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APRESENTAÇÃO 

 
A Doutrina do Silogismo ocupa o terceiro e último 

capítulo da primeira seção (“Subjetividade”) da Lógica 
Subjetiva (1816), a qual constitui a segunda parte da Ciência 
da Lógica (1812-1816). O objetivo dessa doutrina, portanto, 
tem de ser compreendido à luz da pretensão da referida obra, 
cuja finalidade principal consiste em apresentar em seu 
desenvolvimento necessário o pensar puro, isto é, o pensar 
que se libertou da oposição do saber a seu objeto e que, por 
isso, pode se envolver com a apresentação de todas as 
formas necessárias de identidade processual de todo o ser 
(objetivo) e de todo o pensar (subjetivo). 

O motivo que rege e organiza a teoria hegeliana do 
silogismo é a fundamentação dialético-especulativa da 
silogística tradicional, onde os termos “dialético” e 
“especulativo” significam aspectos distintos e, ao mesmo 
tempo, conectados do empreendimento científico em 
questão: “dialético” diz respeito ao método de derivação das 
figuras mais concretas do silogismo a partir das insuficiências 
internas das figuras mais abstratas; “especulativo” é o termo 
que expressa a própria finalidade desse movimento 
progressivo, a saber, a prova da espantosa tese de que “todas 
as coisas são o silogismo (§12)”1. Seja qual for a avaliação 
que se queira dar da referida ambição, ela só pode se basear 
na prévia compreensão de uma das partes mais secas e 
ásperas da Ciência da Lógica, onde a aparente artificialidade 
dos esquemas e a dificuldade da exposição poderiam 
estimular um juízo apressado sobre o fracasso da tentativa 
hegeliana de apropriar-se produtivamente da silogística 
aristotélica, estoica e escolástica. O intento do presente livro 
é precisamente o de contribuir para a compreensão das 

                                                      
1Doravante, o texto da Doutrina do Silogismo é citado conforme a 
numeração em parágrafos da presente tradução.   
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motivações teóricas que impulsionaram o esforço hegeliano 
de justificar a tese de que “todas as coisas são o silogismo”. 

Para este fim, o livro que você está prestes a ler 
apresenta uma estrutura bipartida: na primeira parte, 
oferece-se ao público a primeira tradução para o português 
de todo o capítulo da Lógica Subjetiva sobre o silogismo; a 
segunda parte é constituída por um comentário integral, que 
acompanha e explica, parágrafo por parágrafo, o texto 
hegeliano, procurando tornar explícitos os ‘argumentos’ (em 
termos hegelianos, seria mais próprio falar de 
desenvolvimento do conceito de silogismo) e as referências 
histórico-filosóficas que formam o subtexto do tratamento 
puramente teórico ou racional do silogismo. Em apêndice, 
encontram-se duas ferramentas: um Glossário, que inclui 
todos os termos técnicos, os termos raros e alguns termos 
do vocabulário comum, usados por Hegel para substanciar 
com exemplos o tratamento das figuras do silogismo; uma 
Nota bibliográfica, que recolhe os textos de literatura crítica 
citados ao longo do comentário. 

Como é sugerido pelo Proêmio, não seria possível 
avaliar a doutrina hegeliana do silogismo em todo o seu 
alcance sem considerarmos a interpretação kantiana da 
função do silogismo. Para Kant, o silogismo não é 
meramente um produto da razão a ser tratado na lógica 
formal ao lado do conceito e do juízo. Considerado do ponto 
de vista de uma lógica transcendental, a saber, de uma lógica 
que pretende examinar a fonte, a extensão e os limites do 
conhecimento sintético a priori da razão, o silogismo é o fio 
condutor para chegar a reconhecer o caráter da razão que é 
condição de possibilidade do próprio produzir-se da 
inferência silogística. O caráter em questão consiste no fato 
de que a razão é “a faculdade de unificar as regras do 
entendimento mediante princípios”2, a saber, mediante 

                                                      
2Cf. KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, A 302/B 359 (Crítica da 
Razão Pura, Lisboa, Calouste Gulbenkian, 2001, p.300).  
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conhecimentos sintéticos por conceitos que valem 
absolutamente. A validade absoluta dessa unificação significa 
que os princípios da razão são transcendentes com respeito 
à experiência, porque eles promovem “um conhecimento do 
qual todo o conhecimento empírico é apenas uma parte [...] 
e embora a experiência efetiva nunca atinja por completo 
esse conhecimento, sempre todavia pertence a ele”3. Pelo 
fato de que esses princípios “contêm o incondicionado, 
referem-se a algo em que toda a experiência se integra, mas 
que, em si mesmo, não é nunca objeto da experiência; algo a 
que a razão conduz, a partir das conclusões extraídas da 
experiência, algo mediante o qual avalia e mede o grau do 
seu uso empírico, mas que nunca constitui um membro da 
síntese empírica”4. 

O princípio que rege o conhecimento sintético da 
razão comprova seu caráter absoluto ou incondicionado se 
consegue dominar, de maneira igualmente incondicionada, a 
série das condições que dele dependem por completo. A 
fórmula lógica que expressa o atuar da razão pura declara 
que, “dado o condicionado, é também dada (isto é, contida 
no objeto e na sua ligação) toda a série das condições 
subordinadas, série que é, portanto, incondicionada”5. Aqui 
vem à tona a diferença essencial entre o atuar do 
entendimento e aquele da razão. Para o entendimento, a 
dadidade do condicionado implica, de modo analítico, que o 
condicionado tenha uma condição, mas esta última pode, de 
novo, ser um condicionado; assim, a perspectiva de poder 
atingir uma condição não ulteriormente condicionada cai 
fora do âmbito de conhecimento do entendimento, limitado 
a unificar fenômenos mediante regras. Ao contrário, aos 
princípios próprios da razão em seu uso lógico cabe a 
unificação do condicionado e do incondicionado, de modo 
                                                      
3Ibid., A 310-11/B 367 (p.307). 

4Ibid. A 311/B 367 (pp.307-308). 

5Ibid. A 307-08/B 364 (p. 304). 
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a “encontrar, para o conhecimento condicionado do 
entendimento, o incondicionado pelo qual se lhe completa a 
unidade.”6 

A razão pura, ao produzir conceitos racionais ou 
ideias, serve-se de uma forma lógica adequada à natureza de 
seus princípios. Esta forma é precisamente o silogismo. O 
silogismo se mostra apto a expressar a exigência racional do 
incondicionado em virtude de sua capacidade de configurar 
a completude da série das condições subordinadas umas às 
outras, a necessidade do vínculo de subordinação e a 
independência da experiência por parte de sua articulação 
tendencialmente autossuficiente em premissas e conclusão. 
Se o silogismo deve expressar a procura da razão pelo 
incondicionado, então ele tem de ser algo mais do que uma 
mera coleção de juízos. Nele, a razão põe em evidência a 
conexão entre a busca do incondicionado e a finalidade 
interna de seu processo de conhecimento. O silogismo 
apresenta-se como um processo no qual a razão está 
presente tanto na totalidade dos termos quanto no momento 
da conclusão. Esta última é “fim” no duplo sentido de 
término e de finalidade, pois a razão faz com que as 
faculdades cognitivas superiores colaborem em vista de um 
objetivo comum. 

O exame transcendental do silogismo culmina na 
Dialética Transcendental, a qual mostra os resultados 
ilegítimos da aplicação das formas do silogismo categórico 
(paralogismos), hipotético (antinomias cosmológicas) e 
disjuntivo (ideal transcendental) como princípios de 
unificação do conhecimento dos três objetos 
incondicionados da razão: alma, mundo, Deus. 

Há dois aspectos da crítica kantiana que chamam a 
atenção de Hegel desde seu ingresso na arena filosófica: em 
primeiro lugar, o fato de que Kant teria inaugurado uma 
nova significação do silogismo como expressão na forma do 

                                                      
6Ibid.  A 307/ B 364 (p.304).  
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pensamento de uma “razão que tem a ver com um conteúdo 
(§2)”, a saber, com os objetos incondicionados que 
constituem o horizonte regulador de todos os 
conhecimentos possíveis do entendimento; em segundo 
lugar, o valor das antinomias, que consiste em ter 
desmantelado toda e qualquer pretensão de verdade da 
metafísica escolástica, mostrando as necessárias 
contradições nas quais as determinações finitas do 
entendimento desembocam quando se dirigem ao 
incondicionado. 

Esses dois aspectos se tornam salientes desde a 
segunda tese de habilitação de 1801: “Syllogismus est 
principium idealismi”7. O idealismo em questão, decerto, 
não é um idealismo subjetivo, mas o autêntico idealismo, 
cujo princípio é o reconhecimento do absoluto como 
processo capaz de reconciliar dentro de si a oposição e a 
unidade de seus termos. Nesse sentido, no juízo aparece 
apenas a diferença de sujeito e predicado, ou seja, a 
particularização da identidade absoluta, ao passo que o 
termo médio do silogismo, desde que seja tomado em sua 
acepção racional, torna consciente que a separação atuante 
no juízo tem de pressupor uma identidade. Esta última tem 
a ver com o fato de que o termo médio contém em si os 
extremos (termo menor e termo maior), o que excede a 
acepção do silogismo conforme o entendimento, onde o 
termo médio apenas subsome os extremos. Ademais, o 
termo médio do silogismo especulativo não é mais o “é” 
vazio da cópula, e sim fornece um conceito específico que 
liga os extremos na medida em que contém ambos de modo 
originário. O silogismo racional é a antinomia trazida para 
seu significado verdadeiro, que consiste em anular a antítese 
dos extremos contrapostos e, ao mesmo tempo, em mostrar 

                                                      
7Cf. HEGEL, Georg Wilhelm Friederich, Theorie Werkausgabe in zwanzig 
Bänden (=TW), Karl Markus Michel e Eva Moldenhauer (Orgs.), 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1969-1971, Vol. 2, Apêndice, p.533.  
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a relação interna deles na identidade absoluta. Em outras 
palavras, o silogismo racional é a maneira na qual a 
antinomia, que constitui o lado negativo ou destrutor do 
absoluto, é superada em direção à reflexão propriamente 
filosófica, que deve reunir a reflexão finita com a intuição 
intelectual. 

Dentro dos estudos hegelianos, já se reconheceu que, 
no estágio mais tardio de seu pensamento, ao qual a Ciência 
da Lógica plenamente pertence, Hegel abandona qualquer 
inclinação para o intuicionismo professado na primeira fase 
do período de Jena (1801-1804)8 a favor de um 
conceptualismo integral, no âmbito do qual o absoluto nada 
mais significa do que o automovimento do conceito como 
singulare tantum, a saber, como atividade de compreender que, 
ao compreender tudo, compreende a si mesma, sem 
pressuposições externas. O que Hegel não abandona é a 
consciência de que o silogismo é susceptível de ser tratado 
pelo entendimento como a mera atividade formal de inferir 
conclusões, fazendo abstração do conteúdo que pode 
constituir os termos a serem silogizados. Todavia, na medida 
em que Hegel deixa de separar lógica e metafísica como 
disciplinas distintas a partir da publicação da Fenomenologia do 
Espírito (1807), entendimento e razão também deixam de ser 
espécies alternativas ou fases sucessivas do conhecimento 
filosófico, para tornar-se momentos integrados na forma do 
pensar conceituante. O silogismo, embora possa ser usado 
pelo entendimento como um instrumento formal para 
conferir certa ordem a conteúdos obtidos empiricamente, 
não por isso se torna estranho ao processo do pensar puro. 

                                                      
8Para uma reconstrução das razões que levaram Hegel a abandonar a 
intuição intelectual como meio de conhecimento do absoluto, vejam-se 
especialmente duas contribuições mais recentes: SCHÄFER, R., Die 
Dialektik und ihre besonderen Formen in Hegels Logik, “Hegel-Studien”, 
Beiheft 45, Hamburg, Meiner Verlag, 2001, pp.144-45, 224-25; 
BOWMAN, B. Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, p. 217.  
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A tarefa deste último é a de mostrar o “movimento dialético 
(§7)” em virtude do qual o silogismo formal do 
entendimento se desenvolve até tornar-se silogismo racional. 

