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O discurso é aquela forma expressiva de natureza complexa que não é nem nome 

nem verbo, mas nome e verbo minimamente encadeados e dispostos para significar. O 

que há de peculiar nesta estrutura complexa de relações nominais e verbais é que aí 

reside a significação do todo, que não impede que haja a significação das partes que o 

compõem, separadamente. O discurso é voz capaz de significar, o que, não pode 

significar nada além do que já foi dito a respeito do nome. Entretanto, o que há a mais 

no discurso com relação ao nome é que o discurso é composto por partes que, 

separadamente tomadas, são capazes de significar, não como afirmações, mas como 

locuções.  

Das proposições simples, o primeiro tipo é a afirmação simples, o 

segundo a negação simples. As demais proposições o são mediante 

conectivo. (ARISTÓTELES, Da Interpretação, IV, 17a 7, 2005, p. 

85). 

 

A primeira forma do discurso enunciativo simples é a afirmação; a segunda 

forma, a negação. A enunciação tem por formas a afirmação e a negação, e também, 

como pressuposto, a derivação de um verbo ou de uma flexão verbal qualquer, para a 

sua existência. A enunciação surge da união entre uma ou várias unidades nominais e 

uma ou várias unidades verbais; sendo o nome uma voz capaz de significar algo ou 

alguém que é compreensível somente se tomando em sua inteireza, e sendo o verbo 

aquilo que consigna o tempo, o discurso enunciativo abrangerá as noções trazidas pela 

atribuição, as noções do sentido de cada termo isoladamente tomado e a noção temporal 

expressa pela estrutura verbal modelada no discurso. O discurso será simples se 

manifestar apenas e somente uma coisa como conteúdo ou se apresentar coligação. Em 

contraposição, o discurso poderá ser composto, na medida em que manifeste muitas 

coisas ou que não tenha união. 

Entendemos por afirmação a proposição que afirma alguma coisa de 

alguma coisa, e entendemos por negação a proposição que nega 

alguma coisa de alguma coisa.  

Uma vez que é possível afirmar e negar tanto a presença daquilo que 

está presente quanto a presença daquilo que está ausente, o que pode 

ser feito mediante referência aos tempos que estão fora do presente, 

tudo o que possa afirmar é possível também negar, e tudo o que se 

possa negar é possível também afirmar (ARISTÓTELES, Da 

Interpretação, VI, 17a 25, 2005, p. 86). 

 

A afirmação e a negação são a forma com que se apresenta a enunciação. A 

afirmação é uma enunciação que atribui alguma coisa de alguma coisa, e a negação é 

uma enunciação que subtrai alguma coisa de alguma coisa, de forma que toda afirmação 

encontra naturalmente uma negação que lhe seja oposta, e é nisto que consiste a 

contradição. 
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Sabendo-se que o discurso inclui em sua estrutura nome e verbo, a noção de 

tempo parece ser uma consequência direta desta inclusão, isto porque é no verbo que se 

encontra inscrita a significação temporal. Desta se deslocam condições de veracidade e 

falsidade no discurso, pois, no que concerne ao que foi e ao que é, não se pode 

considerar de maneira sólida o valor referencial com relação ao que será. As condições 

de existência estão impressas no discurso na medida em que este se reporta à realidade 

de modo a referir-se a algo extralingüístico. Desta relação mútua entre o que é em 

discurso e o que é ou foi em realidade é que se pode extrair a verdade ou a falsidade da 

afirmação ou da negação. O discurso é alguma coisa existencial; é uma realidade em si e 

autônoma com relação ao pensamento, porém não de forma imanente. É uma realidade 

que remete a outra e, por isso pode ser chamada “signo”. O discurso não se basta por si, 

fato que ocorria com o discurso sofístico; sua função expressiva está por detrás de seu 

caráter representativo; é “signo”, pois está para algo, e este algo é a própria dimensão do 

conteúdo filosófico que expressa. 

Aristóteles chama a atenção para o desvelamento do que há entre o espaço das 

coisas e o espaço das coisas pensadas, relacionadas, verbalizadas e escritas. Neste 

momento é que se relembra a importante diferença entre “possuir voz”, capacidade de 

articular sons, comuns aos homens e animais, e “possuir palavra”, própria ao homem, 

único ser capaz de reflexão e de discurso. É exatamente de um atributo humano que 

estamos falando, visto que a análise de enunciação não se basta na reflexão acerca do 

que possa gramaticalmente compor o universo do discurso (verbo, nome/afirmação, 

negação), mas avança em direção do cálculo filosófico de quais sejam as justificativas 

humanas para os fenômenos do pensamento e da articulação do pensamento. 

É em sua natureza intelectiva, e a partir da ideia de que cada ser é capaz de 

atualizar determinadas faculdades, que se pode justificar a lógica da construção 

simbólica humana. Os símbolos produzidos pelo homem, em sua natural expressividade 

comunicativa, são manifestações das afecções da alma. Os sons que estão na voz são 

símbolos das afecções, e os signos escritos o são dos sons que estão na voz.  

Cabe ressaltar que, para Aristóteles, corpo e alma são coisas diferentes. Corpo 

não se confunde com alma, nem alma se confunde com corpo. O corpo natural é 

potencialmente um ser dotado de vida, porém não é necessário que atualmente esteja 

dotado de vida. A alma é a forma deste corpo natural que potencialmente é dotado de 

vida, e, assim sendo, a alma pode ser predicada como substância. 

As imagens mentais que correspondem aos pensamentos encontram seus 

correlativos realísticos entre aquela categoria de coisas que é dificilmente apreendida 

pelo homem através dos sentidos. Exterior a esta perspectiva, as imagens mentais são 

fruto do raciocínio humano sobre o apreensível e o figurável, resultando, de qualquer 

modo, em um derivativo empírico. As imagens mentais, as afecções não somente 

ganham exterioridade e objetividade na medida em que são trazidas à luz por um 

processo de decodificação de sentidos em palavra; da semântica à simbologia, a 

expressividade humana se deve necessariamente ao fato de que todos podem tomar 
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parte de uma via única de comunicação, na base de um código próprio, vez que os 

pensamentos se correspondem todos entre si. Neste sentido, a base do entendimento 

humano é a mesma, pois por detrás das diferenças entre os povos reside a uniformidade 

das afecções da alma, estas sempre constantes em qualquer lugar.  

Aristóteles se serve da palavra como um instrumento de veiculação da verdade. 

