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SILOGÍSTICA ARISTOTÉLICA 

E 

QUANTIFICADORES DAS LÍNGUAS NATURAIS 

 

1. Introdução 

No século IV a.c., Aristóteles definiu uma teoria - Teoria dos Silogismos - que foi durante 

séculos objecto de estudo da Lógica. Tal teoria visava descrever os padrões inferenciais 

que o raciocínio humano pode utilizar no que diz respeito a determinadas sequências de frases 

quantificadas. Dessas sequências, mereceram especial atenção os chamados silogismos 

categóricos. Cada um dos elementos do silogismo categórico tem a forma QXY, em 

que X e Y representam termos ditos universais (predicados unários) e Q representa um dos 

quatro quantificadores que Aristóteles tratou - todos, pelo menos um, nem todos e nenhum.1 

Um silogismo categórico é constituído por duas frases dessa forma - as premissas do 

silogismo - e uma terceira frase do mesmo tipo - a conclusão do silogismo - cuja verdade 

decorre da verdade das premissas. A distribuição dos predicados em cada silogismo não é 

arbitrária. Um deles ocorre na primeira e na segunda premissa mas não na conclusão. Esse 

predicado recebe o nome de Termo Médio (M). Os restantes recebem o nome de Termo 

Maior (T) ou Termo Menor (t), consoante ocorram, respectivamente na primeira ou na 

segunda premissa. Na conclusão, o Termo Maior segue obrigatoriamente o Termo Menor. 

A observação destas regras permite fazer diversas combinações, a que se deu o nome de 

figuras: 

1ª figura  2ª figura  3ª figura  4ª figura 

M T   T M  M T  T M 

t M   t M  M t  M t 

_________  _________  _________  _________ 

t T   t T  t T  t T 

                                                      

1Não se pondo agora a questão de saber se as duas últimas formas são ou não em si mesmas 

quantificadores. 
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Tendo em conta que podemos combinar as quatro figuras com os quatro quantificadores a 

que acima se fez referência, teremos que existem teoricamente 44 = 256 silogismos. 

Contudo, dessas 256 possibilidades apenas 19 constituem silogismos válidos, isto é, em apenas 

19 das 256 possibilidades a verdade da conclusão decorre da verdade das 

premissas. Surge, então, a questão de saber quais os quantificadores que cada figura 

admite. Foi essa a principal interrogação levantada por Aristóteles e explorada pelos lógicos 

medievais. Estes, para comodidade de referência aos silogismos válidos, criaram uma fórmula 

mnemónicas para cada um deles: 

Barbara, celarent, darii, ferion, cesare, camestres, festino, baroco, darapti, felapton, disamis, 

datisi, bocardo, ferison, bamalip, calemes, dimatis, fesapo, fresison. 

 As vogais A, E, I, O das três sílabas de cada forma indicam, respectivamente, o tipo de 

premissas e de conclusão de cada silogismo. Assim, sabendo que a letra A representa uma 

fórmula com o quantificador todos, teremos que, por exemplo, o nome BARBARA identifica 

o silogismo em que esse quantificador ocorre em ambas as premissas e na conclusão. As 

restantes letras - E, I, O - identificam respectivamente as fórmulas com os quantificadores 

nenhum, pelo menos um e nem todos. 

São, portanto, estes os dezanove argumentos que constituem silogismos categóricos. 

Nestes, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também o será. Se tal não 

acontecer, o silogismo não é válido e estaremos, nesse caso, perante uma falácia. 

 Para além do reconhecimento de que estes silogismos são, de facto, válidos, não o sendo as 

restantes 237 combinações possíveis, cabe perguntar qual a propriedade comum a todos esses 

silogismos que não existe nos restantes. É dessa questão que trata este artigo. Pretende-se 

mostrar que os silogismos válidos são a exploração de uma propriedade inferencial dos 

quantificadores usados nesses silogismos - a monotonia. Da constatação desse facto, segue-se 

que, tal como proposto por Thompson (1982) e por Peterson (1988), é possível alargar a 

silogística aristotélica a outros quantificadores das línguas naturais, o que será 

feito na segunda parte deste artigo. Se, inversamente, procedêssemos em primeiro lugar ao 

alargamento da silogística aristotélica a outros quantificadores das línguas naturais, 

constataríamos igualmente que é a propriedade da monotonia que legitima todas essas 

inferências. 

Antes, porém, gostaria de realçar que a preocupação em descobrir um veio comum aos dezanove 

silogismos válidos (e apenas a eles) não é uma preocupação nova. Na verdade, já a tradição 
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aristotélica considerou um conjunto de regras observadas em todos os silogismos válidos. A 

violação de pelo menos uma dessas regras daria origem a uma falácia. 

 

1.2. Falácias 

 Como acima se disse, os argumentos que têm uma conclusão ilegitimamente extraída 

recebem, na silogística aristotélica, o nome de falácias. Embora, como afirma Copi (1972), 

não exista uma classificação de falácias, a tradição aristotélica identificou alguns raciocínios 

formalmente idênticos aos silogismos categóricos, mas em que a conclusão não pode ser 

legitimamente extraída das premissas. Esses 'falsos raciocínios' - falácias - resultam da 

violação de regras definidas para a boa formação de silogismos, regras essas que 

seguidamente se enunciam: 

Regra 1: Um Silogismo Categórico (SC) tem de conter exactamente três termos, cada 

um dos quais usado com o mesmo sentido ao longo de todo o argumento. 

Associada a esta regra, encontramos a falácia da equivocação ou quaternio terminorum. 

Regra 2: Num SC, o termo médio tem de ser distribuído em pelo menos uma das 

premissas. 

Como violações desta regra, existe o raciocínio conhecido como falácia do termo médio não 

distribuído. 

Regra 3: Num SC, o termo maior e o termo menor não podem estar distribuídos na 

conclusão se não estiverem distribuídos em pelo menos uma das premissas. 