O tratamento das figuras do silogismo aristotélico, 
reconstruído sob o título de “silogismo do ser aí”, cumpre a 
dita tarefa mostrando como o conceito de silogismo, 
derivado a partir do conceito como tal e do juízo, 
desconstrói a rede de inclusão ou de subsunção hierárquica 
que liga sujeito e predicado nas premissas maior e menor, 
rede que recebe sua fórmulação capital em uma passagem 
dos Analíticos Anteriores de Aristóteles citada por Hegel: “Se 
três determinações se relacionam umas com as outras de tal modo que 
um dos extremos está na inteira determinação média, e esta 
determinação média no outro extremo inteiro, então esses dois extremos 
estão necessariamente silogizados (§9)”. O referido movimento 
dialético dessa estrutura consiste em tornar explícita a 
contradição entre a natureza do termo médio e a pretensão 
do entendimento de manter separados os termos entre os 
quais a mediação silogística tem de se realizar. A resolução 
da contradição nada mais é do que o processo no qual o 
termo médio reproduz sua exigência de mediação nas 
determinações de conceito dos extremos, de modo que cada 
termo vem a ocupar o lugar dos outros na função de meio 
termo, dissolvendo, assim, tanto as distinções formais que 
davam conta do silogizar quanto a forma do silogismo em 
sua acepção de silogismo do entendimento, ou seja, 
silogismo da “não unidade (§3)”. 

Precisamente o fracasso das figuras do silogismo do 
entendimento abre o caminho para a ativação do silogismo 
plenamente racional, o qual unicamente pode provar que 
cada termo da mediação remete positivamente aos outros 
dois, de modo que cada um acaba por abranger dentro de si 
a mesma totalidade de relações que os outros. O 
desdobramento do sentido racional do silogismo está 
confiado especialmente aos dois gêneros de silogismo que, 
dedutivamente, vêm na sequencia do “silogismo do ser aí”, 
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a saber, “o silogismo da reflexão” e “o silogismo da 
necessidade”. No segundo gênero do silogismo, os extremos 
refletem-se dentro do meio termo, no sentido de que o meio 
termo é algo implícito nos extremos, os quais o tornam 
explícito pelo fato de poderem ser comparados um com o 
outro. Por causa do caráter ainda prevalentemente 
quantitativo da comparação, porém, os extremos 
permanecem na exterioridade e seu nexo com o meio termo 
não vai além de uma petitio principii. Finalmente, no terceiro 
gênero do silogismo, o meio termo não é mais momento dos 
extremos, mas, inversamente, os extremos são momentos 
dele. Por isso, o meio termo encarna agora o universal 
concreto, quer dizer, o universal que se compreende como a 
fonte de suas determinações (particulares e singulares). O 
círculo vicioso na fundamentação da conclusão desaparece, 
porque o meio termo não é mais um universal implícito ou 
imediatamente assumido, e sim é o desenvolvimento de si 
mesmo, graças ao qual o silogismo alcança a identidade do 
que medeia e do mediado, da identidade e das diferenças. 

No silogismo racional, a doutrina lógica de Hegel 
realiza uma inovadora síntese entre o aporte da filosofia 
kantiana e o legado da filosofia grega, especialmente em suas 
vertentes platônica e aristotélica. Como foi justamente 
notado9, Platão chega a obter até mesmo uma primazia sobre 
Aristóteles (pelo menos, limitadamente à consideração da 
silogística), na medida em que o silogismo racional se 
aproxima daquilo que Platão, no Timeu, denomina o “mais 
belo dos elos”10. A descrição platônica, familiar a Hegel 
desde sua frequentação de Hölderlin e de Schelling no 
seminário de Tübingen, é tão importante que, nas Preleções 
sobre a História da Filosofia, que remontam aos anos de Berlim, 
Hegel chega a afirmar que o pensamento platônico da 

                                                      
9Cf. CHIEREGHIN, F. Prefazione a FUSELLI, S. Forme del sillogismo e 
modelli di razionalità in Hegel, Trento, Verifiche, 2000, p.XXIII.  

10Para a citação completa e sua referência, remeto ao comentário do §3.  
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proporção é “profundo”11 e “excelente”12, por isso, sempre 
atual, pois ele contém o germe do silogismo, no qual “está 
contida, pelo menos exteriormente, toda a racionalidade, a 
Ideia”13. A racionalidade é um processo no qual “as 
diferenças são os extremos e a identidade é aquilo que as 
transforma em uno. O silogismo é o especulativo que se 
conclui consigo mesmo nos extremos, na medida em que 
todos os termos percorrem todas as posições”14. Todavia, o 
caráter especulativo do silogismo se perde na forma do 
entendimento, codificada na silogística de Aristóteles. Nesse 
caso, o silogismo “não tem tal meio termo; cada uma das 
diferenças vale aí como autossubsistente, diversa na própria 
forma autossubsistente, tendo uma determinação peculiar 
em face ao outro”15. Disso resulta que no silogismo do 
entendimento a unidade dos extremos é “apenas a unidade 
de [termos] que são mantidos essencialmente diferentes, e 
que tais permanecem; aqui o termo médio conclui um 
sujeito, uma determinação, com uma outra ou até mesmo 
“um conceito com um outro””16. 

Convém destacar quatro marcos inovadores da 
doutrina hegeliana do silogismo e, por fim, colocar uma 
hipótese interpretativa acerca de um tipo de silogismo que 
parece faltar na teorização hegeliana dos gêneros e das 
figuras do silogismo: o silogismo do conceito. O primeiro 
marco tem um caráter histórico-filosófico, consistente no 
fato de que o silogismo dialético-especulativo pretende 
operar uma unificação entre Kant e os gregos, entre 

                                                      
11Cf. HEGEL (1969), TW 19/89 (todas as traduções do alemão foram 
feitas pelo Autor). 

12Ibid. TW 19/90. 

13Ibid. TW 19/90. 

14Ibid. TW 19/90. 

15Ibid. TW 19/90.  

16Ibid. TW 19/90-91.  
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racionalidade antiga e moderna, buscando criticar os 
aspectos unilaterais inerentes tanto aos resultados 
meramente ilegítimos da Antitética da razão pura quanto às 
sutilezas improdutivas da silogística de derivação aristotélica. 
Atrelados a esse empreendimento, estão os restantes três 
marcos, que pertencem a uma ordem propriamente teórica. 

O segundo marco é a distinção essencial entre 
silogismo do entendimento e silogismo da razão. Essa 
distinção não deve ser tomada como a separação de duas 
espécies de silogismo, pois o Hegel maduro considera o 
entendimento e a razão como duas manifestações 
igualmente necessárias (porém, não equivalentes) da 
atividade absoluta do compreender. O silogismo do 
entendimento é interno à racionalidade, só que “a razão que 
ele é não ajuda para a racionalidade (§3)”. 

O terceiro marco é a absorção do modelo da prova 
apodítica dentro do movimento dialético do silogismo. Isso 
traz consigo uma crítica à doutrina aristotélica, a qual pela 
primeira vez separa a prova científica do método dialético, 
considerado como uma arte de argumentar que pode admitir 
também um uso filosófico quanto à procura e à defesa dos 
princípios. O fator que separa a prova apodítica em relação 
à dialética é o caráter intuitivo do conhecimento das 
premissas dos silogismos científicos. Para Aristóteles, uma 
prova científica deve partir de premissas primeiras, imediatas 
e mais verdadeiras do que a conclusão, enquanto a verdade 
da conclusão resulta mediada por aquela das premissas. As 
premissas não podem ser provadas por silogismos ulteriores. 
Recorrendo à intelecção imediata das premissas, Aristóteles 
quer evitar tanto o regresso infinito das premissas quanto a 
circularidade das provas. Ao contrário, a dialética hegeliana 
está voltada contra qualquer tipo de intelecção 
exclusivamente imediata nas provas, pois nada pode ficar 
imune à mediação do pensar conceituante. Por isso, a 
dialética tem que elaborar um tipo circular de 
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fundamentação das premissas que seja imune aos tropos 
céticos do regresso infinito e da circularidade viciosa. 

O quarto marco é a neutralização de cada e qualquer 
contraposição simplista entre epistemologia e ontologia na 
consideração do valor do silogismo. Isso quer dizer que o 
silogismo não é uma mera reflexão sobre as coisas (ainda 
menos no sentido de uma imposição de um produto apenas 
subjetivo a um material empírico independente e desprovido 
de qualquer sentido prévio) nem o espelhamento ingênuo 
das propriedades de entidades que já estão aí antes e 
independentemente do pensar. A abordagem hegeliana, 
enquanto visa justificar o dito “todas as coisas são o 
silogismo”, deveria antes ser considerada como uma peculiar 
“metafísica do conhecimento”17, pela qual termos tais como 
“pensar”, “subjetividade”, “objetividade”, “verdade” e 
“conhecimento” não são investigados em função da 
pergunta estritamente epistemológica pelos critérios de 
justificação de nossas asserções sobre o mundo empírico, e 
sim dentro do quadro de uma ciência do sentido primeiro e 
último da realidade efetiva. 

A doutrina do silogismo que completa a seção sobre 
a “Subjetividade” na Ciência da Lógica não é a última palavra 
do projeto lógico-metafísico de Hegel, porque as dez figuras 
de silogismo que estão nela deduzidas não esgotam todas as 
potencialidades do silogismo como forma própria da 
racionalidade. Se se admite que a racionalidade constitui o 
horizonte incontornável da concepção hegeliana de 
imanência18, então ela não pode encontrar sua realização 
plena no caráter apenas formal ou imediato da subjetividade, 
ainda que se trate de uma subjetividade em uma acepção 

                                                      
17Essa expressão é emprestada de BOWMAN, B. op.cit., p. 214.  

18Sobre o conceito hegeliano de imanência, remeto a um trabalho de 
quem escreve: ORSINI, F. “On Hegel’s Idea of a Logical Ontology”, 
em: Anais do IX Congresso internacional de Filosofia da UNICENTRO, 2015: 
http://anais.unicentro.br/conifil/pdf/ixv9n1/72.pdf.  

http://anais.unicentro.br/conifil/pdf/ixv9n1/72.pdf
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puramente conceitual, não psicológica. A doutrina do 
silogismo atinge seu fim ao revelar a forma de silogismo mais 
adequada ao conteúdo concreto do meio termo como 
universal concreto. Mas esse fim é, simultaneamente, o início 
de uma nova fase de desenvolvimento do conceito, que tem 
que se expor como conceito na sua alteridade 
(“Objetividade”) e como processo de unificação 
progressivamente autoconsciente da subjetividade e da 
objetividade (“Ideia”), processo que, por sua vez, precisa 
comprovar-se nas esferas reais da natureza e do espírito, sem 
as quais a Ideia seria apenas um horizonte implícito de 
platônica inteligibilidade do real, ou seja, apenas Ideia lógica. 

À luz desse contexto sistemático, pretendo colocar, 
em conclusão, duas hipóteses relativas ao significado 
possivelmente determinado do “silogismo do conceito”, o 
qual, de fato, não consta na doutrina do silogismo da 
“Subjetividade”. 

As pesquisas de Schäfer19 e de Fuselli20 permitem 
colocar duas hipóteses, que, a meu ver, além de não serem 
incompatíveis, deveriam complementar-se. Mesmo se 
abstendo de usar a fórmula “silogismo do conceito”, Schäfer 
aponta uma diferença relevante entre o universal concreto 
do “silogismo da necessidade” e aquele presente na Ideia 
absoluta: no primeiro, o universal concreto está presente 
apenas no meio termo preenchido, ao passo que, no 
silogismo dialético da Ideia absoluta, o universal concreto se 
configura em todos os termos como totalidade das 
determinações do conceito. Isso quer dizer que, na Ideia 
absoluta, não haveria mais meramente um meio termo 
preenchido, e sim uma tripla autoconfiguração da 
universalidade concreta, em virtude da qual uma ou a outra 
das determinações do conceito (universalidade, 
particularidade, singularidade) apenas prevalece sobre as 

                                                      
19Cf. SCHÄFER, R. op.cit., pp.221-223.  