A palavra é veículo, mas também é objeto analisável, decomponível. A lógica é, neste 

contexto, o instrumental de que se deve servir o homem para o conhecimento da 

verdade. Sem fim próprio em si, a lógica coloca-se a serviço do saber. Assim é que a 

argumentação e a estrutura do pensamento devem conduzir à verdade. Dentre as 

argumentações, a melhor é aquela baseada na verdade, útil para o conhecimento e para a 

vida, visto tratar-se da argumentação que está de acordo com os fatos. Neste sentido, 

não basta que seja somente a verdade exposta, uma vez que, a causa do falso também o 

sendo, resultará uma maior convicção sobre as bases do verdadeiro. Repete-se a verdade 

e nega-se a falsidade. A convicção que daí resulta é muito mais sólida que qualquer 

outra, isto porque expostas estão as causas tanto do falso como do verdadeiro. 

 

 

 

 

 

Do Semêion ao Tekmérion: em busca do silogismo retórico irrefutável 

 

[...] De sorte que a retórica é como que um rebento da dialética e 

daquele saber prático sobre os caracteres a que é justo chamar política. 

(ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1356 a, 2005, p. 97). 

 

A retórica, na visão aristotélica, é como se fosse um segmento da dialética, se 

assemelhando a ela em diversos itens. Nesta perspectiva, não é sem razão que podemos 

afirmar que a retórica, ao se apresentar como atividade paralela à dialética, faz uso 

principalmente dos elementos lógicos desta. 

A retórica faz uso da mesma estrutura lógica que a dialética, posto que, aplica 

aos seus procedimentos retóricos diversos conteúdos e situações. Analogamente, isso 

ocorre porque ambas se ocupam de procedimentos que todos praticam, por exemplo, ao 

examinar ou sustentar uma tese, no caso da dialética, ao acusar ou defender-se, no caso 

da retórica. O conhecimento retórico constitui um saber independente como arte 

(techné), mas não descolado de toda e qualquer área que dele se aproxime. O saber 



41 
 

retórico não manipula conceitos, mas provas, e estas provas estão baseadas ora no 

aspecto orador, ora no aspecto ouvinte, ora no próprio discurso, pelo que este demonstra 

ou parece demonstrar. Ora, como as provas por persuasão são obtidas por estes três 

meios é claro que delas pode-se servir aquele que for capaz de raciocinar logicamente, e 

puder teorizar sobre o caráter humano, sobre as virtudes em todas as suas formas e, 

sobre as paixões. As coisas da cidade, efetivamente, num sistema político de 

participação, são decididas a partir de um exercício prático retórico-dialético das 

diversas crenças de seus cidadãos acerca dos destinos da cidade. Nesta medida, a 

retórica se relaciona com a dialética, e mesmo com a política, visto que a capacidade 

para raciocinar silogisticamente e o conhecimento das virtudes e até mesmo das paixões 

permitem o bom trâmite de manipulação das diversas ordens de provas retóricas. 

Contudo, ao dizer que a retórica é como se fosse um “filho” da dialética e da 

política, Aristóteles evita o uso das categorias formais de gênero e espécie para dar 

conta dessa íntima relação, isto porque, a identidade que há entre elas não pode ser 

transformada em igualdade, pois a retórica possui elementos, como o efeito persuasivo 

do caráter e a emoção, que são próprios de sua natureza. Vejamos agora nas palavras de 

Aristóteles, a definição de silogismo: 

 O silogismo é um discurso argumentativo no qual, uma vez 

formuladas certas coisas, alguma coisa distinta destas coisas resulta 

necessariamente através delas pura e simplesmente. (ARISTÓTELES, 

Tópicos, I, 100a 25, 2005, p. 347). 

 

O raciocínio lógico é uma operação do pensamento realizada por meio de juízos 

e enunciada por meio de proposições encadeadas, formando um silogismo. Para 

Aristóteles, o silogismo é um raciocínio em que, uma vez formuladas certas suposições 

(isto é, premissas), alguma coisa distinta das primeiras se deduz necessariamente (isto é, 

a conclusão), devido à simples presença das suposições como tais. Ademais, o 

silogismo é um raciocínio que apresenta variedades, tais como: (a) silogismo 

demonstrativo; (b) silogismo dialético; (c) silogismo polêmico (erístico). Vejamos a 

definição destes raciocínios no quadro abaixo: 

SILOGISMO 

DEMONSTRATIVO 

SILOGISMO  

DIALÉTICO 

SILOGISMO  

POLÊMICO (ERÍSTICO) 

Silogismo que parte de 

premissas verdadeiras e 

primeiras, isto é, de premissas 

que não dependem de 

ulteriores demonstrações, 

pois são inteligíveis por si. 

 

Silogismo que parte de 

opiniões geralmente aceitas, 

isto é, de premissas 

prováveis, aceitas por todos 

ou pela grande maioria. 

Silogismo que parte de 

opiniões que aparentam ser de 

aceitação geral, mas que na 

realidade não o são. 

Quadro 1 – Tipos de silogismos. 

FONTE: Elaboração própria, inferida a partir da compreensão das reflexões de Aristóteles nos Tópicos, I, 100b 18-

25, 2005, p. 348. 
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[...] Demonstrar que algo é assim na base de muitos casos semelhantes 

é na dialética indução e na retórica exemplo; mas demonstrar que, de 

certas premissas, pode resultar uma proposição nova e diferente só 

porque elas são sempre ou quase sempre verdadeiras, a isso chama-se 

em dialética silogismo e entimema na retórica. (ARISTÓTELES, 

Retórica, I, 2, 1356b, 2005, p. 98). 

 

Destarte, a relação entre a dialética e a retórica pode ser melhor compreendida se 

entendermos que o silogismo dialético ao corresponder a um raciocínio lógico é 

diametralmente análogo ao entimema, que é um silogismo retórico. Aquilo que na 

dialética chama-se indução, silogismo e silogismo aparente, apresenta-se na retórica, 

respectivamente, como exemplo, entimema e entimema aparente. A indução, ou 

raciocínio indutivo, é o processo pelo qual se extrai o particular do universal. Ela tem 

início pela experiência dos dados particulares e ocorre quando abstraímos destes dados 

um enunciado universal. O exemplo baseia-se em fatos que aconteceram em uma 

determinada quantidade de vezes, havendo no presente um repetição dos mesmos. O 

silogismo, como já exposto anteriormente, é um discurso argumentativo no qual, 

estabelecidas certas coisas, outras coisas diferentes se deduzem necessariamente das 

primeiras. O silogismo aparente parte de opiniões que parecem ser geralmente aceitas, 

mas não o são realmente.  

É característico da retórica o bom uso dos meios de persuasão e, no caso da 

dialética, o bom uso das argumentações. Entretanto, a demonstração retórica é uma 

espécie de persuasão, da qual a forma principal é o entimema, que por sua vez é um tipo 

de silogismo, especificamente um silogismo retórico.  