As falácias conhecidas como ilícito maior e ilícito menor constituem violações desta regra. 

Regra 4: Num SC, não podem existir duas premissas negativas. 

Um silogismo que não respeite esta regra tem o nome de falácia das premissas exclusivas. 

Regra 5: Se uma das premissas é negativa, a conclusão tem de ser negativa. 

Qualquer silogismo que não esteja de acordo com esta regra é uma falácia de conclusão 

afirmativa de premissa negativa. 

Regra 6: Um SC não pode ter uma conclusão particular e duas premissas universais.
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Associada a esta regra existe a falácia existencial, nome de um raciocínio em que a 

conclusão afirma a existência de entidades, sem que essa existência seja pressuposta nas 

premissas. 

 A respeito desta última regra, diga-se que não era considerada na lógica tradicional. De 

facto, na silogística aristotélica tradicional é admitido que uma asserção universal - 

fórmula com os quantificadores todos ou nenhum - implica uma asserção particular - 

respectivamente, uma fórmula com o quantificador pelo menos um ou nem todos. Só no 

século XIX, com o nascimento das lógicas simbólicas, foi assumido que uma fórmula com o 

quantificador todos não implica uma fórmula com o quantificador pelo menos um, tal como 

uma fórmula com nenhum não implica uma fórmula com nem todos. 

 

2. A Teoria dos Quantificadores Generalizados 

 A partir dos trabalhos do lógico polaco Mostowski, na década de 50, o pensamento lógico 

e matemático passou a considerar outros membros da classe dos quantificadores, para além 

dos que fazem parte da silogística aristotélica. Também nos estudos da linguagem natural, 

já no século XX, operou-se uma revolução no tratamento dispensado aos quantificadores 

das línguas naturais. Inspirando-se nas ideias norteadoras de Montague, em Barwise & 

Cooper (1981) desenha -se uma teoria que, à semelhança do trabalho que Mostowski fez 

para a lógica e matemática, visava um tratamento unificado a todos os 

quantificadores das línguas naturais. Tal teoria, que ficou conhecida como Teoria dos 

Quantificadores Generalizados - TQG -, mostrou como era possível considerar uma classe 

de palavras (ou expressões) das línguas naturais - os quantificadores - que, de acordo com 

esta teoria, denotam funções de conjuntos de indivíduos para conjuntos de conjuntos de 

indivíduos. Sem perda de generalização, como provado por Van Benthem (1986), pode-se 

também considerar os quantificadores como relações entre conjuntos de indivíduos, o que 

permite observar que diversas propriedades matemáticas de relações existem nos 

quantificadores das línguas naturais. Algumas dessas propriedades, como adiante se verá, 

são exploradas nos silogismos aristotélicos, nomeadamente a monotonia (crescente ou 

decrescente, à esquerda ou à direita) e a simetria. As definições destas propriedades, 

seguida de exemplos de quantificadores que as exibem, será apresentada de seguida: 

Propriedade Definição  Exemplo 

Simetria QAB  QBA  um, pelo menos n, mais de n, nenhum, 

    exactamente n, no máximo n. 
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Monotonia 

crescente (QAB & A  C)  QCB um, alguns, pelo menos n, mais de n. 

à esquerda (MON) 

Monotonia 

decrescente (QAB & C  A)  QCB todos, nenhum, o, menos de n, no 

à esquerda (MON)   máximo n. 

Monotonia 

crescente (QAB & B  C)  QAC todos, os, os n, o, pelo menos m/n, 

à direita (MON)   mais de m/n, a maioria, ambos, 

    pelo menos n, mais de n. 

Monotonia 

decrescente (QAB & C  B)  QAC nenhum, menos de m/n, no máximo 

à direita (MON)   m/n, menos de n, no máximo n. 

Existem outras propriedades dos quantificadores das línguas naturais, tal como existem 

muitas outras propriedades de quantificadores não partilhadas pelos das línguas naturais. A 

descoberta desse facto mostra claramente como se tem hoje consciência da existência de 

uma classe sintáctica de expressões - os quantificadores - com propriedades bem 

definidas. Assim sendo, surge naturalmente a questão de saber se a silogística aristotélica 

não consistiria na exploração de inferências legitimadas pelas propriedades dos 

quantificadores envolvidos em cada silogismo. 

 

 

3. Propriedades dos quantificadores das línguas naturais e silogismos categóricos 

3.1. Os quantificadores dos silogismos 

Uma característica comum aos 19 silogismos categóricos da lógica aristotélica é que o 

quantificador que ocorre em pelo menos uma das premissas é universal - todos ou nenhum. 

De facto, a observação da regra 2 garante que, num silogismo, a primeira ou a segunda 

premissa integra um desses quantificadores, enquanto a regra 4, por seu lado, impede que os 

quantificadores nenhum ou nem todos sejam usados simultaneamente na primeira e na 

segunda premissas. 

Assim sendo, as premissas de qualquer silogismo apresentarão uma das combinações 

possíveis - dois quantificadores universais positivos (todos), um quantificador universal 

positivo e o universal negativo (nenhum), o quantificador universal positivo e o quantificador 
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pelo menos um, o quantificador universal positivo e o quantificador nem todos. Passa 

pela consideração das propriedades desses quantificadores a análise dos silogismos 

aristotélicos à luz da Teoria dos Quantificadores Generalizados. Quanto ao quantificador 

todos, no que diz respeito à monotonia e à simetria, caracteriza-se por não ter a 

propriedade da simetria, por ser monótono decrescente à esquerda e monótono crescente à 

direita. Já o quantificador nenhum é simétrico e monótono decrescente, quer à esquerda 

quer à direita. Por sua vez, o quantificador pelo menos um caracteriza-se por ter, entre 

outras, a propriedade da simetria, a da monotonia crescente à esquerda e a da monotonia 

crescente à direita. Por último, o quantificador nem todos é monótono crescente à esquerda 

e monótono decrescente à direita, não sendo um quantificador simétrico. 