20Cf. FUSELLI, S. op.cit. pp.159-230.  
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outras em cada um dos respectivos termos do silogismo. Em 
outras palavras, a diferença entre o silogismo da necessidade 
e o silogismo do conceito, que seria a Ideia absoluta, consiste 
no fato de que a mediação do primeiro ainda se serve de 
momentos abstratos, ao passo que, na doutrina da Ideia, 
todos os momentos do processo de mediação são concretos 
desde o início. A análise do “silogismo da necessidade”, 
especialmente do silogismo disjuntivo, mostrará até que 
ponto a reconstrução de Schäfer está correta, mas desde 
agora é possível antecipar que a “identidade do que medeia e 
do mediado (§82)” não pode ser plenamente racional se deixa 
de lado a diferença e que a diferença somente pode se 
manifestar se todos os termos do silogismo são totalidades 
de relações (S-P-U), o que, porém, não é susceptível de ser 
explicitado pelo esquema S-U-P do silogismo disjuntivo. 
Decerto, o significado deste último não pode ser reduzido a 
seu esquema, mas isso implica que o conteúdo racional dele 
ainda tem um longo caminho de explicitação na frente. 

O estudo de Fuselli oferece um ótimo 
esclarecimento sobre esse caminho, especialmente no que 
diz respeito à interpretação do silogismo do conceito. O 
autor mostra que, na Ciência da Lógica e na conclusão da 
Enciclopédia, estão presentes estruturas silogísticas que não se 
deixam reduzir a qualquer uma das dez figuras apresentadas 
na seção sobre a “Subjetividade”. A razão disso é que o triplo 
silogismo mediante o qual se manifesta a ideia da filosofia 
nos últimos três parágrafos da Enciclopédia de 1830 (§§575-
577) é a atualização do silogismo do conceito como conexão 
de Ideia-natureza-espírito, cuja possibilidade de articulação 
ultrapassa as figuras dos gêneros anteriores de silogismo, 
porque estas não correspondem à exigência de mediação 
completa já indicada pelo “mais belo dos elos” do Timeu. 

Juntando os resultados das intepretações de Schäfer 
e de Fuselli, emerge que a função de um ideal “silogismo do 
conceito” é aquela de ser um conceito-limite com respeito à 
doutrina do silogismo, na medida em que deixa claro que ela 
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não esgota todo o pensamento hegeliano sobre o silogismo. 
A reflexão filosófica se torna plenamente racional somente 
se pode apresentar seu conteúdo não apenas na forma 
objetivada de uma doutrina, mas também e principalmente 
na ciência (Wissenschaft) enquanto atividade concreta de 
realização do saber (Wissen)21. 

 

                                                      
21Para um aprofundamento da conexão entre saber, reflexão e silogismos 
da filosofia, remeto a meu trabalho: ORSINI, F. “O conceito hegeliano 
de experiência filosófica”, Revista Eletrônica Estudos Hegelianos, 13, n°22, 
2016, pp.31-68.  



TRADUÇÃO 

Terceiro capítulo (“O 

silogismo”) da primeira seção 

(“Subjetividade”) da segunda 

parte (“Lógica Subjetiva”) da 

Ciência da Lógica22 

 

Proêmio 

§ 1 O silogismo resultou como o restabelecimento do conceito 
no juízo e, com isso, como a unidade e a verdade de ambos. 
O conceito como tal mantém seus momentos 
suprassumidos na unidade; no juízo essa unidade é um interno 
ou, o que é o mesmo, um externo, e os momentos estão, 
com efeito, relacionados, mas eles são postos como extremos 
autossubsistentes. No silogismo estão postas as determinações do 

                                                      
22A presente tradução foi conduzida a partir da edição da Ciência da Lógica 
publicada pela editora Suhrkamp: HEGEL, Theorie Werkausgabe in zwanzig 
Bänden (=TW) K.M.Michel e E.Moldenhauer (Orgs.), 1969, Vol. 6, pp. 
350-401). Trata-se do resultado do trabalho de uma equipe que foi 
montada graças ao esforço do PPG da PUCRS. Os membros da equipe 
foram: Agemir Bavaresco, Michela Bordignon, Christian Iber, Marloren 
Lopes Miranda, Federico Orsini. A revisão final da referida tradução 
cabe à responsabilidade do Autor. Tirando a divisão das subseções em 
três itens (1.2.3.), a numeração dos parágrafos a partir do Proêmio não 
se encontra no original alemão, pois se trata apenas de um artifício para 
a necessidade de facilitar a prática do comentário. As Notas que se 
encontram ao longo do texto são de dois tipos: Notas da edição alemã 
(abreviadas como N.E.A.) e Notas do Tradutor (abreviadas como 
N.d.T.). 
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conceito assim como os extremos do juízo, [e] ao mesmo 
tempo está posta a unidade determinada dos mesmos. 

§ 2 O silogismo é, com isso, o conceito completamente 
posto; ele é, portanto, o racional. – O entendimento é tomado 
como a faculdade do conceito determinado, que é fixado por si 
através da abstração e da forma da universalidade. Mas na 
razão os conceitos determinados estão postos na sua totalidade 
e unidade. O silogismo não é, portanto, apenas racional, mas 
todo racional é um silogismo. Há muito tempo o silogizar tem 
sido atribuído à razão; mas, por outro lado, fala-se da razão 
em e para si, de princípios e leis racionais de tal modo que 
não fica claro como aquela razão que silogiza e essa razão 
que é a fonte de leis e outras verdades eternas e pensamentos 
absolutos estão conectados um para com o outro. Se aquela 
deve ser apenas a razão formal, mas essa deve gerar 
conteúdo, então, conforme essa diferença, na última 
precisamente a forma da razão, o silogismo, não teria que 
poder faltar. A despeito disso, ambas costumam ser 
mantidas uma fora da outra, sem que, falando sobre uma, se 
mencione a outra, de tal maneira que a razão de pensamentos 
absolutos parece, por assim dizer, envergonhar-se da razão 
do silogismo e o silogismo parece também ser exposto como 
um atuar da razão quase apenas por força de um hábito. Mas, 
como há pouco se observou, manifestamente a razão lógica, 
se é considerada como a formal, precisa ser reconhecida 
essencialmente também na razão que tem a ver com um 
conteúdo; mais ainda, todo conteúdo pode ser racional 
somente através da forma racional. A este respeito, não se 
pode recorrer a um falatório muito comum sobre a razão, 
pois o mesmo se abstém de indicar o que precisaria ser 
entendido sob a razão; esse conhecimento que deve ser 
racional na maioria das vezes está ocupado com seus objetos 
de tal modo que ele esquece de reconhecer a própria razão e 
a diferencia  e designa apenas através  dos objetos que ela 
teria. Se a razão deve ser o conhecer que saberia de Deus, da 
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liberdade, do direito e do dever, do infinito, do 
incondicionado, do suprassensível ou também daria apenas 
representações e sentimentos disso, então, em parte, estes 
últimos são somente objetos negativos, em parte, permanece 
em geral a primeira questão sobre o que é, em todos aqueles 
objetos, aquilo em virtude do qual eles são racionais. – É isso 
o infinito dos mesmos, que não é a abstração vazia do finito 
e a universalidade sem conteúdo e sem determinação, mas a 
universalidade preenchida, o conceito, que está determinado e 
tem sua determinidade nele deste modo verdadeiro, que ele 
[o conceito] se diferencia em si e é como a unidade dessas 
suas diferenças do entendimento e determinadas. Apenas 
assim a razão se eleva para acima do finito, condicionado, 
sensível, ou como se queira determiná-lo de outra maneira, 
e é nessa negatividade essencialmente cheia de conteúdo, pois 
ela é a unidade como [unidade] de extremos determinados; 
mas assim o racional é somente o silogismo. 

  § 3 Agora, inicialmente o silogismo é, como o juízo, 
imediato; assim, as determinações (termini) do mesmo são 
determinidades abstratas, simples; ele é, assim, silogismo do 
entendimento. Se se permanece nessa figura do mesmo, então, 
certamente, a racionalidade só pode estar nele inaparente, 
embora estando aí presente e posta. O essencial do mesmo 
é a unidade dos extremos, o meio termo que os unifica e o 
fundamento que os mantém. A abstração, na medida em que 
fixa a autossubsistência dos extremos, contrapõe-lhes essa 
unidade como uma determinidade igualmente fixa que é por si 
e, deste modo, apreende a mesma antes como não unidade do 
que como unidade. A expressão “meio termo” (medius 
terminus) está tirada da representação espacial e contribui para 
que se fique parado no [ser] fora uma da outra das 
determinações. Se, agora, o silogismo consiste no fato de que 
a unidade dos extremos está posta nele, se, porém, essa unidade 
é tomada pura e simplesmente, por um lado, como um 
particular por si, por outro, como apenas relação externa e a 
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não unidade é tornada a relação essencial do silogismo, então 
a razão que ele é não ajuda para a racionalidade.  

§ 4 Em primeiro lugar, o silogismo do ser aí, no qual as 
determinações estão determinadas de modo tão imediato e 
abstrato, nele mesmo, porque ele é, como o juízo, a relação 
das mesmas, mostra que elas não são tais determinações 
abstratas, mas cada uma contém a relação com a outra, e o meio 
termo não contém apenas a particularidade frente às 
determinações dos extremos, mas contém estas [como] 
postas nele. 

 § 5 Através de sua dialética, ele torna-se silogismo da reflexão, 
o segundo silogismo, – com determinações tais que nelas 
aparece essencialmente a outra, ou seja, [tais] que estão postas 
como mediadas, o que elas devem ser em geral segundo o 
silogismo. 

§ 6 Em terceiro lugar, na medida em que esse aparecer ou ser 
mediado se reflete dentro de si mesmo, o silogismo está 
determinado como silogismo da necessidade, em que aquilo que 
medeia é a natureza objetiva da Coisa. Na medida em que 
esse silogismo determina os extremos do conceito 
igualmente como totalidades, o silogismo alcançou o 
corresponder do seu conceito, ou seja, do meio termo, e do 
seu ser aí, ou seja, das diferenças extremas, alcançou a sua 
verdade e passou, com isso, da subjetividade para a 
objetividade. 

 

A. O silogismo do ser aí 

Preâmbulo 

 

§7 1. O silogismo, como ele é imediatamente, tem por seus 
momentos as determinações do conceito como imediatas. 
Elas são, com isso, as determinidades abstratas da forma, que 
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ainda não estão formadas através da mediação até tornar-se 
a concreção, mas são apenas as determinidades singulares. O 
primeiro silogismo, portanto, é o [silogismo] propriamente 
formal. O formalismo do silogizar consiste em ficar parado na 
determinação do primeiro silogismo. O conceito, dirimido 
em seus momentos abstratos, tem a singularidade e 
universalidade por seus extremos e, ele mesmo, aparece como 
a particularidade que está entre eles. Em virtude da sua 
imediatidade, eles são como determinidades que se 
relacionam apenas consigo, em resumo, um conteúdo singular. 
A particularidade constitui primeiramente o meio termo, na 
medida em que ela unifica ambos os momentos da 
singularidade e da universalidade imediatamente em si. Em 
virtude da sua determinidade, ela está, por um lado, 
subsumida sob o universal, por outro lado, o singular, frente 
ao qual ela tem universalidade, está subsumido sob ela. Mas 
essa concreção é inicialmente apenas uma bilateralidade; em 
virtude da imediatidade na qual o termo médio é no 
silogismo imediato, ele é como determinidade simples e a 
mediação que ele constitui ainda não [está] posta. Agora, o 
movimento dialético do silogismo do ser aí consiste no fato 
de que a mediação, que unicamente constitui o silogismo, 
seja posta em seus momentos. 

 

a) A primeira figura do silogismo  [S-P-U] 

 

§ 8 S – P – U23 é o esquema universal do silogismo 
determinado. A singularidade se silogiza com a 
universalidade através da particularidade; o singular não é 
imediatamente universal, mas [o é] através da 
particularidade; e, inversamente, o universal também não é 
imediatamente singular, mas se deixa rebaixar até a 

                                                      
23 S (Singularidade), P (Particularidade), U (Universalidade). (N.E.A.) 
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singularidade através da particularidade. – Essas 
determinações se contrapõem uma à outra como extremos, e 
são uno em um terceiro diverso. Elas são ambas 
determinidade; nisso elas são idênticas; esta determinidade 
universal delas é a particularidade. Mas elas são extremos frente 
a esta assim como, de igual modo, [são extremos] uma frente 
à outra, porque cada uma está na sua determinidade imediata. 