 O entimema consiste em um silogismo que se compõe de poucas proposições, 

que, em geral, são aceitas pela maioria das pessoas, facilitando dessa forma a 

compreensão dos ouvintes e resultando em uma persuasão. Assim como pode haver um 

silogismo “autentico” e outro que, sem o ser, pareça que o é, necessariamente também 

haverá um entimema “autentico” e outro que, sem ser entimema, pareça que o é 

(entimema aparente), dado que o entimema é uma espécie de silogismo. O núcleo 

comum dessas formas de raciocínio e, por conseguinte da retórica e da dialética, 

consiste na fundamentação lógica dos argumentos.   

Ora, como vimos o silogismo dialético ocupa-se apenas de premissas prováveis, 

de tal modo que a conclusão gerada em virtude de tais premissas, também o é. 

Entrementes esta constatação não implica necessariamente que a utilização do silogismo 

dialético, em uma discussão argumentativa, é ineficaz como raciocínio lógico. Na 

verdade, é por meio do silogismo dialético que estamos suscetíveis de entrar em uma 

discussão com pessoas que possuem pontos de vistas distintos dos nossos, partindo de 

certos pressupostos ainda que prováveis, e que são, contudo, aceitos como os elementos 

que as sintoniza e que possibilita assim a discussão. Explica Aristóteles: 
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[...] O silogismo dialético é aquele no qual se raciocina a partir de 

opiniões de aceitação geral. São verdadeiras e primárias as coisas que 

geram convicção e não através de qualquer outra coisa, pois, no que 

toca aos primeiros princípios da ciência, faz-se desnecessário propor 

qualquer questão adicional quanto ao por que, devendo cada princípio 

por si mesmo gerar convicção. Opiniões de aceitação geral, por outro 

lado, são aquelas que se baseiam no que pensam todos, a maioria ou 

os sábios, isto é, a totalidade dos sábios, ou a maioria deles, ou os 

mais renomados e ilustres entre eles. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 

100b 18-20, 2005, p. 348). 

 

 Decerto, mesmo quando uma discussão se dá acerca do que pensam os sábios, 

faz-se necessário o uso do silogismo dialético, pois os sábios, ainda que tenham o 

mesmo ponto de vista sobre certas questões, em outras não são unânimes. Assim, é 

fundamental que tomemos como verdadeira aquela opinião que, embora não seja aceita 

por todos eles, é aceita pela maioria ou pelos mais renomados e ilustres entre eles.  

O silogismo dialético também é útil para determinar os princípios primeiros de 

cada ciência. De fato, cada ciência nada pode afirmar acerca da validade de seus 

próprios princípios, pois estes são os primeiros dentre todos os elementos que o seu 

discurso supõe. Nesse sentido, o silogismo dialético vem em auxilio das ciências, 

remetendo-as aos seus princípios próprios através de elementos fundados sobre a 

opinião, que dizem respeito a cada objeto. Diz Aristóteles: 

 
[...] Ademais, é útil em conexão com os fundamentos primários de 

cada ciência, pois é absolutamente impossível discuti-las com base 

nos princípios peculiares à ciência em questão, uma vez que os 

princípios são primários em relação a tudo o mais e é necessário com 

eles lidar à luz e em função das opiniões de aceitação geral pertinentes 

a cada um deles. Este processo diz respeito caracteristicamente, ou 

mais propriamente, à dialética, pois dada a sua natureza investigatória, 

ela nos franqueia o caminho aos princípios de todos os métodos de 

investigação. (ARISTÓTELES, Tópicos, I, 100a 36-101b 4, 2005, p. 

350). 

 

 

O entimema ou silogismo retórico, por sua vez, parte de premissas prováveis 

para estabelecer a conclusão, evitando uma longa cadeia de inferências. Isto ocorre 

porque, no entimema, uma das premissas (geralmente a maior) mesmo que oculta, já é 

conhecida e admitida como válida pelo público, não sendo preciso mostrá-la ou 

demonstrá-la. Ela é imediatamente assumida, por isto a conclusão também o é. Por 

exemplo: Aristóteles é mortal porque é homem. Este é o caso em que se assume 

implicitamente que: “Todos os homens são mortais”. Explica Aristóteles: 
 

[...] Que o entimema é um silogismo, já o dissemos anteriormente, e 

também em que medida é um silogismo e em que é que difere dos 

silogismos dialéticos. Porque em retórica convém não fazer deduções 

de muito longe, nem é necessário seguir todos os passos: o primeiro 

método é obscuro por ser demasiado extenso, o segundo é pura 

verborreia, porque enuncia coisas evidentes. (ARISTÓTELES, 

Retórica, II, 22, 1395b, 2005, p. 213). 
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Nesta ordem de ideias, está claro que o entimema é um silogismo retórico que 

parte de premissas próximas e alcança conclusões de uso retórico aplicável a cada 

gênero do discurso conforme o caso. Entretanto, este recurso da retórica requer 

sabedoria ao ser manipulado, pois não convém ao método entimemático demonstrar 

coisas por demais evidentes e inúteis. A suposição do conhecimento de uma premissa 

implícita pressupõe um conhecimento elevado compartilhado por todos, uma vez que o 

não conhecimento pode acarretar confusão e erro.  

 
[...] É esta a razão pela qual os oradores incultos são mais persuasivos 

do que os cultos diante de multidões; como dizem os poetas, os 

incultos são «mais inspirados pelas musas» diante da multidão. Com 

efeito, os primeiros enunciam as premissas comuns e gerais, os 

segundos baseiam-se no que sabem e no que está próximo de seu 

auditório. Portanto, é assim que os oradores devem falar, não tomando 

como ponto de partida todas as opiniões, mas só certas e 

determinadas, por exemplo, as dos juízes ou as daqueles que gozam de 

reputação; e o fato é que a coisa aparece mais clara, ou a todos os 

ouvintes, ou a maior parte deles. (ARISTÓTELES, Retórica, II, 22, 

1395a, 2005, p. 213-214). 

 

 

Deste modo, é mister ao orador cauteloso, partir de premissas comuns à maioria 

das pessoas e de outras que se originam das opiniões dos mais sábios e dos que 

desfrutam de boa reputação. O orador imprudente procede fazendo deduções de muito 

longe, distantes da compreensão do ouvinte, o que torna este, um método obscuro, 

confuso por ser muito extenso. Além disso, o orador imprudente enuncia coisas 

evidentes partindo de um grande número de palavras, mas com poucas ideias realmente 

interessantes.  
 

[...] E, posto que os entimemas derivam de probabilidades e sinais, é 

necessário que cada um destes se identifique com a classe de 

entimema correspondente. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1357a, 

2005, p. 100).  