 Podemos agora verificar que todos os silogismos da tradição aristotélica são inferências 

em que nalgum passo é explorada a monotonia associada a um quantificador, embora em 

certos silogismos outras regras inferenciais sejam também usadas. 

 

 

3.2. Silogismos da Primeira Figura 

São os seguintes os silogismos da primeira figura: barbara, celarent, darii e ferion. Em dois 

destes silogismos - barbara e darii - a primeira premissa exibe o quantificador todos. De um 

ponto de vista denotacional, essa premissa ("todos os A são B") indica que A é um 

subconjunto de B. Na segunda premissa, por seu lado, encontramos ora o quantificador  

todos ora o quantificador pelo menos um. Temos, então, nas premissas desses silogismos, 

a seguinte informação: 

A  B 

Q C A 

Verificamos, assim, que não existe qualquer diferença entre as premissas destes silogismos 

e o antecedente da condicional que define a monotonia crescente à direita: 

A  B & QCA. Ora, tendo em conta que tanto o quantificador todos, como o quantificador 

pelo menos um são monótonos crescentes à direita, é legítimo inferir dessas premissas, a 

informação QCB. Os silogismos conhecidos por barbara e por darii, assim, mais não são 

que a exploração da monotonia crescente à direita dos quantificadores todos e pelo menos 

um. O silogismo conhecido por barbara, contudo, pode também ser considerado como um 

processo inferencial em que se explora a propriedade da transitividade ((QAB & QBC)  

QAC) do quantificador todos. 
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Quanto ao silogismo celarent, podem igualmente considerar-se duas hipóteses para o seu 

tratamento com base em propriedades inferenciais dos quantificadores. Uma delas consiste 

em aceitar que este silogismo constitui um esquema inferencial em que é explorada a 

monotonia decrescente à esquerda do quantificador nenhum. De acordo com esta hipótese, 

as premissas do silogismo em questão têm a informação que podemos esquematicamente 

representar por QCA & B  C. Dado que o quantificador nenhum, quanto à monotonia é 

MON, pode-se inferir dessas premissas a conclusão nenhum B é A. Exemplificando: 

1. Nenhum algarvio é minhoto. 

2. Todos os farenses são algarvios. ([[farense]]  [[algarvio]]) 

3. Nenhum farense é minhoto. de 1 e 2, por MON de nenhum 

Numa outra hipótese, podemos considerar que o silogismo celarent explora uma regra de 

equivalência que podemos informalmente expressar da seguinte forma: 

Nenhum A é B  Todos os A são não B 

Em termos conjuntistas, a primeira fórmula assere que a intersecção de A e B é vazia, 

enquanto a sua equivalente assere que A é um subconjunto do complementar de B. 

Assim sendo, ambas as premissas do silogismo em causa exibem o quantificador todos. 

Mantendo o exemplo acima apresentado, teremos as seguintes premissas: 

1. Todos os algarvios são não minhotos. 

2. Todos os farenses são algarvios. 

Quer por MON do quantificador todos quer por transitividade do mesmo quantificador se 

pode derivar a proposição 3: 

3. Todos os farenses são não minhotos. 

Recorrendo novamente à regra de equivalência acima referida, obtemos a conclusão do 

silogismo celarent: 

4. Nenhum farense é minhoto. 
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Esta regra de equivalência parece ser considerada (também) no silogismo denominado 

ferion. Dado que a primeira premissa deste silogismo pode ser substituída por uma 

proposição equivalente, obteremos as seguintes premissas: 

1. Todos os farenses são não minhotos. 

2. Pelo menos um algarvio é farense. 

Por MON do quantificador pelo menos um, obtém-se a conclusão: 

3. Pelo menos um algarvio é não minhoto. 

Esta asserção é equivalente àquela que constitui a conclusão do silogismo: 

4. Nem todos os algarvios são minhotos. 

Teremos assim que o silogismo ferion constitui um raciocínio em que se explora, além da 

MON do quantificador pelo menos um, duas regras de equivalência envolvendo a negação 

- aquela que acima foi explicitada e uma outra em que se assere que: 

Pelo menos um A é não B  Nem todos os A são B 

 

3.3. Silogismos da segunda figura 

São os seguintes os silogismos da segunda figura: cesare, camestres, festino e baroco. 

Quanto ao silogismo cesare, podemos considerar que é um esquema argumentativo em 

que são exploradas as propriedades da MON e da simetria do quantificador nenhum. 

Assim, exemplificando, teremos: 

1. Nenhum bracarense é algarvio. 

2. Todos os farenses são algarvios. 

3. Nenhum bracarense é farense. de 1 e 2, por MON de nenhum 

4. Nenhum farense é bracarense. de 3, por SIM de nenhum 

O silogismo camestres, por sua vez, pode ser analisado como sendo apenas uma 

exploração da MON do quantificador nenhum: 
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1. Todos os farenses são algarvios. 

2. Nenhum bracarense é algarvio. 

3. Nenhum bracarense é farense.   de 1 e 2, por MON de nenhum 

 

Já o silogismo festino não constitui um raciocínio em que se explorem propriedades inferenciais 

de apenas um quantificador. De facto, este silogismo pode ser analisado como sendo a 

exploração da propriedade da simetria do quantificador nenhum, da MON do quantificador 

pelo menos um e ainda das duas regras de equivalência, envolvendo a negação, a que 

acima se fez referência: 

1. Nenhum bracarense é algarvio. 

2. Pelo menos um estudante é algarvio. 

3. Nenhum algarvio é bracarense.   de 1, por SIM de nenhum 

4. Todos os algarvios são não bracarenses. de 3, por equivalência 

5. Pelo menos um estudante é não bracarense. de 2 e 4, por MON de pelo menos um 

6. Nem todos os estudantes são bracarenses. de 5, por equivalência 

Finalmente o silogismo baroco é também a exploração de uma propriedade inferencial – a 

MON - de um quantificador - nem todos: 

1. Todos os farenses são algarvios. 

2. Nem todos os estudantes são algarvios. 

3. Nem todos os estudantes são farenses.  de 1 e 2, por MON de nem todos 

 

3.4. Silogismos da terceira figura 

Na terceira figura encontramos os seguintes silogismos: darapti, felapton, disamis, datisi, 

bocardo e ferison. 