§ 9 O significado universal desse silogismo é que o singular, 
que como tal é relação infinita consigo e, com isso, seria 
apenas um interior, emerge através da particularidade no ser aí 
como na universalidade, em que ele não  pertence mais 
apenas a si mesmo, mas está em conexão exterior; inversamente, 
na medida em que o singular se separa em sua determinidade 
como particularidade, ele é nesta separação um [singular] 
concreto, e, como relação da determinidade consigo mesma, 
um [singular] universal, que se relaciona consigo e, com isso, 
é também um [singular] verdadeiramente singular; no 
extremo da universalidade, ele foi para dentro de si a partir 
da exterioridade. – O significado objetivo do silogismo está 
presente no primeiro silogismo apenas superficialmente, na 
medida em que as determinações não estão ainda postas aí 
como a unidade que constitui a essência do silogismo. Na 
medida em que ele é ainda algo subjetivo, como o significado 
abstrato que seus termos têm, não é em e para si, mas está 
isolado apenas na consciência subjetiva. – De resto, a relação 
de singularidade, particularidade e universalidade, assim 
como resultou, é a relação de forma necessária e essencial das 
determinações do silogismo; a falta não consiste nesta 
determinidade da forma, mas no fato de que, sob esta forma, 
cada determinação singular não é, ao mesmo tempo, mais rica. 
– Aristóteles ateve-se mais à mera relação de inerência, na 
medida em que indica a natureza do silogismo assim: Se três 
determinações se relacionam umas com as outras de tal modo que um 
dos extremos está na inteira determinação média, e esta determinação 
média no outro extremo inteiro, então esses dois extremos estão 
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necessariamente silogizados24. Aqui está expressa mais apenas a 
repetição da relação igual de inerência de um dos extremos ao 
meio termo e deste de novo ao outro extremo do que a 
determinidade dos três termos um para com o outro. – 
Agora, na medida em que o silogismo repousa na 
determinidade indicada dos mesmos [termos] um frente ao 
outro, mostra-se logo que outras relações dos termos, que 
dão as outras figuras, só podem ter uma validade como 
silogismos do entendimento na medida em que elas se 
deixam reconduzir àquela relação originária; não são espécies 
diversas de figuras que estão ao lado da primeira, mas, por um 
lado, na medida em que devem ser silogismos corretos, elas 
repousam apenas na forma essencial do silogismo em geral, 
que é a primeira figura; mas, por outro lado, na medida em 
que divergem dessa, elas são transformações para as quais 
esta primeira forma abstrata passa necessariamente e, através 
disso, determina-se ulteriormente até a totalidade. Logo em 
seguida, resultará mais precisamente que tipo de justificação 
há para isso. 

§ 10 S – P – U é, portanto, o esquema geral do silogismo na 
sua determinidade. O singular está  subsumido sob o 
particular, este, porém, sob o universal; por conseguinte, o 
singular também está subsumido sob o universal. Ou seja, ao 
singular inere o particular, ao particular, porém, [inere] o 
universal; por conseguinte, este inere também ao singular. O 
particular, por um lado, a saber, frente ao universal, é sujeito; 
frente ao singular, ele é predicado; ou seja, frente àquele, ele 
é singular, frente a este, universal. Porque no particular estão 
unificadas as duas determinidades, os extremos são 
silogizados por esta sua unidade. O por conseguinte aparece 
como a inferência que ocorreu no sujeito, [inferência] que 
seria derivada a partir da intelecção subjetiva da relação das 

                                                      
24 Analíticos Anteriores  I, 4. (N.E.A.) 
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duas premissas imediatas. Na medida em que a reflexão 
subjetiva enuncia as duas relações do meio termo com os 
extremos como juízos ou proposições particulares e, com efeito, 
imediatas, a conclusão como a relação mediada é, certamente, 
também uma proposição particular, e o por conseguinte ou o 
portanto é a expressão de que ela é a [proposição] mediada. 
Mas esse por conseguinte não precisa ser considerado como 
uma determinação externa nesta proposição, [determinação] 
que  teria apenas seu fundamento e [seu] lugar na reflexão 
subjetiva, mas, antes, como fundado na natureza dos 
próprios extremos, cuja relação é enunciada de novo como 
mero juízo ou mera proposição apenas em benefício de e através 
da reflexão que abstrai, porém  a relação verdadeira deles [ os 
extremos] está posta como o terminus medius (termo 
médio). – “Portanto S é U”; que isso seja um juizo é uma 
circunstância meramente subjetiva; o silogismo é 
precisamente isso, que “Portanto S é U” não seja meramente  
um juízo, isto é, não uma relação constituída pela mera cópula 
ou pelo é vazio, mas pelo meio termo determinado, cheio de 
conteúdo. 

§ 11 Por causa disso, quando se vê o silogismo meramente 
como constituído de três juízos, esta é uma visão formal, que 
não menciona a relação das determinações, que unicamente 
importa no silogismo. É, em geral, uma reflexão meramente 
subjetiva que separa a relação dos termos em premissas 
isoladas e uma conclusão diversa daquelas:  

Todos os seres humanos são mortais, 

Caius é um ser humano 

Portanto, ele é mortal. 

§ 12 Fica-se imediatamente tomado de tédio quando se ouve 
citar um tal silogismo; –  isso procede daquela forma inútil 
que dá uma aparência de diversidade pelas proposições 
isoladas, [aparência] que se dissolve logo na própria Coisa. O 
silogizar aparece especialmente através desta configuração 
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subjetiva como um expediente subjetivo a que a razão ou o 
entendimento recorrem onde eles não poderiam conhecer 
imediatamente. – Todavia, a natureza das coisas, o racional, 
não põe mãos à obra de tal modo que se estabeleceria, 
primeiramente, uma premissa maior, a relação de uma 
particularidade com um universal subsistente, e depois se 
encontraria, em segundo lugar, uma relação isolada de uma 
singularidade com a particularidade, donde enfim viria a 
lume, em terceiro lugar, uma nova proposição. – Esse 
silogizar que procede através de proposições isoladas nada 
mais é do que uma forma subjetiva; a natureza da Coisa é 
que as determinações diferenciadas do conceito da Coisa 
estão unificadas na unidade essencial. Esta racionalidade não 
é um expediente, antes ela é o [elemento] objetivo frente à 
imediatidade da relação que ainda tem lugar no juízo, e aquela 
imediatidade do conhecer é, antes, o meramente subjetivo; 
ao contrário, o silogismo é a verdade do juízo. – Todas as 
coisas são o silogismo, um universal que, através da 
particularidade, está silogizado com a singularidade; porém, 
elas não são decerto um todo constituído de três proposições. 

§ 13 2. No silogismo imediato do entendimento, os termos 
têm a forma de determinações imediatas; é a partir deste lado, 
segundo o qual eles são conteúdo, que é preciso, agora, 
considerá-lo. Ele pode, nesse aspecto, ser considerado como 
o silogismo qualitativo, assim como o juízo do ser aí tem o 
mesmo lado de determinação qualitativa. Através disso, os 
termos desse silogismo, assim como os termos daquele juízo, 
são determinidades singulares, na medida em que a 
determinidade, através da sua relação consigo, está posta 
como indiferente frente à forma, então, como conteúdo. O 
singular é um objeto concreto imediato qualquer, a 
particularidade é uma [determinidade] singular entre as 
determinidades, propriedades ou relações dele, a 
universalidade [é], de novo, uma determinidade ainda mais 
abstrata, mais singular no particular. – Pois o sujeito, como 
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um [sujeito] imediatamente determinado, ainda não está posto 
no seu conceito, então sua concreção não está reconduzida 
às determinações essenciais do conceito; sua determinidade 
que se relaciona consigo é, por conseguinte, multiplicidade 
indeterminada, infinita. O singular tem, nesta imediatidade, 
uma multidão infinita de determinidades que pertencem à 
sua particularidade, das quais cada uma, por conseguinte, 
pode constituir em um silogismo um termo médio para o 
mesmo [singular]. Mas através de cada outro termo médio ele 
[o singular] se silogiza com um outro universal; através de cada 
uma de suas propriedades está em outro contato e [outra] 
conexão do ser aí. – Ademais, o termo médio é também um 
concreto em comparação com o universal; ele mesmo 
contém vários predicados, e o singular pode de novo, através 
do termo médio, ser silogizado com vários universais. É, por 
conseguinte, em geral plenamente contingente e arbitrário qual das 
múltiplas propriedades de uma coisa seja apreendida e a 
partir de qual ela seja ligada a um predicado; outros termos 
médios são as passagens para outros predicados, e até 
mesmo o mesmo termo médio pode ser, por si, uma 
passagem para diversos predicados, pois ele, como particular 
frente ao universal, ele contém várias determinações.   

§ 14  Não apenas, porém, é possível para um sujeito uma 
multidão indeterminada de silogismos e um silogismo 
singular apenas contingente segundo seu conteúdo, mas esses 
silogismos que concernem ao mesmo sujeito precisam 
também passar para a contradição. Pois a diferença em geral, 
que é inicialmente diversidade indiferente, é também 
essencialmente contraposição. O concreto não é mais algo que 
meramente aparece, mas ele é concreto no conceito através 
da unidade dos contrapostos, que se determinaram em 
momentos do conceito. Agora, na medida em que, segundo 
a natureza qualitativa dos termos no silogismo formal, o 
concreto é apreendido segundo uma determinação singular 
[entre] as determinações que lhe competem, o silogismo lhe 
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atribui o predicado correspondente a esse termo médio; mas 
na medida em que, de um outro lado, conclui-se a 
determinidade contraposta, aquela conclusão se mostra, 
através disso, como falsa, embora, por si, suas premissas e 
igualmente sua consequência sejam inteiramente corretas. – 
Se a partir do termo médio, [segundo o qual se afirma] que 
um muro foi pintado de azul, conclui-se que o muro, 
portanto, é azul, então isso está concluído corretamente; mas 
o muro, apesar desse silogismo, pode ser verde, se ele for 
também recoberto de uma cor amarela, circunstância a partir 
da qual seguiria, por si, que ele é amarelo. – Se, a partir do 
termo médio da sensibilidade, conclui-se que o ser humano 
não seria nem bom nem mau porque nem um nem outro 
podem ser predicados do sensível, então o silogismo é 
correto, mas a conclusão, falsa, porque do ser humano como 
concreto vale também o termo médio da espiritualidade. – A 
partir do termo médio da gravidade dos planetas, satélites e 
cometas em relação ao sol, segue-se corretamente que esses 
corpos caem no sol; porém, eles não caem nele, pois são 
também por si um centro próprio de gravidade, ou, como se 
diz, são impulsionados pela força centrífuga. Da mesma 
maneira, a partir do termo médio da socialidade pode-se 
concluir a comunhão de bens dos cidadãos, mas a partir do 
termo médio da individualidade, se ele é seguido de modo 
também abstrato, segue-se a dissolução do Estado, como, 
por exemplo, ocorreu no Reino alemão, quando se ateve ao 
último termo médio. –  Nada é razoavelmente considerado 
tão insuficiente quanto um tal silogismo formal, porque este 
repousa no acaso ou no arbitrio, [que determinam] qual 
termo médio é utilizado. Se uma tal dedução se  desenrolou 
tão esplendidamente através de silogismos e se sua exatidão 
está plenamente admitida, isso ainda não conduz 
absolutamente a nada, na medida em que resta sempre o fato 
de que se encontram ainda outros termos médios a partir dos 
quais o oposto pode ser derivado de modo igualmente 
correto. – As antinomias kantianas da razão nada mais são do 
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que isso, que, a partir de um conceito, uma vez foi colocada 
no fundamento uma das determinações do mesmo, porém, 
outra vez, também necessariamente a outra. – Esta 
insuficiência e contingência de um silogismo não precisa, 
nesse aspecto, ser empurrada meramente para o conteúdo, 
como se ela fosse independente da forma e a lógica 
concernisse unicamente a essa [a forma]. Está, antes, na 
forma do silogismo formal o fato de que o conteúdo é uma 
tal qualidade unilateral; ele [conteúdo] está destinado a esta 
unilateralidade por causa daquela forma abstrata. A saber, ele 
é uma qualidade singular entre as múltiplas qualidades ou 
determinações de um objeto concreto ou de um conceito, 
porque, segundo a forma, ele nada mais deve ser do que uma 
determinidade tão imediata, singular. O extremo da 
singularidade, como a singularidade abstrata, é o concreto 
imediato, por conseguinte, o infinita ou indeterminadamente 
multíplice; o meio termo é a particularidade igualmente 
abstrata, por conseguinte uma [qualidade] singular dessas 
multíplices qualidades, e o outro extremo igualmente é o 
universal abstrato. Por conseguinte, o silogismo formal, em 
virtude de sua forma, é essencialmente algo inteiramente 
contingente segundo seu conteúdo, e, com efeito, não na 
medida em que seria contingente para o silogismo se este 
[objeto] ou um outro objeto lhe for submetido; a lógica abstrai 
desse conteúdo; mas, na medida em que um sujeito está no 
fundamento, é contingente que tipo de determinações de 
conteúdo o silogismo infere do sujeito. 