 

 

Os entimemas originam-se de probabilidades e sinais (semêion). Probabilidade 

corresponde aquilo que em geral acontece, não absolutamente, mas sim provavelmente. 

É uma premissa aceitável na medida em que coincide com uma opinião geralmente 

aceita; relacionando-se com o provável da mesma maneira que o universal relaciona-se 

com o particular. Que os invejosos sejam malévolos ou que os amados sejam carinhosos 

é algo que pode ocorrer provavelmente na maioria dos casos, mas não necessariamente 

em todos eles.  

Em confronto com o conceito de probabilidade, o semêion supõe a relação entre 

dois fatos, um indício de que algo aconteceu ou existe. Se esta relação for necessária, o 

semêion denomina-se tekmérion, se não for necessária, o sinal reduz-se a uma mera 

probabilidade. De sorte o semêion constitui um modo da probabilidade de uma relação.  

O termo semêion vem do grego σέμα (sema) que significa sinal de 

reconhecimento, marca distintiva para provar algo; prova em um raciocínio. Já o termo 

tekmérion origina-se da palavra grega τέκμαρ (tékmar) que significa sinal para 

reconhecer, marca, testemunho e prova. Diz Aristóteles: 
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[...] Chamo, portanto, necessários àqueles sinais a partir dos quais se 

pode formar um silogismo. E, por isso, é argumento irrefutável o que 

entre os sinais é necessário, pois quando se pensa que já não é possível 

refutar uma tese, então pensa-se que se aduz um argumento 

concludente ou irrefutável [tekmérion], como se o assunto já tivesse 

demonstrado e concluído; visto que tékmar [conclusão] e péras [fim] 

significam o mesmo na língua antiga. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 

1357b, 2005, p. 1001). 

 

 

O tekmérion corresponde a um argumento concludente, uma prova irrefutável 

que se origina da relação necessária entre dois fatos a partir dos quais se pode formar 

um silogismo.  

A respeito dos semêion, uns são como o particular em relação ao universal, 

outros como o universal em relação ao particular. Um argumento construído da relação 

do particular para o universal é um semêion refutável, ainda que seja verdadeiro. Por 

outro lado, um argumento construído da relação do universal para o particular, se a 

relação entre eles for necessária, sua inferência é concludente. Este, dentre os sinais, é 

um tekmérion, pois é o único que, se for verdadeiro, é irrefutável. Por exemplo, um 

sinal de que os sábios são sensatos é que Aristóteles era sábio e sensato. Este é um sinal 

refutável, pois, embora expresse em seu conteúdo uma verdade, não é passível de 

raciocínio por silogismo. Outro exemplo de sinal refutável é dizer que é sinal de febre 

apresentar a respiração ofegante, pois ainda que seja verdade o que se diz é possível ter 

a respiração arquejante mesmo sem febre. 
 

[...] O outro, o sinal necessário, é como alguém dizer que é sinal de 

uma pessoa estar doente o ter febre, ou de uma mulher ter dado à luz o 

ter leite. E, dos sinais, este é o único que é um tekmérion, um 

argumento concludente, pois é o único que, se for verdadeiro, é 

irrefutável. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 2, 1357b, 2005, p. 1001). 

 

 

Das premissas que compõem os entimemas, umas serão necessárias, mas a 

grande maioria é apenas frequente. O sinal que não expressa uma necessária relação de 

suas premissas com a conclusão, reduz esta a uma mera probabilidade, a saber, a 

probabilidade de um fato (eikós) ou a probabilidade de uma relação (semêion). Nesse 

sentido, o tekmérion embora seja uma espécie de sinal, não pode ser confundido com 

uma probabilidade, pois, sendo necessário, constitui-se um argumento irrefutável. 

Diante desse raciocínio, podemos inferir que num entimema o tekmérion, embora seja 

um sinal, jamais será tomado como uma probabilidade e que o semêion, mesmo dando 

origem ao tekmérion, pode ser considerado um modo de probabilidade, à medida que é 

passível de refutação. 

[...] E um signo pode ser entendido de três maneiras correspondentes à 

posição do termo médio nas figuras; pode ser entendido como na 

primeira figura, na segunda ou na terceira. Por exemplo, a 

demonstração de que uma mulher está grávida porque tem leite está na 

primeira figura, pois ter leite é o termo médio. (ARISTÓTELES, 

Primeiros Analíticos, II, 70a 10, 2005, p. 248). 

 



46 
 

O tekmérion é precisamente o sinal ou signo através do qual nos habilitamos a 

reconhecer algo, é a evidência que nos faz conhecer os aspectos peculiares a 

determinada coisa. E um signo pode ser deduzido de três modos correspondentes à 

posição de seu termo médio. A lógica aristotélica denomina de termo médio os termos 

partilhados pelas premissas e de extremos a cada um dos outros dois termos que sobram 

nas premissas, ao ser retirado o termo médio. Além disso, o termo médio deve ser 

sujeito ou predicado de cada premissa, e isto dá origem a três figuras silogísticas que na 

verdade são frutos do arranjo do termo médio em cada premissa. Assim temos:  

A: Termo maior – predicado da conclusão 

C: Termo menor – sujeito da conclusão 

B: Termo médio 

 

1) Primeira figura: o termo médio pode ser o sujeito de uma premissa e predicado 

de outra, resultando no seguinte arranjo:  

 

B   A   Premissa                                       

C   B   Premissa                                       

C   A   Conclusão                                     

 

Exemplo:  

Todos os homens são mortais. 

Ora, todo animal racional é homem. 

Portanto, todo animal racional é mortal.           

 

FONTE: NETO, José Belizario; MANGUEIRA, Sorainy de Oliveira. Alguns aspectos 

histórico-conceituais de lógica e lógica aristotélica – apostila. p. 27, 2004. 

 

 

2) Segunda figura: o termo médio pode ser o predicado nas duas premissas, 

resultando no seguinte arranjo: 

 

 A   B   Premissa 

 C   B   Premissa 
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 C   A   Conclusão 

 

Exemplo: 

Nenhum mamífero é ave. 

Ora, todos os animais que têm bico são aves. 

Portanto, nenhum animal que têm bico é mamífero. 

 

FONTE: NETO, José Belizario; MANGUEIRA, Sorainy de Oliveira. Alguns aspectos 

histórico-conceituais de lógica e lógica aristotélica – apostila.  p. 29.2004. 

 

 

 

3) Terceira figura: o termo médio pode ser o sujeito nas duas premissas, resultando 

no seguinte arranjo: 

 

B   A   Premissa 

B   C   Premissa 

C   A   Conclusão 

 

 

Exemplo: 

Todos os pássaros são animais com penas. 