A análise do silogismo darapti vem confirmar que a silogística aristotélica assume que uma 

fórmula com o quantificador universal implica uma fórmula com o quantificador existencial. 

Por outras palavras, a existência do silogismo darapti mostra que a silogística aristotélica 

assume que o quantificador todos pressupõe a existência de elementos no conjunto 

denotado pela estrutura nominal a que se aplica. 

Assim, o silogismo darapti pode ser analisado como um raciocínio envolvendo os seguintes 

passos: 
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1. Todos os farenses são algarvios. 

2. Todos os farenses são portugueses. 

3. Pelo menos um farense é português.  de 2, por pressuposição existencial 

4. Pelo menos um português é farense.  de 3, por SIM de pelo menos um 

5. Pelo menos um português é algarvio.  de 1 e 4, por MON de pelo menos um 

O silogismo conhecido por felapton mostra também que a pressuposição existencial acima 

referida é desencadeada pelo quantificador todos: 

1. Nenhum farense é minhoto. 

2. Todos os farenses são algarvios. 

3. Todos os farenses são não minhotos.  de 1, por equivalência 

4. Pelo menos um farense é algarvio.  de 2, por pressuposição existencial 

5. Pelo menos um algarvio é farense.  de 4, por SIM de pelo menos um 

6. Pelo menos um algarvio é não minhoto.  de 3 e 5, por MON de pelo menos um 

7. Nem todos os algarvios são minhotos.  de 6, por equivalência 

Este silogismo constitui, além disso, um bom exemplo de como num mesmo 

esquema argumentativo da lógica aristotélica podem estar envolvidas regras inferenciais de 

natureza diversa. De facto, a validade deste silogismo é legitimada por regras de 

equivalência, propriedades inferenciais do quantificador pelo menos um e pela regra que 

podemos designar de "pressuposição existencial". 

 Nem todos os silogismos da terceira figura, contudo, fazem uso dessa regra. Os silogismos 

conhecidos como disamis e como datisi constituem esquemas argumentativos em que são 

exploradas apenas propriedades inferenciais do quantificador pelo menos um: 

Disamis: 

1. Pelo menos um algarvio é farense. 

2. Todos os algarvios são portugueses. 

3. Pelo menos um português é farense.  de 1 e 2, por  MON de pelo menos um  
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Datisi: 

1. Todos os portugueses são europeus. 

2. Pelo menos um português é algarvio. 

3. Pelo menos um algarvio é português.  de 2, por SIM de pelo menos um 

4. Pelo menos um algarvio é europeu.  de 2 e 3, por MON de pelo menos um 

O silogismo bocardo pode ser visto também como um esquema argumentativo em que se 

exploram apenas propriedades inferenciais de um quantificador - neste caso, a MON do 

quantificador nem todos: 

1. Nem todos os portugueses são algarvios. 

2. Todos os portugueses são europeus. 

3. Nem todos os europeus são algarvios.  de 1 e 2, por MON de nem todos 

 

Finalmente, o silogismo ferison pode ser visto como um raciocínio em que são exploradas 

diferentes regras inferenciais. Recorrendo igualmente a um exemplo, teremos: 

1. Nenhum algarvio é minhoto. 

2. Pelo menos um algarvio é estudante. 

3. Todos os algarvios são não minhotos.  de 1, por equivalência 

4. Pelo menos um estudante é algarvio.  de 2, por SIM de pelo menos um 

5. Pelo menos um estudante é não minhoto. de 3 e 4, por MON de pelo menos um 

6. Nem todos os estudantes são minhotos.  de 5, por equivalência 

 

3.5. Silogismos da Quarta Figura 

 Os silogismos da quarta figura - bamalip, calemes, dimatis, fesapo e fresison - são a 

exploração das mesmas regras inferenciais que foram consideradas na análise dos 

restantes silogismos aristotélicos. 

Assim, o silogismo conhecido por bamalip pode ser visto como um raciocínio em que se 

explora a MON do quantificador todos, a pressuposição existencial desencadeada pelo 

mesmo quantificador e a propriedade da simetria do quantificador pelo menos um. 

Exemplificando: 

1. Todos os algarvios são portugueses. 

2. Todos os portugueses são europeus. 
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3. Todos os algarvios são europeus.  de 1 e 2, por MON de todos 

4. Pelo menos um algarvio é europeu.  de 3, por pressuposição existencial 

5. Pelo menos um europeu é algarvio  de 4, por SIM de pelo menos um 

Já no que respeita ao silogismo conhecido como calemes podemos considerar que das 

premissas desse silogismo a conclusão pode decorrer por duas derivações possíveis: 

1. Todos os algarvios são portugueses. 

2. Nenhum português é sueco. 

3. Nenhum sueco é português.   de 2, por SIM de nenhum 

4. Nenhum sueco é algarvio.    de1 e 3, por MON de nenhum 

Mantendo as mesmas premissas, teremos na outra derivação possível: 

1. Todos os algarvios são portugueses. 

2. Nenhum português é sueco. 

3. Todos os portugueses são não suecos.  de 2, por equivalência 

4. Todos os algarvios são não suecos.  de 1 e 3, por MON de todos 

5. Nenhum algarvio é sueco.    de 4, por equivalência 

6. Nenhum sueco é algarvio.    de 5, por SIM de nenhum 

Um outro silogismo da quarta figura - dimatis - pode ser visto como sendo apenas a 

exploração de duas propriedades do quantificador pelo menos um - a monotonia crescente 