§ 15 3. As determinações do silogismo são determinações de 
conteúdo, na medida em que elas são determinações 
imediatas, abstratas, refletidas dentro de si. Porém, o 
essencial das mesmas [determinações] é, antes, que elas não 
[são] tais [determinações] refletidas dentro de si, indiferentes 
umas frente às outras, mas são determinações de forma; nesta 
medida, elas são essencialmente relações. Essas relações são 
primeiramente aquelas dos extremos com o meio termo, – 
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relações que são imediatas, as propositiones praemissae, e, com 
efeito, em parte a [relação] do particular com o universal, 
propositio maior, em parte, a [relação] do singular com o 
particular, propositio minor. Em segundo lugar está presente a 
relação dos extremos uns com os outros, a qual é a [relação] 
mediada, conclusio. Aquelas relações imediatas, as premissas, são 
proposições ou juízos em geral e contradizem a natureza do 
silogismo, segundo a qual as diferentes determinações do 
conceito não [estão] relacionadas imediatamente, mas deve 
ser posta igualmente a unidade delas; a verdade do juízo é o 
silogismo.  As premissas não podem, menos ainda, 
permanecer como relações imediatas, na medida em que seu 
contéudo são determinações imediatamente diferentes, [que] 
não são, portanto, imediatamente idênticas em e para si; a 
menos que sejam puras proposições idênticas, isto é, 
tautologias vazias que não conduzem a nada.    

§ 16 A exigência feita às premissas, por conseguinte, diz 
habitualmente que elas devem ser provadas, isto é, devem ser 
apresentadas igualmente como conclusões. As duas premissas dão, 
com isso, dois silogismos ulteriores. Porém, esses dois novos 
silogismos dão de novo, juntos, quatro premissas, que exigem 
quatro novos silogismos; estes têm oito premissas, cujos oito 
silogismos dão, de novo, para suas dezesseis premissas, 
dezesseis silogismos, e assim por diante numa progressão 
geométrica ao infinito. 

§ 17 Portanto, aqui surge de novo o progresso ao infinito, que 
ocorreu antes na esfera inferior do ser e que não era mais a ser 
esperado no campo do conceito, da reflexão absoluta dentro 
de si a partir do finito, no âmbito da infinitude e da verdade 
livres. Mostrou-se na esfera do ser que, onde surgiu a má 
infinitude que desemboca no progresso, está presente a 
contradição de um ser qualitativo e de um dever ser impotente que 
vai além disso; o próprio progresso é a repetição da exigência 
de unidade que interveio frente ao qualitativo e da recaída 
constante na barreira não conforme à exigência. Agora, no 
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silogismo formal a relação imediata ou o juízo qualitativo é a 
base, e a mediação do silogismo é, ao contrário, aquilo que é 
posto como a verdade superior. O provar das premissas que 
progride ao infinito não dissolve aquela contradição, mas 
apenas a renova sempre, e é a repetição de uma e da mesma 
falta originária. – A verdade do progresso infinito é, antes, 
que ele mesmo e a forma por ele  determinada como 
insuficiente já foram suprassumidos. – Esta forma é aquela 
da mediação como S – P – U. As duas relações S – P e P – 
U devem ser mediadas; se isso acontece da mesma maneira, 
então é duplicada apenas a forma insuficiente S – P –U e 
assim por diante até o infinito. P tem igualmente, em face a 
S, a determinação da forma de um universal, e, em face a U, a 
determinação da forma de um singular, porque essas relações 
são em geral juízos. Eles precisam, por conseguinte, da 
mediação; mas através daquela figura das mesmas [relações] 
entra de novo em cena apenas a relação que deve ser 
suprassumida. 

§ 18 A mediação precisa, por conseguinte, acontecer de uma 
outra maneira. Para a mediação de P – U está presente S; por 
conseguinte, a mediação precisa obter a figura: P – S – U. 
Para mediar S – P está presente U; esta mediação torna-se, 
por conseguinte, o silogismo: S – U – P. 

§ 19 Considerada mais precisamente esta passagem segundo 
seu conceito, em primeiro lugar, como foi mostrado mais 
acima, a mediação do silogismo formal, segundo seu conteúdo, 
é contingente.  O singular imediato tem nessas suas 
determinidades uma multidão indeterminável de termos 
médios, e estes têm de novo também múltiplas 
determinidades em geral, de modo que [a questão do] tipo 
de universal com o qual o sujeito do silogismo deve ser 
silogizado está inteiramente [decidida] em um arbítrio externo 
ou em geral em uma circunstância externa e [em uma] 
determinação contingente. Por conseguinte, a mediação não 
é, segundo o conteúdo, nada de necessário nem de universal, 
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ela não está fundamentada no conceito da Coisa; o fundamento 
do silogismo é, antes,  o que é exterior nela, isto é, o 
imediato; porém, o imediato, entre as determinações do 
conceito, é o singular. 

§ 20 A respeito da forma, a mediação tem igualmente por sua 
pressuposição a imediatidade da relação; aquela está, por 
conseguinte, ela mesma mediada, e, com efeito, pelo imediato, 
isto é, pelo singular. – Mais precisamente, o singular tornou-se 
o que medeia através da conclusão do primeiro silogismo. A 
conclusão é S – U; através disso, o singular está posto como 
universal. Numa das premissas, a menor S – P, ele [o singular] 
é já como particular; ele é, com isso, como aquilo em que essas 
duas determinações estão unificadas. – Ou seja, a conclusão 
em e para si expressa o singular como universal, e, com 
efeito, não de uma maneira imediata, mas através da 
mediação, portanto como uma relação necessária. A 
particularidade simples era termo médio; na conclusão, esta 
particularidade está posta de modo desenvolvido como a relação do 
singular e [da] universalidade. Mas o universal é ainda uma 
determinidade qualitativa, predicado do singular; na medida 
em que o singular é determinado como universal, ele está 
posto como a universalidade dos extremos ou como meio 
termo; ele é, por si, extremo da singularidade, mas, porque 
agora está determinado como universal, ele é, ao mesmo 
tempo, a unidade de ambos os extremos. 

 

b) A segunda figura: P-S-U 

 

§ 21 1. A verdade do primeiro silogismo qualitativo é que 
algo está silogizado com uma determinidade qualitativa 
como com uma [determinidade] universal, não [estando 
silogizado] em e para si, mas através de uma contingência ou 
em uma singularidade. O sujeito do silogismo não retornou 
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para seu conceito em tal qualidade, mas está compreendido 
apenas na sua exterioridade; a imediatidadade constitui o 
fundamento da relação, com isso, a mediação; nesse aspecto, 
o singular é, na verdade, o meio termo. 

§ 22 Mas, além disso, a relação do silogismo é a suprassunção 
da imediatidade; a conclusão não é uma relação imediata, 
mas através de um terceiro; ela contém, portanto, uma 
unidade negativa; a mediação, portanto, é agora determinada 
a conter dentro de si um momento negativo. 

§ 23 Nesse segundo silogismo, as premissas são P-S e S-U; 
apenas a primeira dessas premissas ainda é imediata; a 
segunda, S-U, já é uma [premissa] mediada, a saber, através 
do primeiro silogismo; portanto, o segundo silogismo 
pressupõe o primeiro, assim como, inversamente, o primeiro 
pressupõe o segundo. – Nisso, ambos os extremos, 
enquanto particular e universal, são determinados um frente 
ao outro; nesse aspecto, o último ainda tem seu lugar: é 
predicado; mas o particular trocou o seu [lugar]: ele é sujeito, 
ou seja, está posto sob a determinação do extremo da singularidade, 
assim como o singular está posto com a determinação do meio 
termo ou da particularidade. Portanto, ambos não são mais as 
imediatidades abstratas que eram no primeiro silogismo. 
Todavia, eles ainda não estão postos como concretos; pelo 
fato de que  cada um está no lugar de outro, ele está posto no 
seu próprio lugar e, ao mesmo tempo, na outra determinação, 
porém apenas externamente. 

§ 24 O sentido determinado e objetivo desse silogismo é que o 
universal não é um particular determinado em e para si – pois 
é, antes, a totalidade de seus particulares –, mas é uma de suas 
espécies através da singularidade; as suas outras espécies são 
excluídas dele através da exterioridade imediata. Por outro 
lado, o particular igualmente não é o universal 
imediatamente e em e para si, mas a unidade negativa remove 
dele a determinidade e o eleva, através disso, à 
universalidade. A singularidade relaciona-se negativamente 
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com o particular, na medida em que ela deve ser seu 
predicado; não é predicado do particular. 

§ 25 2. Mas, inicialmente, os termos ainda são 
determinidades imediatas; eles não avançaram através de si 
mesmas para algum significado objetivo; a posição alterada 
que dois dos mesmos [os termos] obtêm é a forma, que é 
apenas primeiramente externa a eles; portanto, eles ainda são 
em geral um conteúdo indiferente de um frente ao outro, 
como no primeiro silogismo, – duas qualidades que não 
estão ligadas em e para si mesmas, mas através de uma 
singularidade contingente. 

§ 26 O silogismo da primeira figura era o imediato ou 
igualmente o silogismo, na medida em que ele é em seu 
conceito enquanto forma abstrata, que ainda não se realizou 
em suas determinações. Na medida em que essa forma pura 
passou para uma outra figura, isso é, por um lado, a 
realização iniciada do conceito, na medida em que o 
momento negativo da mediação e, através disso, uma 
determinidade ulterior da forma são postos na 
determinidade inicialmente imediata e qualitativa dos 
termos. – Mas, ao mesmo tempo, isso é um tornar-se outro da 
forma pura do silogismo; ele não corresponde mais 
completamente a ela, e a determinidade posta em seus 
termos é diversa daquela determinação originária da forma. 
– Na medida em que ele é considerado apenas como um 
silogismo subjetivo que ocorre em uma reflexão exterior, ele 
vale como uma espécie do silogismo que deveria corresponder 
ao gênero, a saber, ao esquema universal S-P-U. Mas ele não 
corresponde inicialmente a esse esquema; as duas premissas 
do mesmo são P-S, ou S-P, e S-U; portanto, em ambos os 
casos, o termo médio está subsumido, ou, em ambos os 
casos, é o sujeito ao qual ambos os outros termos inerem, 
então não [é] um meio termo que, em um caso, deve 
subsumir, ou seja, ser predicado, e, em outro caso, deve estar 
subsumido, ou seja, ser sujeito, ou [não é um meio termo] ao 



40 | A TEORIA HEGELIANA DO SILOGISMO: TRADUÇÃO E COMENTÁRIO 

 

qual um termo  deve inerir, ao passo que ele mesmo deve ser 
inerente ao outro. – Que esse silogismo não corresponda à 
forma universal do silogismo tem o sentido verdadeiro de 
que essa passou para ele, na medida em que a verdade dela 
consiste em ser um silogizar subjetivo e contingente. Se a 
conclusão na segunda figura está correta (a saber, sem 
recorrer à ajuda da delimitação que a transforma em algo 
indeterminado, [delimitação] à qual logo faremos referência) 
então ela está correta porque é correta por si, não por ela ser 
a conclusão desse silogismo. Mas o mesmo se aplica à 
conclusão da primeira figura; é essa sua verdade que está 
posta através da segunda figura. – Na visão de que a segunda 
figura deve ser apenas uma espécie, deixa-se de lado a 
passagem necessária da primeira para a segunda forma e fica-
se parado naquela como na forma verdadeira. Portanto, na 
medida em que na segunda figura (que é exposta, seguindo 
um velho hábito, sem fundamento ulterior, como a terceira), 
deve ter lugar igualmente um silogismo correto nesse sentido 
subjetivo, ele precisaria ser adequado ao primeiro; com isso, 
pois uma premissa S-U tem a relação da subsunção do termo 
médio sob um extremo, então, a outra premissa P-S 
precisaria obter a relação oposta àquela que tem, e P 
precisaria poder ser subsumido sob S. Mas uma tal relação 
seria a suprassunção do juízo determinado “S é P” e poderia 
ter lugar  apenas em um juízo indeterminado,  – em um 
[juízo] particular; portanto, a conclusão pode ser, nessa 
figura, apenas particular. Mas o juízo particular é, como 
observado acima25, tanto positivo quanto negativo, – uma 
conclusão à qual, portanto, não se pode atribuir um grande 
valor. – Na medida em que também o particular e o universal 
são os extremos e são determinidades imediatas, indiferentes 
uma frente à outra, a relação delas é indiferente; pode-se 

                                                      
25Aqui, Hegel está fazendo uma referência ao tratamento do “juízo 
particular” enquanto figura específica no ãmbito da Doutrina do Juízo, a 
qual ocupa o segundo capítulo da seção “Subjetividade” (N.d.T.). 
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arbitrariamente tomar uma ou a outra como termo maior ou 
menor; portanto, também uma ou outra premissa [pode ser 
arbitrariamente tomada] como premissa maior ou menor. 