Ora, todos os pássaros são seres vivos. 

Portanto, existem seres vivos que são animais com penas. 

 

FONTE: NETO, José Belizario; MANGUEIRA, Sorainy de Oliveira. Alguns aspectos 

histórico-conceituais de lógica e lógica aristotélica – apostila, p.32. 2004. 
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Destarte, a premissa que contém o termo maior possui extensão mais abrangente 

que os outros termos; já a premissa que contém o termo menor possui extensão menos 

abrangente que o termo maior e o termo médio.  

Vejamos então que exemplo Aristóteles utiliza para ilustrar um silogismo 

característico da primeira figura: 

[...] Por exemplo, a demonstração de que uma mulher está grávida 

porque tem leite está na primeira figura, pois ter leite é o termo médio. 

A corresponde a estar grávida, B a ter leite e C a mulher. 

(ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 70a 12, 2005, p. 248). 

 

No caso supracitado, temos os seguintes elementos: A: estar grávida; B: ter leite; 

C: mulher. Deduzindo da primeira figura temos: 

 

Ter leite é sinal de estar grávida.           Premissa. Todos os B são A. 

Ora, esta mulher tem leite.                     Premissa. Alguns C são B. 

Portanto, esta mulher está grávida.     Conclusão. Logo, alguns C são A. 
Quadro 2 – Silogismo na primeira figura. 

FONTE: ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 70a 12, 2005, p. 248. 

 

Por certo, este argumento apresenta um entimema irrefutável, e dos sinais este é 

um tekmérion, pois é o único que, se for verdadeiro, é um argumento concludente. A 

razão para acreditarmos nesta ponderação é que, caso o argumento seja verdadeiro, não 

é possível extrair por raciocínio uma conclusão falsa. Além disso, o termo médio aqui 

apresentado expõe à razão uma explicação da existência necessária do fenômeno: o leite 

é causado pela gravidez, e, por isto, esta explica que aquele é sinal irrefutável desta. 

Não obstante, as premissas prováveis, as que o entimema e o silogismo dialético têm em 

comum, são utilizadas para dar credibilidade ao sinal, no caso da retórica. Estes ganham 

sentido em uma cadeia de raciocínio que parece ser indutivo de maneira plena quando 

se apela para o constante aparecimento deste ou daquele sinal, como no exemplo 

supracitado. 

Vejamos como Aristóteles trata esta questão: 

Em primeiro lugar, que não é possível extrair uma conclusão falsa de 

premissas verdadeiras se tornará evidente pelo argumento que se 

segue. Se, quando A é, B tem que ser, então se B não é, A não pode 

ser. Portanto, se A for verdadeiro, B terá que ser verdadeiro: de outra 

maneira, concluiríamos que a mesma coisa ao mesmo tempo é e não é, 

o que impossível. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 53a 10, 

2005, p. 201). 
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Em suma, o termo médio em um tekmérion apresenta-se como uma certeza 

manifesta, uma espécie de sinal por meio do qual nos habilitamos a reconhecer algo. 

Dessa forma, M é sinal de G, para P, na medida em que, estando diante de M, P se dá 

conta de G. As formas silogísticas próprias da primeira figura possuem as seguintes 

configurações: 

 

1ª FORMA                2ª FORMA               3ª FORMA                  4ª FORMA 

Todos os B são A.  

Todos os C são B.  

Logo, todos os C 

são A.  

Nenhum B é A.  

Todos C são B.  

Logo, nenhum C é 

A.  

Todos os B são A.  

Alguns C são B.  

Logo, alguns C são 

A.  

Nenhum B é A.  

Alguns C são B.  

Logo, alguns C são 

A.  
 

Quadro 3 – Formas silogísticas da primeira figura. 

FONTE: Elaborado a partir da compreensão das reflexões de Aristóteles nos Primeiros Analíticos. 

 

 

Examinemos agora outro caso, aquele atribuído a segunda figura. Assim nos diz 

Aristóteles: 

[...] Entende-se que a demonstração de que uma mulher está grávida 

porque se mostra pálida enquadra-se na segunda figura (figura 

mediana), pois uma vez que a palidez constitui uma característica das 

mulheres grávidas e está associada a essa mulher em particular, supõe-

se que está demonstrado que ela está grávida. A corresponde a 

palidez, B a estar grávida e C a mulher. (ARISTÓTELES, Primeiros 

Analíticos, II, 70a 20, 2005, p. 248). 

 

 

 

Seguindo os dados descritos acima, temos os seguintes elementos: A: palidez; B: 

estar grávida; C: mulher. Deduzindo da segunda figura temos: 

É sinal de palidez estar grávida.           Premissa. Todos os A são B. 

Ora, esta mulher está grávida.             Premissa. Alguns C são B. 

Portanto, esta mulher está pálida.     Conclusão. Logo, alguns C são A. 
Quadro 4 – Silogismo na segunda figura. 

FONTE: ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 70a 20, 2005, p. 248. 

 

Inevitavelmente, um silogismo na segunda figura, ainda que a conclusão seja 

verdadeira, é sempre e de todas as formas refutável, dado que não é possível concluir 

necessariamente que a palidez constitui uma característica das mulheres grávidas, mas 

que apenas constitui característica de uma em particular. O argumento não tem 

sustentação lógica porque as premissas comportam-se, equivocadamente, como as da 

primeira figura (ambas afirmativas), fato que caracteriza uma violação das regras 



50 
 

estabelecidas. As formas silogísticas próprias da segunda figura correspondem aos 

seguintes arranjos: 

 

1ª FORMA                2ª FORMA               3ª FORMA                  4ª FORMA 

Nenhum A é B.  

Todos os C são B.  

Logo, nenhum C é 

A.  

Todos os A são B.  

Nenhum C é B.  

Logo, nenhum C é 

A.  

Nenhum A é B.  

Alguns C são B.  

Logo, alguns C não 

são A.  

Todos os A são B.  

Alguns C não são B.  

Logo, alguns C não 

são A.  
 

 Quadro 5 – Formas silogísticas da segunda figura. 

  FONTE: Elaborado a partir da compreensão das reflexões de Aristóteles nos Primeiros Analíticos. 

 

Nestes termos, a palidez como sinal de gravidez não pode ser predicada 

universalmente como uma necessidade incontestável, por se tratar do singular, do 

individual, e não do geral. O argumento construído como sendo um raciocínio possível, 

é na verdade um engodo, pois além de aparentar ser um silogismo da segunda figura 

apresenta premissas e conclusão com arranjos da primeira. O argumento, não consiste, 

portanto, em um tekmérion. Vejamos agora o caso dos raciocínios da terceira figura. 