à direita e a simetria. Exemplificando: 

1. Pelo menos um estudante é algarvio. 

2. Todos os algarvios são portugueses. 

3. Pelo menos um estudante é português.  de 1 e 2, por MON de pelo menos um 

4. Pelo menos um português é estudante.  de 3, por SIM de pelo menos um 

Constituem também silogismos da quarta figura os esquemas argumentativos conhecidos 

como fesapo e fresison. Tanto um como outro podem ser considerados como raciocínios 

em que estão envolvidas inferências de diferente natureza. Assim, recorrendo a um 

exemplo, o silogismo fesapo pode ser visto como o seguinte raciocínio: 

1. Nenhum farense é minhoto. 
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2. Todos os minhotos são portugueses. 

3. Nenhum minhoto é farense.   de 1, por SIM de nenhum 

4. Todos os minhotos são não farenses.  de 3, por equivalência 

5. Pelo menos um minhoto é não farense.  de 4, por pressuposição existencial 

6. Pelo menos um português é não farense. de 2 e 5, por MON de pelo menos um 

7. Nem todos os portugueses são farenses. de 6, por equivalência 

Por sua vez o silogismo fresison pode ser analisado das seguinte forma: 

1. Nenhum farense é minhoto. 

2. Pelo menos um minhoto é estudante. 

3. Nenhum minhoto é farense.   de 1, por SIM de nenhum 

4. Todos os minhotos são não farenses.  de 3, por equivalência 

5. Pelo menos um estudante é minhoto.  de 2, por SIM de pelo menos um 

6. Pelo menos um estudante é não farense. de 4 e 5, por MON de pelo menos um 

7. Nem todos os estudantes são farenses.  de 6, por equivalência 

Constatamos, assim, que todos os silogismos aristotélicos podem ser vistos como 

raciocínios em que se exploram regras inferenciais (que podemos considerar) de três 

grupos distintos: 

(i) propriedades inferenciais de quantificadores - monotonia (ou transitividade em alguns 

silogismos) e simetria -, (ii) regras de equivalência de fórmulas com negação e (iii) 

pressuposição existencial desencadeada pelo quantificador todos. 

 

Todos eles, contudo, têm em comum o facto de serem explorações da propriedade da 

monotonia associada a um dos quantificadores que ocorre no silogismo. Parece ser esse o 

traço comum aos dezanove silogismos aristotélicos válidos, que os distingue das restantes 

duzentas e trinta e sete combinações possíveis. De facto, tomando como exemplo uma 

dessas combinações que constituem silogismos inválidos verificamos que a conclusão - 3 - não 

pode derivar das premissas - 1 e 2 - por monotonia, donde a sua não validade: 

1. Pelo menos um algarvio é estudante. 

2. Pelo menos um estudante é sueco. 

3. Pelo menos um sueco é algarvio. 

Dado que nas premissas não é asserido acerca dos conjuntos de suecos e de estudantes que 

um é subconjunto do outro, a conclusão não decorre das premissas. O mesmo se pode 
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dizer dos outros silogismos inválidos. Apenas nos dezanove silogismos aristotélicos a conclusão 

deriva das premissas por monotonia.  

 

Por outro lado, dado que a monotonia não é uma propriedade inferencial exclusiva dos 

quantificadores considerados nos silogismos aristotélicos acima analisados, é possível 

alargar a outros quantificadores das línguas naturais a silogística aristotélica. 

 

4. Alargamento da silogística aristotélica 

4.1. A Proposta de Thompson 

Uma proposta de extensão da silogística aristotélica aos quantificadores poucos, muitos e a 

maioria foi feita por Bruce Thompson (1982). Segundo esse autor, é possível aumentar para 

93 o número de silogismos válidos, se forem usados esses quantificadores, para além dos 

que a silogística aristotélica já usava. 

Também Peterson (1988) propõe um alargamento da silogística aristotélica a outros 

quantificadores do inglês - quase todos, a maioria e muitos. 

Ambos estes autores, porém, mostram apenas como são válidos os novos silogismos 

considerados, não se preocupando em saber o que existe de comum entre esses 

silogismos e os que a tradição aristotélica considerou, por oposição aos silogismos 

inválidos. Na realidade, a quase totalidade dos novos silogismos considerados por esses 

autores são inferências em que se explora a propriedade da monotonia associada a um 

quantificador.2 Por outro lado, consideram apenas alguns outros quantificadores das 

línguas naturais, quando, de facto, existe a possibilidade de fazer uma extensão da 

silogística aristotélica a todos os elementos desta classe. 

 

4.2. Quantificadores de contagem relativa 

Recorrendo a uma distinção entre quantificadores de contagem absoluta e quantificadores 

de contagem relativa, introduzida em Peres (1992), podemos considerar como 

quantificadores de contagem relativa pelo menos os seguintes: 

                                                      
2 Apenas Peterson (1988) apresenta alguns silogismos cuja validade não é explicável por essa propriedade 

inferencial. Um exemplo é: 

A maioria dos estudantes é morena. 

A maioria dos estudantes é algarvia. 

________________________________ 

Pelo menos um algarvio é moreno. 
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o, os, os n, ambos, todos, !m/n, pelo menos m/n, no máximo m/n, mais de m/n, menos de m/n, 

poucos, muitos, alguns. 

 

O quantificador alguns pode também ser interpretado como quantificador de contagem 

absoluta. Será interpretado como sendo de contagem relativa nos casos em que a verdade 

da frase "Alguns A são B" implica a verdade da frase "Nem todos os A são B". Se, porém, a 

alguns for atribuída uma leitura de quantificador de contagem absoluta, essa implicação 

não se verifica. Em tal caso, basta conhecer a intersecção dos conjuntos A e B para se 

poder determinar a verdade da frase, enquanto que se alguns for interpretado como 

quantificador de contagem relativa, é necessário conhecer também o complementar de A 

em B. 