§ 27 3. A conclusão, na medida em que é tanto positiva 
quanto negativa, é, por conseguinte, uma relação indiferente 
para com essas determinidades, portanto, uma relação 
universal. Considerada mais precisamente, a mediação do 
primeiro silogismo era em si uma [mediação] contingente; no 
segundo, essa contingência está posta. Com isso, ela é 
mediação que suprassume a si mesma; a mediação tem a 
determinação da singularidade e da imediatidade; o que está 
silogizado através desse silogismo precisa, antes, ser em si e 
imediatamente idêntico, pois aquele meio termo, a singularidade 
imediata, é o ser determinado infinitamente múltiplo e 
externo. Antes, então, nele está posta a mediação externa a si. 
Mas a exterioridade da singularidade é a universalidade; 
aquela mediação através do singular imediato aponta, para 
além de si mesma, para a sua outra, que, com isso, acontece 
através do universal. – Ou seja, o que deve ser unificado pelo 
segundo silogismo precisa ser silogizado imediatamente; 
através da imediatidade, que está no seu fundamento, não 
surge um silogizar determinado. A imediatidade que aquele 
[silogismo] aponta é a outra imediatidade frente à sua 
própria, [é] a primeira imediatidade suprassumida do ser – 
logo, a universalidade refletida dentro de si mesma ou que é 
em si, o universal abstrato. 

§ 28 A passagem desse silogismo, segundo o lado 
considerado, era um tornar-se outro como o passar do ser, 
porque o qualitativo e, com efeito, a singularidade imediata 
está no seu fundamento. Mas, segundo o conceito, a 
singularidade silogiza o particular e o universal enquanto 
suprassume a determinidade do particular, o que se apresenta 
como a contingência desse silogismo; os extremos não são 
silogizados pela sua relação determinada, que eles têm com 
o termo médio; portanto, ele não é a unidade determinada deles, 
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e a unidade positiva que ainda lhe compete é apenas a 
universalidade abstrata. Na medida em que o meio termo é 
posto nessa determinação, que é sua verdade, isso é, porém, 
uma outra forma do silogismo. 

 

c) A terceira figura: S - U – P 

 

§ 29 1. Este terceiro silogismo não tem mais nenhuma 
premissa imediata; a relação S – U foi mediada pelo primeiro 
silogismo, a relação P – U pelo segundo. Portanto, ele 
pressupõe os dois primeiros silogismos; mas, inversamente, 
ambos o pressupunham, assim como, em geral, cada um 
pressupõe ambos os restantes. Com isso, nele [o silogismo 
da terceira figura], está realizada plenamente, em geral, a 
destinação do silogismo. – Esta mediação recíproca contém 
precisamente isso, que cada silogismo, embora sendo a 
mediação por si, ao mesmo tempo não é nele mesmo  a 
totalidade da mesma, mas tem nele  uma imediatidade cuja 
mediação se encontra fora dele. 

§ 30 Considerado nele mesmo, o silogismo S - U - P é a 
verdade do silogismo formal; ele expressa que a mediação 
dele é a abstratamente universal e que os extremos não 
[estão] contidos no meio termo segundo sua determinidade 
essencial, mas apenas segundo sua universalidade, antes, 
portanto, não está silogizado nisso aquilo que deveria ser 
mediado. Portanto, aqui está posto aquilo no qual consiste o 
formalismo do silogismo, cujos termos têm um conteúdo 
imediato, indiferente frente à forma, ou [seja], o que é o 
mesmo, [cujos termos] são tais determinações da forma que 
não se refletiram ainda até [tornarem-se] determinações do 
conteúdo. 

§ 31 2. O meio termo desse silogismo é, com efeito, a 
unidade dos extremos, na qual, porém, se abstraiu da 
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determinidade deles, o universal indeterminado. Mas na medida 
em que este universal, como o abstrato, ao mesmo tempo é 
diferente dos extremos como do determinado, é, também ele 
mesmo, ainda um determinado frente a eles e o todo é um 
silogismo cuja relação com seu conceito precisa ser 
considerada. O meio termo, como o universal, é o que 
subsome, ou [seja] predicado, frente a ambos os extremos, 
nem uma vez o que está subsumido, ou [seja] sujeito. Por 
conseguinte, na medida em que ele [esse silogismo], como 
uma espécie do silogismo, deve corresponder a este [ao 
silogismo], isso só pode acontecer apenas de tal modo que, 
na medida em que uma relação [Beziehung] S – U já tem a 
relação [Verhältnis] apropriada, também a outra [relação] U – 
P obtenha a mesma. Isso acontece em um juízo em que a 
relação de sujeito e predicado é indiferente, em um juízo 
negativo. Assim, o juízo torna-se legítimo, mas a conclusão [se 
torna] necessariamente negativa. 

§ 32 Agora, com isso, também é indiferente qual das duas 
determinações dessa proposição seja tomada como 
predicado ou como sujeito e, no silogismo, se é tomada 
como extremo da singularidade ou como extremo da 
particularidade, com isso, se [é tomada] como termo menor 
ou maior. Na medida em que, segundo o que habitualmente 
se assume, é disso que depende qual das premissas deve ser 
a maior ou a menor, isso aqui se tornou indiferente. –  Este 
é o fundamento da habitual quarta figura do silogismo, [figura] 
que Aristóteles não conhecia e que concerne a uma diferença 
completamente vazia, sem interesse. A posição imediata dos 
termos é, nisso, a posição inversa da primeira figura; pois o 
sujeito e o predicado da conclusão negativa, segundo a 
consideração formal do juízo, não têm a relação determinada 
de sujeito e predicado, mas um pode ocupar o lugar do 
outro, é indiferente qual termo seja tomado como sujeito e 
qual como predicado; portanto, é igualmente indiferente 
qual premissa é tomada como maior ou menor. – Essa 
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indiferença, para a qual contribui também a determinação da 
particularidade (em particular na medida em que se observa 
que ela pode ser tomada no sentido compreensivo), faz 
daquela quarta figura algo completamente ocioso. 

§ 33 3. O significado objetivo do silogismo no qual o 
universal é o meio termo é que o que medeia, como unidade 
dos extremos, é essencialmente um universal. Na medida em que 
a universalidade, porém, é inicialmente apenas a 
universalidade qualitativa ou abstrata, a determinidade dos 
extremos não está contida nela; o silogizar deles, se deve 
acontecer, precisa ter seu fundamento igualmente em uma 
mediação que está fora desse silogismo e é, com respeito a 
esse [silogismo], completamente tão contingente quanto nas 
formas precedentes dos silogismos. Mas, na medida em que 
agora o universal está determinado como o meio termo e a 
determinidade dos extremos não está contida nele, esta 
[determinidade] está posta como completamente indiferente 
e exterior. – Todavia, com isso, segundo esta mera abstração,  
surgiu uma quarta figura do silogismo, a saber, [a figura] do 
silogismo sem relacão, U - U - U, [silogismo] que abstrai da 
diferença qualitativa dos termos e tem, assim, como 
determinação a  unidade meramente exterior dos mesmos, a 
saber, a igualdade dos mesmos.   

 

d) A quarta figura: U – U – U, ou seja, o silogismo 

matemático 

 

§ 34 1. O silogismo matemático diz: “Se duas coisas ou 
determinações são iguais a uma terceira, elas são iguais entre 
si”. – Nele, extinguiu-se a relação de inerência ou de 
subsunção dos termos. 

§ 35 Um terceiro em geral é o que medeia, mas ele não tem 
absolutamente determinação alguma frente aos seus 
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extremos. Cada um dos três pode igualmente bem ser o 
terceiro que medeia. Qual deve ser usado para isso, quais das 
três relações, portanto, devem ser tomadas como as 
imediatas e qual como a mediada, depende de circunstâncias 
exteriores e de outras condições, – a saber, [depende de] 
quais [são as] duas entre as mesmas que são as [relações] 
dadas imediatamente. Mas essa determinação não diz nada 
respeito ao próprio silogismo e é completamente externa. 

§ 36 2. O silogismo matemático vale como um axioma na 
matemática, – como uma proposição primeira, evidente em e para 
si, que não seria capaz nem necessitaria de alguma prova, 
quer dizer, de alguma mediação, não pressuporia nada 
diferente, nem poderia ser derivada disso. – Se se considera 
mais de perto a excelência desse axioma, [a saber, o fato] de 
ele ser imediatamente evidente, mostra-se que ela reside no 
formalismo desse silogismo, que abstrai de toda a 
diversidade qualitativa das determinações e apenas acolhe a 
igualdade ou a desigualdade quantitativa delas. Justamente 
por essa razão, porém, ele não é sem pressuposição, ou seja, 
não mediado; a determinação quantitativa, que nele somente 
vem em consideração, é apenas através da abstração das 
diferenças qualitativas e das determinações do conceito. – 
Linhas, figuras que são equiparadas uma à outra, são 
entendidas apenas conforme sua grandeza; um triângulo é 
equiparado a um quadrado, não, porém, como triângulo ao 
quadrado, mas sim unicamente conforme a grandeza, etc. 
Igualmente, o conceito e suas determinações não adentram 
nesse silogizar; com isso, o silogizar não é compreendido de 
modo algum; o entendimento não tem diante de si nem 
mesmo as determinações formais, abstratas do conceito; o 
aspecto evidente desse silogismo repousa, portanto, apenas 
no fato de que ele é tão pobre de determinação do 
pensamento e tão abstrato. 

§ 37 3. Mas o resultado do silogismo do ser aí não é meramente 
essa abstração de toda a determinidade do conceito; a 
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negatividade das determinações imediatas, abstratas que surgiu 
disso tem ainda um outro lado positivo, a saber, que na 
determinidade abstrata está posta sua outra e ela se tornou, 
através disso, concreta. 

§ 38 Primeiramente, todos os silogismos do ser aí se têm 
reciprocamente por pressuposição, e os extremos silogizados 
na conclusão são silogizados verdadeiramente e em e para si 
apenas na medida em que de outra maneira estão unificados 
por uma identidade fundada em outro lugar; o termo médio, 
como está constituído nos silogismos considerados, deve ser 
a unidade do conceito deles, mas é apenas uma 
determinidade formal que não está posta como a unidade 
concreta deles. Porém, esse pressuposto de cada uma daquelas 
mediações não é meramente uma imediatidade dada em geral 
como no silogismo matemático, mas ele mesmo é uma 
mediação, a saber, para cada um de ambos os outros 
silogismos. Logo, o que está verdadeiramente presente não 
é a mediação que se funda em uma imediatidade dada, mas a 
mediação que se funda na mediação. Isso, portanto, não é a 
mediação quantitativa que abstrai da forma da mediação, 
mas antes a mediação que se relaciona com a mediação, ou seja, 
a mediação da reflexão. O círculo do pressupor recíproco que 
os silogismos fecham um para com o outro é o retorno desse 
pressupor para dentro de si mesmo, que, nisso, forma uma 
totalidade e não tem o outro, para o qual cada silogismo 
singular aponta, fora [do círculo], em virtude da abstração, 
mas  o inclui dentro do círculo. 