A demonstração de que homens sábios são bons porque Pítaco era 

bom é pela terceira figura. A corresponde a bom, B a homens sábios e 

C a Pítaco. (ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 70a 15, 2005, 

p. 248).  

 

Com base nos dados descritos acima, temos a seguinte configuração: G: bom; 

M: homens sábios; P: Pítaco. Deduzindo da terceira figura temos: 

Pítaco é bom.                                                           Premissa. Alguns B são A. 

Ora, Pítaco é um homem sábio.                           Premissa. Alguns B são C. 

Logo, todos os homens sábios são bons.           Conclusão. Logo, todos os C são A. 
Quadro 6 – Silogismo na terceira figura. 

FONTE: ARISTÓTELES, Primeiros Analíticos, II, 70a 15, 2005, p. 248. 

 

Um silogismo na terceira figura é refutável mesma que a conclusão seja 

verdadeira, pois se Pítaco é bom, não se demonstrará necessariamente por conta disso 

que todos os outros sábios são sejam bons. Neste caso o raciocínio não é perfeito, mas 

possível, como também ocorre na segunda figura.  

Em geral, na terceira figura se a conclusão é falsa, necessariamente todas ou 

algumas premissas serão falsas também. Entretanto, se a conclusão é verdadeira, não 

necessariamente serão verdadeiras todas ou algumas premissas, pois é possível que o 

verdadeiro se extraia do falso em todo ou em parte.  

O que ocorre no caso do exemplo descrito acima especificamente é que, embora 

o arranjo silogístico aponte para um argumento de terceira figura, a conclusão aduzida 

(universal) é fruto da relação entre si de suas premissas (ambas particulares), fato esse 
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que viola as possíveis combinações qualitativas e quantitativas de um silogismo na 

terceira figura, a saber: 

 

1ª FORMA     2ª FORMA     3ª FORMA      4ª FORMA      5ª FORMA     6ª FORMA 

Todos os B 

são A. 

Todos os B 

são C. 

Logo, alguns 

C são A. 

Nenhuns B 

são A. 

Todos os B 

são C. 

Logo, alguns 

C não são A. 

Alguns B 

são A. 

Todos os B 

são C. 

Logo, alguns 

C são A. 

Todos os B 

são A. 

Alguns B 

são C. 

Logo, 

Alguns C 

são A. 

Alguns B 

não são A. 

Todos os B 

são C. 

Logo, alguns 

C não são A. 

Nenhuns B 

são A. 

Alguns B são 

C. 

Logo, alguns 

C não são A. 

 

Quadro 7 – Formas silogísticas da terceira figura. 

FONTE: Elaborado a partir da compreensão das reflexões de Aristóteles nos Primeiros Analíticos. 

 

O entimema formulado no exemplo acima, de certo não é um tekmérion, pois é 

refutável e consiste numa generalização a partir do que é em particular. No entanto, uma 

vez que a probabilidade não é o que sempre se produz, mas sim a maior parte das vezes, 

é claro que argumentos refutáveis, como os da segunda e terceira figura, sempre 

suscitarão novas objeções, mas a questão não se trata de refutar que algo é provável e 

sim de provar que não é necessário. E é por este motivo que aquele que defende tem 

sempre mais vantagem do que aquele que acusa, pois o acusador fundamenta a sua 

demonstração em probabilidades, de modo que refutar que algo não é necessário não é o 

mesmo que refutar que não é provável. E como o provável comporta sempre uma 

objeção, visto que o mesmo não poderia ser simultaneamente o que sempre acontece e o 

que nem sempre acontece, aquele que julga, por seu lado, pensa ou que o fato não é o 

que geralmente acontece, ou que tal julgamento não é de sua competência, ou que a 

refutação é assim mesmo, e nisto cai em um raciocínio inválido, pois ele deve julgar 

partindo tanto do necessário quanto do provável.  

Desta maneira, não basta combater com argumentos mostrando que algo não é 

necessário; a refutação deve igualmente indicar que não é provável. Para que isto 

ocorra, a objeção deve se fundamentar principalmente naquilo que ocorre com mais 

frequência, e isto pode acontecer ou com tempo ou com fatos, mas a refutação será mais 

forte fundamentando-se em ambos os critérios ao mesmo tempo, visto que quanto mais 

vezes um fato ocorre e acontece do mesmo modo, tanto mais provável será. Aristóteles 

conclui: 

 
Não são as refutações uma espécie de entimemas [diferente dos que já 

estabelecemos], pois é evidente que refuta, ou quem demonstra, ou 

quem aduz uma objeção, apresentando assim a contrademonstração de 

um fato oposto. Por exemplo, se o adversário mostrou que um facto se 

deu, este mostrará que não se deu; se o adversário provou que não se 

deu, este provará que se deu. De sorte que não há diferença (pois 

ambas as partes empregam os mesmos argumentos, dado que ambos 

aduzem entimemas sobre o que não é e sobre o que é). A objeção 

também não é um entimema, mas, como já disse nos Tópicos, consiste 

em apresentar uma opinião da qual resultará claramente que o 

adversário não procedeu por silogismo ou que introduziu algum 

elemento falso. (ARISTÓTELES, Retórica, II, 1403 a, 2005, p. 237). 
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Os sinais e os entimemas baseados nos critérios de fundamentação de tempo e 

fatos, também são refutáveis, mesmo que sejam reais. Por outro lado, no caso dos 

exemplos, a refutação é a mesma aplicada para as probabilidades. Quanto ao tekmérion, 

não é possível refutá-lo argumentado que não seja próprio de um silogismo, restando 

apenas mostrar que o argumento alegado não tem nenhuma pertinência. Mas, caso se 

admita que há pertinência e que constitui uma prova concludente, então tudo se converte 

em uma demonstração evidente e conclusiva. 

 

 

 

 

 

Considerações finais 
 

O motivo de se construir uma investigação filosófica nas obras Retórica e 

Tópicos, de Aristóteles, foi de fundamentar uma explicação coerente que sistematize a 

relação de afinidade estrutural dos silogismos dialéticos e retóricos. Dado que é 

evidente que o método conforme a técnica se refere aos argumentos retóricos, e os 

argumentos retóricos são uma espécie de demonstração (pois acreditamos, sobretudo 

quando consideramos que algo foi demonstrado), a demonstração retórica é um 

entimema, e este é por assim dizer, o mais importante dos argumentos, e como o 

entimema é um tipo silogismo e o estudo do silogismo é tarefa da dialética, de toda ela 

ou de parte dela, é evidente que aquele que melhor conhecer as premissas e como se 

constitui o silogismo, será o mais hábil nos entimemas, pois compreenderá a que se 

aplica o entimema e que diferenças possui em relação aos silogismos lógicos.  