 

Por sua vez os quantificadores o, os n e ambos distinguem-se do universal todos por 

imporem restrições ao cardinal do conjunto denotado pelo termo a que se aplicam. À parte 

essa distinção, todos os universais têm o mesmo comportamento inferencial quando 

integrados num silogismo. Podemos, portanto, afirmar que o que foi dito na lógica 

aristotélica para o quantificador universal todos é igualmente válido para os restantes 

quantificadores universais, tendo em atenção as idiosincrasias de cada um deles (por 

exemplo, o facto de não se poder concluir uma fórmula com o quantificador o se nas 

premissas forem usados apenas os quantificadores todos, ambos ou os n). 

 

4.2.1. Numerais fraccionários 

Os numerais fraccionários não foram explorados na silogística aristotélica. No entanto, 

todos eles podem fazer parte de uma premissa de silogismos que tenham na outra um 

quantificador universal. Assim, temos para a primeira figura os seguintes silogismos, 

envolvendo numa premissa um numeral fraccionário e na outra o quantificador todos: 

Todos os algarvios são portugueses. 

Pelo menos m/n dos estudantes são algarvios. 

__________________________________________ 

Pelo menos m/n dos estudantes são portugueses. 

Todos os algarvios são portugueses. 

Mais de m/n dos estudantes são algarvios. 

_______________________________________ 

Mais de m/n dos estudantes são portugueses. 
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 Estes dois silogismos mais não são que a constatação de que os quantificadores pelo 

menos m/n e mais de m/n são MON. 

 

Como é óbvio, da conclusão do primeiro destes silogismos pode igualmente inferir-se "Mais 

de m/n dos estudantes são portugueses", tal como da conclusão do segundo se pode inferir 

"Pelo menos m/n (- 1) dos estudantes são portugueses" e em ambos os casos, dependendo 

das percentagens consideradas, haverá situações em que se pode inferir "Muitos 

estudantes são portugueses". Tais inferências resultam, naturalmente, da definição 

atribuída a cada quantificador. Visto que as fórmulas são equivalentes, uma pode substituir 

a outra. Parece-me igualmente bastante óbvio que das premissas de qualquer dos dois 

silogismos acima considerados, se pode concluir "Pelo menos um estudante é português", o 

que mostra que os numerais fraccionários também desencadeiam a pressuposição 

existencial. Finalmente, das premissas do primeiro destes silogismos pode concluir-se "No 

máximo x/n dos estudantes são não portugueses" e das premissas do segundo silogismo 

apresentado pode concluir-se "Menos de x/n dos estudantes são não portugueses" (sendo 

que a soma de m/n com x/n iguala o cardinal do conjunto de estudantes). Estas inferências 

são válidas apenas por se tratar de quantificadores de contagem relativa. De facto, na 

segunda premissa de cada um dos silogismos, é feita uma asserção acerca da intersecção 

dos conjuntos de estudantes e de portugueses bem como do complementar do primeiro 

destes conjuntos no segundo. Estas deduções não têm, pois, um grande interesse numa 

teoria silogística envolvendo quantificadores, pelo que de ora em diante não será feita 

qualquer referência a inferências deste tipo. 

 

Consideremos agora silogismos que apresentam na primeira premissa o quantificador 

nenhum e não todos: 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Pelo menos m/n dos estudantes são farenses. 

___________________________________________ 

Pelo menos m/n dos estudantes são não minhotos. 

Nenhum farense é minhoto. 

Mais de m/n dos estudantes são farenses. 

________________________________________ 

Mais de m/n dos estudantes são não minhotos. 
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Estes silogismos não são diferentes dos que têm na primeira premissa o quantificador 

todos. Dada a existência da regra de equivalência "Nenhum A é B"  "Todos os A são não 

B", a primeira premissa implica a fórmula "Todos os farenses são não minhotos". A 

conclusão deriva, então, por MON dos quantificadores presentes na segunda premissa. 

 

Verificamos, assim, que em todos os silogismos até agora considerados, num determinado 

passo da derivação há uma conclusão que deriva das premissas por monotonia de um dos 

quantificadores. Considerem-se, no entanto, os seguintes silogismos: 

Todos os algarvios são portugueses. 

!m/n dos estudantes são algarvios. 

__________________________________________ 

Pelo menos m/n dos estudantes são portugueses. 

Nenhum algarvio é minhoto. 

!m/n dos estudantes são algarvios. 

___________________________________________ 

Pelo menos m/n dos estudantes são não minhotos. 

 

A conclusão de cada um destes silogismos é derivada por outras regras inferenciais que não as 

que definem propriedades dos quantificadores. De facto, a fórmula "!m/n dos A são B" 

implica as fórmulas "Pelo menos m/n dos A são B" e "No máximo m/n dos A são B". Por 

outro lado, dado que um quantificador exacto não tem qualquer monotonia associada, não 

pode fazer parte da conclusão de nenhum silogismo. Nos silogismos em que uma das 

premissas tem este quantificador, pode considerar-se que há, na conclusão, uma redução da 

informação. A fórmula com o quantificador !m/n implica uma fórmula com pelo menos m/n e a 

conclusão decorre por MON deste quantificador. Uma asserção feita com este quantificador é, 

porém, menos informativa que aquela que se obteria se se tivesse usado o quantificador !m/n. 

 

Quanto aos silogismos da segunda figura, verificamos que, se da primeira premissa fizer 

parte o quantificador todos, o silogismo só é válido se a segunda premissa exibir 

um numeral fraccionário MON. Se, pelo contrário, encontrarmos na primeira premissa o 

quantificador nenhum, o numeral da segunda premissa será MON: 
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Todos os algarvios são portugueses. 