§ 39 Além disso, por parte das determinações singulares da forma 
se mostrou que, nesse todo dos silogismos formais, cada 
uma delas veio à posição do meio termo. De imediato, esse 
estava determinado como a particularidade; em seguida, ele 
determinou-se através do movimento dialético como 
singularidade e universalidade. Igualmente, cada uma dessas 
determinações percorreu as posições de ambos os extremos. O 
resultado meramente negativo é a extinção das determinações 
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qualitativas da forma no silogismo meramente quantitativo, 
matemático. Mas o que está verdadeiramente presente é o 
resultado positivo de que a mediação não acontece através de 
uma determinidade singular, qualitativa da forma, mas através 
da identidade concreta das mesmas. A falta e o formalismo das 
três figuras consideradas dos silogismos consistem 
justamente no fato de que uma tal determinidade singular 
devia constituir o meio termo nelas. – A mediação, portanto, 
determinou-se como a indiferença das determinações 
imediatas ou abstratas da forma e como reflexão positiva de 
uma dentro da outra. O silogismo imediato do ser aí passou, 
com isso, para o silogismo da reflexão. 

 

Observação: A consideração habitual do silogismo 

 

§ 40 Na apresentação aqui dada da natureza do silogismo e 
de suas formas diversas, tem-se também prestado atenção, 
de passagem, ao que na consideração e no tratamento 
habituais dos silogismos constitui o interesse principal, a 
saber, como em cada figura pode ser feito um silogismo 
correto;  entretanto,  se indicou aí apenas o momento 
principal e foram deixados de lado os casos e as 
complicações que surgem quando a diferença entre juízos 
positivos e negativos é introduzida ao lado da determinação 
quantitativa, sobretudo da particularidade. – Algumas 
observações sobre a visão habitual e a maneira de tratamento 
do silogismo na Lógica estarão aqui ainda no seu lugar. 
Como se sabe, esta doutrina foi elaborada com tanta precisão 
que suas assim chamadas sutilezas tornaram-se fastio e 
desgosto universal. Na medida em que o entendimento natural 
se fez valer de todos os lados da cultura do espírito, contra 
as formas de reflexão sem substância, ele também se voltou 
contra este conhecimento [Kenntnis] artificial das formas da 
razão, e opinou que podia prescindir de uma tal ciência pela 
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razão de que as operações singulares do pensar  traçadas aí, 
ele as executaria já por si mesmo, por natureza, sem 
aprendizagem particular.  De fato, a respeito do pensar 
racional o ser humano, estaria mal se a condição desse 
[pensar] fosse o estudo  laborioso das fórmulas silogísticas, 
assim como estaria mal  (como já se observou no Prefácio26) 
se não pudesse andar ou digerir sem ter estudado [a] 
anatomia e [a] fisiologia. Como o estudo dessas ciências pode 
ter utilidade para o comportamento dietético, assim também 
se atribuirá ao estudo das formas racionais sem dúvida um 
influxo mais importante ainda sobre a exatidão do pensar; 
porém, sem entrar aqui nesse aspecto que concerne à cultura 
do pensar subjetivo, por conseguinte, propriamente falando 
à pedagogia, será preciso admitir que o estudo que tem por 
objeto os modos de operação e as leis da razão precisa ser 
em e para si do mais grande interesse, – de um [interesse] ao 
menos não menor do que o conhecimento das leis da 
natureza e das configurações particulares da mesma 
[natureza]. Se não se considera assunto de pouca importância 
ter descoberto sessenta e tantas espécies de papagaios, cento 
e trinta e sete espécies de verônicas, etc., então muito menos 
ainda se pode considerar de pouca importância descobrir as 
formas racionais; uma figura do silogismo não é algo 
infinitamente superior a uma espécie de papagaios ou de 
verônica? 

§ 41 Assim como, por conseguinte, o fato de desprezar os 
conhecimentos [Kenntnisse] das formas racionais em geral 
precisa ser  considerado apenas  como grosseria, do mesmo 
modo é preciso admitir que a apresentação habitual do 
silogismo e de suas configurações particulares não [é] um 
conhecimento [Erkenntnis] racional, não é uma apresentação 
das mesmas  como formas racionais, e  [que] a sabedoria 
silogística atraiu, pelo  seu desvalor, a  pouca estima que 
                                                      
26O “Prefácio” ao qual Hegel está fazendo referência é o primeiro 
Prefácio (1812) à Ciência da Lógica (N.d.T.) 
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experimentou. Sua falta consiste no fato de ela deter-se 
simplesmente na forma do silogismo do entendimento, segundo 
a qual as determinações do conceito são tomadas como 
determinações formais abstratas. É tão mais inconsequente 
fixá-las como qualidades abstratas, pois no silogismo as 
relações [Beziehungen] das mesmas constituem o essencial e a 
inerência e [a] subsunção contêm já o fato de que o singular, 
porque o universal lhe inere, é ele mesmo universal, e o 
universal, porque subsome o singular, é ele mesmo um 
singular, e [que], mais precisamente, o silogismo põe de 
modo explícito justamente esta unidade como meio termo e sua 
destinação é precisamente a mediação, isto é, que as 
determinações do conceito não têm mais por base sua 
exterioridade umas frente às outras, como no juízo, mas 
antes sua unidade. – Com isso, através do conceito do 
silogismo é enunciada a imperfeição do silogismo formal, no 
qual o meio termo não deve ser fixado como unidade dos 
extremos, mas como uma determinação abstrata, formal, 
qualitativamente diversa deles. – A consideração torna-se 
ainda mais vazia de conteúdo pelo fato de que também tais 
relações [Beziehungen] ou tais juízos, nos quais mesmo as 
determinações formais se tornam indiferentes, como no 
juízo negativo e particular, e se aproximam, por conseguinte, 
das proposições, são assumidos ainda como relações 
[Verhältnisse] perfeitas. – Na medida em que, em geral, a 
forma qualitativa S – P – U vale como o último e [o] 
absoluto, a consideração dialética do silogismo desaparece 
totalmente; assim, os outros silogismos são considerados 
não como alterações necessárias daquela forma, mas como 
espécies. – É indiferente, aqui, se o primeiro silogismo formal 
é considerado, ele mesmo, apenas como uma espécie ao lado 
dos outros ou como gênero e espécie ao mesmo tempo [;] este 
último caso acontece na medida em que os outros silogismos 
são reconduzidos ao primeiro. Se esta redução não ocorre 
explicitamente, então está no fundamento sempre a mesma 
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relação formal da subsunção externa que a primeira figura 
expressa.  

 § 42 Este silogismo formal é a contradição  de que o meio 
termo deve ser a unidade determinada dos extremos, porém 
não como esta unidade, mas como uma determinação 
qualitativamente diversa daqueles extremos dos quais ela 
deve ser [a] unidade. Por ser esta contradição, o silogismo é 
dialético nele mesmo. Seu movimento dialético o apresenta 
nos momentos completos do conceito, de tal modo que não 
é apenas aquela relação de subsunção ou a particularidade, 
mas também essencialmente a unidade negativa e a 
universalidade são momentos do silogizar. Na medida em 
que cada um dos mesmos  [momentos] é por si igualmente 
apenas um momento unilateral da particularidade, eles são 
igualmente meios termos imperfeitos, mas, ao mesmo 
tempo, constituem as determinações desenvolvidas dos 
mesmos  [meios termos]; o curso total através das três figuras 
apresenta o meio-termo em cada uma dessas determinações 
uma depois da outra, e o verdadeiro resultado que surge  
disso  é que o meio termo não é uma [determinação] singular, 
mas a totalidade das mesmas  [determinações]. 

§ 43 A falta do silogismo formal não está, por conseguinte, 
na forma do silogismo – ela é antes a forma da racionalidade – 
mas no fato de que ela é apenas como forma abstrata, por 
conseguinte sem conceito. Mostrou-se que a determinação 
abstrata, em virtude de sua relação abstrata consigo, pode 
também ser considerada como conteúdo; nesse aspecto, o 
silogismo formal não realiza nada senão que uma relação de 
um sujeito com um predicado se segue ou não apenas desse 
termo médio . Não serve de nada ter demonstrado uma 
proposição através de um tal silogismo; em virtude da 
determinidade abstrata do termo médio, que é uma 
qualidade sem conceito, pode  igualmente haver outros 
termos médios a partir dos quais se segue o oposto, e mesmo 
a partir do mesmo termo médio podem também ser 
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derivados de novo predicados contrapostos através de 
silogismos ulteriores. Além de o silogismo formal não 
realizar muito, ele é também algo de muito simples; as muitas 
regras que foram descobertas já são importunas pelo fato de 
contrastarem muito com a natureza simples da Coisa, mas 
também porque elas se referem aos casos onde o conteúdo 
formal do silogismo  – pela determinação externa  da forma, 
sobretudo da particularidade, especialmente  na medida em 
que ela deve, para este fim, ser tomada em um sentido 
compreensivo, – é completamente desvalorizado, e também  
segundo a forma são produzidos apenas resultados 
totalmente sem contéudo. – O lado mais justo e mais 
importante do desprezo na qual caiu o silogística é, porém, 
que ela é uma ocupação tão extensa, sem conceito com um 
objeto cujo único conteúdo é o próprio conceito. – As muitas 
regras silogísticas recordam o procedimento dos mestres do 
cálculo, que dão igualmente uma multidão de regras sobre as 
operações aritméticas, [regras] que todas pressupõem o fato 
de não se ter o conceito da operação. – Mas os números são 
uma materia sem conceito, a operação de cálculo é um 
externo combinar ou separar, um proceder mecânico, a tal 
ponto que se descobriram máquinas de calcular que realizam 
essas operações; pelo contrário, o cúmulo de dureza e de 
rudeza é quando as determinações da forma do silogismo, 
que são conceitos, são tratadas como uma matéria sem 
conceito. 

 § 44 O ponto mais extremo dessa maneira sem conceito de 
tomar as determinações conceituais do silogismo é, decerto, 
[o fato de] que Leibniz (Oppera, Tom. II, P. I) submeteu o 
silogismo ao cálculo combinatório e, através do mesmo, 
calculou quantas posições do silogismo são possíveis, – a 
saber, com respeito às diferenças entre juízos positivos e 
negativos, depois universais, particulares, indeterminados e 
singulares; de tais ligações, encontram-se 2048 possíveis, das 
quais, após excluir as inutilizáveis, restam 24 figuras 
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utilizáveis. – Leibniz atribui grande importância à utilidade 
da análise combinatória para encontrar, não apenas as 
formas do silogismo, mas também as ligações de outros 
conceitos. A operação pela qual se encontra isso é a mesma 
através da qual se calcula quantas ligações de letras permite 
um alfabeto, assim como quantas jogadas são possíveis num 
jogo de dados, [quantas] combinações com um jogo de 
l’hombre, etc. Aqui se encontram, portanto, as 
determinações do silogismo postas em uma classe com os 
pontos do dado e o jogo de l’hombre, [encontra-se] o 
racional como algo de morto e tomado sem conceito e 
[encontra-se] deixado de lado o que é peculiar do conceito e 
suas determinações, [a saber,] relacionar-se como seres 
espirituais e, através desse relacionar, suprassumir sua 
determinação imediata. – Esta aplicação leibniziana do cálculo 
combinatório ao silogismo e à ligação de outros conceitos 
não se diferencia em nada da desacreditada Arte de Lúlio27 
senão porque ela era mais metódica a respeito do valor 
numérico, de resto era tão sem sentido quanto aquela. – Com 
isso se conectava um pensamento predileto de Leibniz que 
ele apreendeu em sua juventude e, não obstante a 
imaturidade e a platitude do mesmo [pensamento], nem 
sequer abandonou mais tarde, [o pensamento] de uma 
característica universal dos conceitos – uma língua escrita na 
qual cada conceito seria apresentado tal como  ele [enquanto] 
é  relação constituída de outros ou [enquanto] se relacionaria 
com outros – como se na ligação racional, que é 
essencialmente dialética, um conteúdo guardasse ainda as 
mesmas determinações que tem quando está fixado por si. 