No começo da pesquisa destacamos que retórica e dialética apresentam a mesma 

estrutura lógica, isto é, a mesma forma, o mesmo modo de argumentar, aplicados a 

situações e a conteúdos diversos. Isso resulta do fato de ambas ocuparem-se de 

procedimentos praticáveis por todos, e, além disso, pelo fato de que os procedimentos 

dos quais se servem são análogos: examinar, sustentar uma tese, no caso da dialética; e 

enfim acusar e defender-se, no caso da retórica. O objetivo determinante empreendido 

neste trabalho foi compreender a analogia estrutural entre a dialética e a retórica, 

examinando a relação entre o silogismo dialético e as provas técnicas, analisados nas 

obras Retórica e Tópicos de Aristóteles. 

 O primeiro passo foi investigar as características gerais da dialética aristotélica, 

traçando um panorama de sua analítica, e seus possíveis desdobramentos no campo da 

retórica. Neste passo da pesquisa observou-se que, para Aristóteles, a dialética é a arte 

do diálogo posto em ordem e o que a distingue da demonstração filosófica e científica é 

raciocinar a partir do provável. O que a distingue da erística sofista é raciocinar de 

modo rigoroso, respeitando estritamente as regras da lógica. Os argumentos dialéticos 

são os que raciocinam com base em premissas geralmente aceitas para chegar à 

contraditória de uma dada tese. Uma proposição dialética consiste em questionar 

alguma coisa que é admitida por todos os homens, ou pela maioria, ou mesmo pelos 
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mais eminentes, como válido. Com isso, a dialética é a forma de investigação que 

contribui para a escolha ou a rejeição de alguma coisa, ou ainda para a veracidade de 

algo, e isso quer por si mesmo, quer como ajuda para a solução de alguma outra questão 

do mesmo tipo. A dialética é, então, uma construção dialógica, que se refere a uma 

situação concreta de diálogo ou de discussão entre interlocutores, sendo que um defende 

certa tese e o outro a contesta, podendo ambos intervir contrastando uma em relação à 

outra. E como instrumento dessa construção dialógica aristotélica, surge a argumentação 

pela inferência de premissas que se destinam a conclusões provenientes da 

demonstração científica seja pelo silogismo, seja pela dedução. 

Com o objetivo de identificar na Retórica de Aristóteles estruturas do pensar e 

do raciocinar que procedem de elementos fundados sobre as diretrizes da dialética 

compreendemos que a retórica é, pois, uma espécie de metodologia da persuasão, uma 

arte que analisa e define os procedimentos com os quais os homens buscam convencer 

os outros homens e individua as estruturas fundamentais da persuasão. Trata-se de uma 

arte voltada para o conhecimento dos meios pelos quais esta pode se operar e para a 

definição do que seja o persuasivo. Referindo-se ao aspecto formal da retórica. 

Aristóteles distingue, antes de tudo, os argumentos persuasivos não-técnicos dos 

argumentos técnicos. As argumentações não-técnicas (as leis, os testemunhos, as 

convenções, as declarações sob tortura, os juramentos) são dadas de antemão, e não nos 

compete buscá-las. Ao contrário, as argumentações técnicas são específicas do retórico, 

e são de três espécies, segundo a) refiram-se ao orador e vise dar-lhe credibilidade, b) 

ou tendam a dispor o ânimo do ouvinte a deixar-se convencer, apoiando-se sobre as 

emoções, c) ou visem à intrínseca validez e eficácia da própria argumentação. Com 

relação ao primeiro ponto, o caráter do orador, Aristóteles destaca que um orador, para 

ser digno de fé e persuasivo deve ser ou mostrar-se dotado de três qualidades: 

sabedoria, honestidade e benevolência. O segundo ponto é analisado através das 

emoções e das paixões que geralmente se encontram nos ouvintes. O terceiro ponto 

refere-se às argumentações lógicas, é considerado o mais importante, novo e também o 

mais técnico, é o que leva a retórica a conjugar-se com a dialética. 

Passamos das considerações relativas à forma do discurso retórico às relativas ao 

seu conteúdo, e distinguimos três gêneros diferentes de retórica. Segundo Aristóteles, o 

discurso retórico pode ser dirigido a) aos membros das assembléias políticas para 

induzi-los a tomar determinadas deliberações; b) nos tribunais, aos juízes, para induzi-

los a julgar de determinado modo; c) enfim, aos espectadores e ouvintes, para celebrar 

determinados atos ou eventos. Têm-se, assim, três espécies de discurso retórico: o 

deliberativo, o judicial e o epidítico.   

 

Com o intuito de reconhecer a possível implicação entre os conceitos de 

silogismo dialético e silogismo retórico ou entimema como correlativos equivalentes, 

reconhecemos que a retórica constitui-se por saber usar bem os meios de persuasão, 

modos de causar crença (pístis), no caso da dialética, por saber usar bem as 

argumentações. Contudo, a persuasão, não passa de uma espécie de demonstração, mais 
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precisamente uma demonstração retórica, da qual a forma principal é o entimema, por 

sua vez uma espécie de silogismo, ainda que haja diferença entre o entimema e os 

silogismos lógicos, isto é, dialéticos. Para Aristóteles, o raciocínio lógico é uma 

operação do pensamento realizada por meio de juízos e enunciada por meio de 

proposições encadeadas, formando um silogismo. O silogismo é um raciocínio em que, 

uma vez formuladas certas suposições (isto é, premissas), alguma coisa distinta das 

primeiras se deduz necessariamente (isto é, a conclusão), devido à simples presença das 

suposições como tais. Por isso, quem conhecer melhor os silogismos dialéticos, 

conhecerá bem os entimemas, isto é, conhecerá bem a retórica. O entimema é um 

elemento essencial aos aspectos que dão logicidade ao discurso, indicando um ponto 

nem sempre evidente quanto à necessidade da fala comum e da manipulação retórica se 

estruturar dentro de operações lógicas similares às do raciocínio analítico. O silogismo 

dialético e o entimema partem, como foi dito, de opiniões prováveis, mas há uma 

diferença de operação fundamental. Como regra, o silogismo dialético, para ser válido, 

tem de montar e mostrar, explicitamente, todos os termos, como no exemplo mais 

famoso de silogismo:  

Todos os homens são mortais.  

Sócrates é homem, (logo) Sócrates é mortal.   