No máximo m/n dos estudantes são portugueses. 

__________________________________________ 

No máximo m/n dos estudantes são algarvios. 

 

Todos os algarvios são portugueses 

Menos de m/n dos estudantes são portugueses. 

_________________________________________ 

Menos de m/n dos estudantes são algarvios. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Pelo menos m/n dos estudantes são minhotos. 

__________________________________________ 

Pelo menos m/n dos estudantes são não farenses. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Mais de m/n dos estudantes são minhotos. 

_______________________________________ 

Mais de m/n dos estudantes são não farenses. 

 

Dado que a segunda figura, se na primeira premissa encontrarmos o quantificador todos, é 

igual ao antecedente da condicional que define a propriedade da MON (A  B & QCB), 

seria de esperar, como de facto se verifica, que apenas quantificadores MON pudessem 

figurar na segunda premissa e na conclusão dos silogismos dessa figura. 

 

Por sua vez os silogismos desta figura que têm na primeira premissa o quantificador 

nenhum podem ser analisados como explorando também uma das regras de equivalência 

de fórmulas com negação: 

Nenhum A é B  Todos os A são não B 

Como, por outro lado, nenhum é um quantificador simétrico, a fórmula "Nenhum minhoto é 

farense" decorre da fórmula "Nenhum farense é minhoto". Por aplicação da regra de 

equivalência, obtém-se, então, a fórmula "Todos os minhotos são não farenses", deixando 

de existir diferença entre estes esquemas argumentativos e os da primeira figura. 
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A terceira e a quarta figuras, por sua vez, não têm qualquer silogismo que envolva um numeral 

fraccionário. 

 

4.2.2. Os quantificadores muitos, poucos e alguns 

Dado que os quantificadores poucos e alguns (este na interpretação de quantificador de 

contagem relativa) não têm qualquer monotonia associada, não podem integrar a conclusão 

de qualquer silogismo. Parece-me, no entanto, que também estes quantificadores 

desencadeiam a pressuposição existencial, pelo que são válidos os seguintes silogismos: 

Primeira Figura: 

Todos os algarvios são portugueses. 

Poucos/Alguns estudantes são algarvios. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são portugueses. 

 

Nenhum algarvio é minhoto. 

Poucos/Alguns algarvios são estudantes. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são não minhotos. 

 

Segunda Figura: 

 

Nenhum algarvio é minhoto. 

Poucos/Alguns estudantes são minhotos. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são não algarvios. 

 

Terceira Figura: 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Poucos/Alguns algarvios são estudantes. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são portugueses. 
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Nenhum algarvio é minhoto. 

Poucos/Alguns algarvios são estudantes. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são não minhotos. 

 

Quarta Figura: 

 

Nenhum algarvio é minhoto. 

Poucos/Alguns minhotos são estudantes. 

___________________________________ 

Alguns estudantes são não algarvios. 

 

Em todos estes silogismos, o quantificador presente na conclusão é interpretado como 

sendo de contagem absoluta. Assim, existe igualmente nestes silogismos uma redução de 

informação. Da asserção "Poucos/Alguns A são B" passa-se para a asserção "Alguns A são 

B" (sendo alguns interpretado, agora, como quantificador de contagem absoluta), deixando 

de existir diferença entre estes silogismos e os que têm o quantificador pelo menos n na 

segunda premissa. 

 

O quantificador muitos, por sua vez, é MON, pelo que pode figurar nos seguintes 

silogismos: 

 

Primeira figura: 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Muitos estudantes são algarvios. 

______________________________ 

Muitos estudantes são portugueses. 

 

A conclusão deriva directamente das premissas por MON de muitos. 

 

Nenhum algarvio é minhoto. 

Muitos estudantes são algarvios. 

________________________________ 

Muitos estudantes são não minhotos. 
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Sendo a primeira premissa equivalente a 'Todos os algarvios são não minhotos', a 

conclusão deriva dessa informação e da segunda premissa por MON de muitos. 

 

Segunda figura: 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Muitos estudantes são minhotos. 

_______________________________ 

Muitos estudantes são não farenses. 

 

Por SIM de nenhum, a primeira premissa implica "Nenhum minhoto é farense". Por sua vez, 

esta fórmula é equivalente a "Todos os minhotos são não farenses", não existindo, então, 

diferença entre este e os silogismos da primeira figura. A conclusão deriva, pois, uma vez 

mais por MON de muitos. 

 

4.3. Quantificadores de contagem absoluta 

São quantificadores de contagem absoluta os seguintes: nenhum, !n, pelo menos n, no 

máximo n, mais de n, menos de n e alguns (este último só numa das suas interpretações). 

A única propriedade comum a todos estes quantificadores, que não existe nos 

quantificadores de contagem relativa, é a simetria. 

Podemos, então, considerar os seguintes silogismos envolvendo estes quantificadores: 

 

Primeira Figura 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Pelo menos n estudantes são algarvios. 

____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são portugueses. 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Mais de n estudantes são algarvios. 

________________________________ 

Mais de n estudantes são portugueses. 
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Todos os algarvios são portugueses. 

!n estudantes são algarvios. 

____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são portugueses. 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Alguns estudantes são algarvios. 

_______________________________ 

Alguns estudantes são portugueses. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Pelo menos n estudantes são farenses. 

_____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são não minhotos. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Mais de n estudantes são farenses. 

__________________________________ 

Mais de n estudantes são não minhotos. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

!n estudantes são farenses 

_____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são não minhotos. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Alguns estudantes são farenses. 

________________________________ 

Alguns estudantes são não minhotos. 

 

Como o leitor pode verificar, à excepção do silogismo que tem na segunda premissa um 

numeral exacto - e em que existe, igualmente, um processo de redução de informação -, 

todos estes silogismos podem ser vistos como raciocínios em que é explorada a MON dos 

quantificadores pelo menos n, mais de n e alguns. Para os silogismos que têm numa das 

premissas o quantificador nenhum é necessário considerar também a regra de equivalência 

"Nenhum A é B"  "Todos os A são não B". 
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Segunda Figura 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

No máximo n estudantes são portugueses. 

____________________________________ 

No máximo n estudantes são algarvios. 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

Menos de n estudantes são portugueses. 

___________________________________ 

Menos de n estudantes são algarvios. 

 

Todos os algarvios são portugueses. 

!n estudantes são portugueses. 

_________________________________ 

No máximo n estudantes são algarvios. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Pelo menos n estudantes são minhotos. 

_____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são não farenses. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Mais de n estudantes são minhotos. 

__________________________________ 

Mais de n estudantes são não farenses. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

!n estudantes são minhotos. 

____________________________________ 

Pelo menos n estudantes são não farenses. 

 

Nenhum farense é minhoto. 

Alguns estudantes são minhotos. 

_______________________________ 

Alguns estudantes são não farenses. 
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Verificamos, assim, que, se da primeira premissa fizer parte o quantificador todos, só pode 

ocorrer na segunda premissa um quantificador MON ou um numeral exacto. Se, porém, 

fizer parte da primeira premissa o quantificador nenhum, são os quantificadores MON que 

podem fazer parte da segunda premissa, além dos numerais exactos, como seria de 

esperar, dadas as propriedades inferenciais dos quantificadores envolvidos. De facto, nos 

casos em que na segunda premissa encontramos o quantificador no máximo n ou menos 

de n, a conclusão decorre directamente por MON desse quantificador (a primeira premissa 

apenas indica um subconjunto do conjunto dos portugueses, nos exemplos considerados). 

Se, porém, na primeira premissa encontrarmos o quantificador nenhum e na segunda 

premissa um quantificador MON, não há qualquer conclusão que se possa extrair. Em tal 

caso, em nenhuma das premissas se identifica um subconjunto de determinado conjunto. 

Todavia, visto que a fórmula "Nenhum A é B" é equivalente a "Todos os A são não B", 

passa a não existir diferença entre estes e os silogismos da primeira figura. 

 

Por último, há a notar mais uma vez que existe redução de informação nos silogismos que 

envolvem um numeral exacto - da fórmula "!n A são B", deduz-se quer uma fórmula com um 

quantificador MON ("No máximo n A são B") quer uma outra com um quantificador 

MON ("Pelo menos n A são B"). 

 

Quanto aos silogismos da terceira e da quarta figuras, dado que os quantificadores de 

contagem absoluta são simétricos, a ordem dos termos da segunda premissa pode ser 

invertida - Q farenses são estudantes  Q estudantes são farenses -, deixando de existir 

diferença entre os silogismos da terceira e os da primeira figuras, bem como entre os da 

quarta e os da segunda figuras. 

 

5. Conclusão 

 Olhando para os silogismos aristotélicos, tendo por base a Teoria dos Quantificadores 

Generalizados, verificámos que esses silogismos são inferências em que se exploram duas 

propriedades dos quantificadores considerados - a monotonia e a simetria, sendo a 

monotonia o denominador comum aos 19 silogismos válidos. Tendo reconhecido isso, 

podemos alargar a silogística aristotélica aos outros quantificadores das línguas naturais 

sem introduzir novas regras (nos silogismos que envolvem outros quantificadores, a 

conclusão deriva das premissas por monotonia ou existe previamente um processo de 

redução de informação). Aliás, não será necessário considerar, para a definição de 

silogismo categórico, as seis regras da lógica aristotélica. Com efeito, as regras 
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enumeradas na secção 1.2. como 1, 4 e 5 mais não são que o reconhecimento da 

necessidade de que ao longo do silogismo exista referência a apenas três conjuntos. Isso é 

dito explicitamente na regra 1, mas pode-se extrapolar para as regras 4 e 5. De facto, 

quanto à regra 4, facilmente se observa que se existirem duas premissas negativas, 

passam a ser considerados quatro conjuntos e não três - A, B', B e C. Do mesmo modo, a 

regra 5 é a constatação de que, se nas premissas for asserido que determinado conjunto A 

é subconjunto de B', terá de se asserir que um subconjunto de A é subconjunto de B' e não de 

B (este conjunto não faz parte das premissas). Por outras palavras, os conjuntos a que é 

feita referência na conclusão são considerados nas premissas. 

Posto isto, verificamos que a Teoria dos Quantificadores Generalizados permite 

desmistificar a ideia da lógica tradicional de que os silogismos categóricos são um tipo 

especial de inferências envolvendo quantificadores, em que a conclusão que se extrai é 

legitimada pela forma como é construída cada uma das proposições do silogismo (as 

premissas e a conclusão) e pela forma como estas estão ordenadas entre si. De facto, a 

Teoria dos Quantificadores Generalizados permite verificar que os silogismos categóricos 

são deduções em que se explora uma propriedade inferencial de um quantificador, 

propriedade essa que, sendo intrínseca ao quantificador em causa, se manifesta em 

qualquer outro argumento em que este ocorra. É possível, assim, considerar um tratamento 

unificado para todos os argumentos que envolvam raciocínio com quantificadores, 

independentemente do número de termos de cada proposição do argumento. 

Exemplificando: 

 
Os estudantes apresentaram às raparigas alguns algarvios. 

Os algarvios são portugueses. 

_____________________________________________________ 

Os estudantes apresentaram às raparigas alguns portugueses. 

 

A Ana conhece muitos rapazes que nadam bem. 

__________________________________________ 

A Ana conhece muitos rapazes que nadam. 

 

Numerosos outros exemplos se podem aduzir. Julgo, no entanto, que estes são suficientes 

para mostrar que não existe necessidade de considerar os silogismos categóricos como um 

padrão especial de inferências com quantificadores. 
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