 

Um entimema, em sua definição mais técnica, é um silogismo que toma um dos 

termos como suposto por todos os interlocutores e funciona em dois rápidos termos, 

como “Todos os homens são mortais/ e Sócrates é homem. Ou “Sócrates é homem, logo 

é mortal”. Basta isso para que o termo não explicitado “funcione” intersubjetivamente, 

dotando o entimema de força persuasiva. Os entimemas originam-se de probabilidades 

e sinais (semêion). Probabilidade corresponde aquilo que em geral acontece, não 

absolutamente, mas sim provavelmente. É uma premissa aceitável na medida em que 

coincide com uma opinião geralmente aceita; relacionando-se com o provável da 

mesma maneira que o universal relaciona-se com o particular. Em comparação com o 

conceito de probabilidade, o semêion supõe a relação entre dois fatos, um indício de 

que algo aconteceu ou existe. Se esta relação for necessária, o semêion denomina-se 

tekmérion, se não for necessária, o sinal reduz-se a uma mera probabilidade. De sorte o 

semêion constitui um modo da probabilidade de uma relação. O termo semêion vem do 

grego σέμα (sema) que significa sinal de reconhecimento, marca distintiva para provar 

algo; prova em um raciocínio. Já o termo tekmérion origina-se da palavra grega τέκμαρ 

(tékmar) que significa sinal para reconhecer, marca, testemunho e prova. O tekmérion 

corresponde a um argumento concludente, uma prova irrefutável que se origina da 

relação necessária entre dois fatos a partir dos quais se pode formar um silogismo; é 

precisamente o sinal ou signo através do qual nos habilitamos a reconhecer algo, é a 

evidência que nos faz conhecer os aspectos peculiares a determinada coisa. 

Os entimemas são, pois, os argumentos que operam jogando com a 

intersubjetividade dos interlocutores, com operações não explícitas no discurso que 

levam à persuasão. Essas estruturas são construções do pensamento comum e estão na 

base das aproximações entre os termos de um discurso, formando possíveis conclusões, 

que demandariam uma abundante argumentação. O entimema joga como se as 
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premissas fossem dadas por certas e pede que, logicamente, se aceitem as conclusões. 

Os entimemas são, pois, os argumentos que operam jogando com a intersubjetividade 

dos interlocutores, com operações não explícitas no discurso que levam à persuasão. 

Todas as metáforas, imagens, analogias lançadas pela retórica implicam, analiticamente, 

premissas intersubjetivamente supostas, que garantirão os requisitos básicos de 

logicidade, ou seja, uma potencial semelhança ao silogismo. A operação do entimema, a 

rápida aproximação entre uma premissa e a conclusão que se quer dela extrair, é um 

momento no qual o acordo entre orador e auditório tem de estar plenamente resolvido, 

pois as noções que tornarão persuasivo tal movimento não estão de posse unicamente 

daquele que fala, nem mesmo estão presentes nos signos do discurso. Estão supostas no 

campo de conhecimento comum que pode oferecer sentido àquela ação discursiva. 

Esses argumentos são, na verdade, processos de redução, nem sempre explícitos, de 

elementos não-formais a estruturas formalizadas. É claro que a ideia de que a forma 

lógica é a forma de expressão da verdade transforma a busca de logicidade num 

instrumento de persuasão: se for lógico, é mais provável que seja verdadeiro. O 

entimema toca um ponto vital na logicidade dos discursos: mesmo não explicitando uma 

estrutura silogística, a argumentação funciona similarmente a ela, na medida em que 

termos implícitos cumprem seu papel na estrutura daquilo que é posto pela fala. É 

importante dizer que toda argumentação retórica lança mão de entimemas, e essa é a sua 

marca fundamental. O argumento terá uma dimensão claramente enunciada, mas 

atingirá o máximo de seu efeito persuasivo quando for logicamente “completado” pelo 

termo implícito, que nunca será dito. O entimema recorre às premissas verossímeis, 

tanto as que são prováveis quanto aos sinais. As premissas prováveis, no sentido de ter 

alta probabilidade subjetiva de ocorrer, também são utilizadas pela dialética no 

exercício de um debate que procura encontrar as causas tendo em vista estabelecer 

algum enunciado verdadeiro. Por esta razão, os procedimentos retóricos são a 

contraparte da dialética. Já o signo é um recurso propriamente retórico, pois a partir de 

uma presumida evidência encadeia o raciocínio de modo a persuadir o auditório. Parece 

evidente que o leite indica que uma mulher deu à luz. Parece evidente que o Sol gire em 

torno da Terra, uma vez que todos os dias observamos o Sol aparecer e desaparecer no 

horizonte. Caso assim consideremos, então podemos dizer que as premissas prováveis, 

as que o entimema e o silogismo dialético têm em comum, são utilizadas para dar 

credibilidade aos sinais, no caso da retórica. Estes ganham sentido em uma cadeia de 

raciocínio que parece ser indutivo de maneira plena quando se apela para o constante 

aparecimento deste ou daquele sinal, como no exemplo clássico da “mulher que aleita”. 

Por certo, neste exemplo, a relação é quase inquestionável. O mesmo não ocorre com o 

enunciado de que a Terra é o centro do universo, ainda que todos os dias vejamos o Sol 

em seu movimento aparente. O estabelecimento da verdade dos enunciados depende do 

auditório, logo de sua adesão. Se e quando o auditório resolva estabelecer enunciados 

científicos ou que exponham as causas, é preciso realizar o contraditório, que deve 

seguir as regras da dialética. Caso se alcance o estabelecimento das causas, então se 

chega a raciocínios expressos em silogismos demonstrativos. Uma vez que o silogismo 

retórico (entimema) recorre tanto às premissas prováveis quanto aos sinais, sendo que as 

primeiras são comuns às da dialética, temos que apenas os sinais podem ser 

considerados propriamente retóricos. Ao que parece, o intercâmbio entre a dialética e 

retórica assume para Aristóteles, função de complementaridade. O entimema cobre a 

lacuna do silogismo na hipótese de este se tornar de utilização inviável na situação 

discursiva.  

A distinção entre o aspecto formal e o conteúdo da retórica, além de ser 

importante para a compreensão das relações da retórica com a dialética, de um lado, 
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com as ciências ético-políticas, de outro, é fundamental para compreender todo o 

tratamento aristotélico da retórica e a mobilidade com o qual ela passa de um plano ao 

outro, assim como os diferentes modos em que se cruzam as considerações 

metodológicas, ético-políticas e, também, psicológicas. E se a dialética comparte com a 

retórica a capacidade de provar proposições contraditórias e de concluir o sim e o não, é 

certo que isso contribui para que o verdadeiro e o falso melhor se percebam. 

Suficientemente inclinados por natureza ao verdadeiro, no mais das vezes os homens 

atingem a verdade, tanto mais porque, dentre as proposições, as verdadeiras são sempre, 

em sentido absoluto mais apropriadas ao raciocínio silogístico e, portanto, mais capazes 

de persuasão. 
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