§ 45 O cálculo de Ploucquet ateve-se, sem dúvida, ao modo mais 
coerente de proceder, através do qual a relação do silogismo 
se torna capaz de ser submetida ao cálculo. Ele se baseia no 
fato de que se abstrai da diferença de relação 

                                                      
27  Raymundus Lullus, (1235-1315), Ars magna. (N.E.A.) 
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[Verhältnisunterschied], da diferença da singularidade, da 
particularidade e da universalidade no juízo e se fixa  a 
identidade abstrata do sujeito e do predicado através da qual  
eles estão em igualdade matemática, – em uma relação que faz 
do silogismo uma formação completamente vácua e 
tautológica de proposições. – Na proposição: “A rosa é 
vermelha”, o predicado não deve significar o vermelho 
universal, mas apenas o vermelho determinado da rosa; na 
proposição: “Todos os cristãos são seres humanos”, o 
predicado deve significar apenas aqueles seres humanos que 
são cristãos; a partir disso e da proposição: Os judeus não 
são cristãos, segue-se então a conclusão que desrecomendou 
o cálculo silogístico para Mendelssohn: “Portanto, os judeus 
não são seres humanos” (a saber, não são aqueles seres 
humanos que são os cristãos). – Ploucquet indica como uma 
consequência de sua invenção, posse etiam rudes mechanice totam 
logicam doceri, uti pueri arithmeticam docentur, ita quidem, ut nulla 
formidine in ratiociniis suis errandi torqueri, vel fallaciis circumveniri 
possint, si in calculo non errant.28 – Esta recomendação de que 
toda a lógica pode ser ensinada mecanicamente através do 
cálculo às pessoas não instruídas é, por certo, o pior que se 
pode dizer a respeito de uma invenção concernente à 
apresentação da ciência lógica. 

 

B. O silogismo da reflexão 

Preâmbulo 

 

                                                      
28 “podem também os incultos ser ensinados mecanicamente em toda a 
lógica, assim como as crianças são ensinadas na aritmética, pois eles não 
podem ser extraviados nos seus raciocínios por algum medo de erro ou 
de incorrerem em falacias, contanto que se atenham ao cálculo”. 
(N.E.A.) 
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§ 46 O curso do silogismo qualitativo suprassumiu o abstrato 
das determinações do mesmo; o termo se pôs, através disso, 
como uma determinidade na qual também a outra aparece. 
Além dos termos abstratos, no silogismo está presente 
também a relação dos mesmos, e na conclusão ela está posta 
como uma [relação] mediada e necessária; por conseguinte, 
cada determinidade não é, na verdade, como uma 
[determinidade] singular por si, mas como relação da outra, 
como determinidade concreta. 

§ 47 O meio termo era a particularidade abstrata, por si uma 
determinidade simples, e meio termo apenas de modo 
externo e relativo para com os extremos autossubsistentes. 
Agora ele está posto como a totalidade das determinações; 
assim, é a unidade posta dos extremos, mas inicialmente a 
unidade da reflexão que os inclui dentro de si, – um incluir 
que, como primeiro suprassumir da imediatidade e como 
primeiro relacionar das determinações, ainda não é a 
identidade absoluta do conceito. 

§ 48 Os extremos são as determinações do juízo da reflexão; 
singularidade própria e universalidade como determinação de 
relação [Verhältnisbestimmung], ou seja, uma  reflexão que  
recolhe um multíplice dentro de si . Mas o sujeito singular 
contém também, como se mostrou no juízo da reflexão, 
além da mera singularidade que pertence à forma, a 
determinidade como universalidade pura e simplesmente 
refletida dentro de si, como gênero pressuposto, isto é, aqui 
assumido ainda imediatamente. 

§ 49 A partir dessa determinidade dos extremos que pertence 
ao curso da determinação do juízo, engendra-se o conteúdo 
mais preciso do meio termo, que é o que importa 
essencialmente no silogismo, pois ele o diferencia do juízo. 
Ele contém 1. a singularidade, 2. mas ampliada para a 
universalidade, como todos, 3. o gênero,  a universalidade que 
está no fundamento, que unifica pura e simplesmente dentro 
de si a singularidade e a universalidade abstrata. – O 
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silogismo da reflexão tem, deste modo, a determinidade própria 
da forma apenas na medida em que o meio termo está posto 
como a totalidade das determinações; o silogismo imediato 
é, por isso, frente a ele,    o [silogismo] indeterminado porque 
o meio termo apenas  ainda é a particularidade abstrata, na 
qual os momentos do seu conceito ainda não estão postos. 
– Esse primeiro silogismo da reflexão pode ser denominado 
o silogismo da todidade. 

 

a) O silogismo da todidade 

 

§ 50 1. O silogismo da todidade é o silogismo do 
entendimento na sua perfeição, mas ainda não mais do que 
isto. Que o meio termo, nele, não seja particularidade 
abstrata, mas desenvolvida nos seus momentos e, por 
conseguinte, como [particularidade] concreta, é, com efeito, 
um requisito essencial para o conceito, só que a forma da 
todidade recolhe o singular na universalidade inicialmente 
apenas de modo externo, e inversamente ela conserva na 
universalidade o singular ainda como um [singular] que 
subsiste imediatamente por si. A negação da imediatidade 
das determinações, que era o resultado do silogismo do ser 
aí, é apenas a primeira negação, ainda não a negação da 
negação ou [a] reflexão absoluta dentro de si. Por 
conseguinte, elas ainda estão no fundamento daquela 
universalidade da reflexão que inclui dentro de si as 
determinações singulares – ou seja, a todidade ainda não é a 
universalidade do conceito, mas a [universalidade] exterior 
da reflexão.   

§ 51 O silogismo do ser aí era contingente porque o termo 
médio do mesmo, como uma determinidade singular do 
sujeito concreto, admite uma multidão indeterminável de tais 
outros termos médios, e, com isso, o sujeito podia estar 
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silogizado com predicados indeterminavelmente diferentes e 
contrapostos. Mas na medida em que, doravante, o meio 
termo contém a singularidade e, através disso, é ele mesmo 
concreto, ele pode ligar ao sujeito apenas um predicado, que 
lhe compete como a [um sujeito] concreto. – Se, por 
exemplo, a partir do termo médio verde, dever-se-ia concluir 
que uma pintura é agradável porque o verde é agradável ao 
olho, ou [que] um poema, um prédio, etc. são belos porque 
possuem a regularidade, então a pintura, etc. poderia, não 
obstante isso, ser feia, em razão de outras determinações a 
partir das quais se poderia concluir com este último 
predicado. Na medida em que, ao contrário, o termo médio 
tem a determinação da todidade, ele contém o verde, a 
regularidade, como um concreto, que, precisamente por isso, 
não é a abstração de algo simplesmente verde, regular etc.; a 
este concreto podem agora ser ligados somente predicados que 
são adequados à totalidade do concreto. – No juízo “O verde ou 
[o] regular é agradável”, o sujeito é apenas a abstração do 
verde, da regularidade; na proposição “Todo verde ou todo 
o regular é agradável”, o sujeito, ao contrário, é: todos os 
objetos efetivos concretos que são verdes ou regulares, que, 
portanto, são tomados como [objetos] concretos com todas as 
suas propriedades que eles ainda têm além do verde ou da 
regularidade.  

§ 52 2. Mas esta perfeição da reflexão do silogismo o torna 
justamente uma mera ilusão. O termo médio tem a 
determinidade Todos; a estes compete imediatamente, na 
premissa maior, o predicado que é silogizado com o sujeito. 
Mas Todos são todos os singulares; nisso, portanto, o sujeito 
singular já tem imediatamente o predicado, e não o obtém 
apenas pelo silogismo. – Ou seja, o sujeito obtém pela conclusão 
um predicado como uma consequência; porém, a premissa 
maior já contém em si esta conclusão; portanto, a premissa 
maior não é por si correta, ou não é um juízo pressuposto, 



FEDERICO ORSINI | 57 

 

imediato, mas pressupõe ela mesma já a conclusão da qual deveria 
ser o fundamento. – No silogismo perfeito predileto:  

Todos os seres humanos são mortais, 

Agora, Caio é um ser humano, 

Portanto, Caio é mortal, 

a premissa maior só é correta porque e na medida em que a 
conclusão é correta; se, por acaso, Fulano  não fosse mortal, 
então a premissa maior não seria correta. A proposição que 
deveria ser conclusão precisa ser já correta imediatamente 
por si, porque a premissa maior, de outro modo, não poderia 
incluir todos os singulares; antes de a premissa maior poder 
valer como correta, há previamente a pergunta se aquela 
conclusão mesma não seria uma instância contra ela.   

§ 53 3. No silogismo do ser aí, surgiu a partir do conceito do 
silogismo o fato de que as premissas, como imediatas, 
contradizem a conclusão, a saber, a mediação exigida pelo 
conceito do silogismo, que o primeiro silogismo 
pressupunha, por conseguinte, outros [silogismos] e, 
inversamente, os outros [silogismos] o pressupunham. No 
silogismo da reflexão está posto nele mesmo que a premissa 
maior pressupõe sua conclusão, na medida em que aquela 
contém a ligação do singular com um predicado que deve ser 
justamente apenas conclusão. 

§ 54 O que, portanto, de fato está presente pode ser expresso 
inicialmente assim [:] que o silogismo da reflexão é apenas 
uma aparência vazia, externa do silogizar, – que, por 
conseguinte, a essência deste silogizar repousa em [uma] 
singularidade subjetiva, que essa, com isso, constitui o meio 
termo e precisa ser posta como tal, – a singularidade que é 
como tal e tem nela a universalidade apenas de modo 
externo. – Ou, segundo o conteúdo mais preciso do 
silogismo da reflexão, mostrou-se que o singular está em 
[relação] imediata, não [em] relação silogizada com o seu 
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predicado, e que a premissa maior, que é a ligação de um 
particular com um universal, ou, de modo mais preciso, de 
um universal formal com um universal em si, está mediada 
pela relação da singularidade que está presente naquela, – da 
singularidade como todidade. Isso, porém, é o silogismo da 
indução.   

 

b) O silogismo da indução 

 

§ 55 1. O silogismo da todidade está sob o esquema da 
primeira figura, S-P-U, o silogismo da indução sob o da 
segunda, U-S-P, pois ele tem novamente por meio termo a 
singularidade, não a singularidade abstrata, mas posta como 
completa, a saber, posta com a sua determinação contraposta, 
a universalidade. – Um extremo é qualquer predicado que é 
comum a todos esses singulares; a relação do mesmo com 
eles constitui as premissas imediatas, das quais uma devia ser 
conclusão no silogismo anterior. – O outro extremo pode ser 
o gênero imediato, como ele está presente no meio termo do 
silogismo precedente ou no sujeito do juízo universal e que 
se esgotou nas singularidades completas ou também nas 
espécies do meio termo. De acordo com isso, o silogismo 
tem a seguinte figura: 

s 

s 

U- - P 

s 

s 

ao 

infinito. 
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§ 56 2. A segunda figura do silogismo formal, U-S-P, não 
correspondeu ao esquema porque, em uma das premissas, S, 
que constitui o meio termo, não era um [termo] que 
subsome, ou seja, predicado.  Na indução, essa falta é 
superada; o meio termo é aqui: todos os singulares; a proposição 
U-S, que contém o universal objetivo ou [o] gênero como 
colocado ao extremo, como sujeito, tem um predicado que 
é pelo menos da mesma extensão que ele, logo é idêntico 
para a reflexão exterior. O leão, o elefante, etc., constituem 
o gênero dos animais de quatro patas; a diferença de que o 
mesmo conteúdo esteja uma vez posto na singularidade, outra 
vez na universalidade, é, assim, mera determinação indiferente da 
forma, – uma indiferença que é o resultado do silogismo 
formal posto no silogismo da reflexão e [indiferença] que 
aqui está posta pela igualdade da extensão. 

§ 57 Portanto, a indução não é o silogismo da mera percepção 
ou do ser aí contingente, como a segunda figura 
correspondente a ele, mas silogismo da experiência, – do 
recolher subjetivo dos singulares no gênero e do silogizar do 
gênero com uma determinidade universal, porque ela é 
encontrada em todos os singulares. Ele também tem o 
significado objetivo de que o gênero imediato, através da 
totalidade da singularidade, se determina como uma 
propriedade universal, tem seu ser aí em uma relação 
universal ou [em uma] característica. – Só que o significado 
objetivo desse assim como dos outros silogismos é apenas 
seu conceito interior e não está ainda posto aqui. 

§ 58 3. Antes, a indução é ainda essencialmente um silogismo 
subjetivo. Os meios termos são os singulares em sua 
imediatidade; o recolher dos mesmos no gênero através da 
todidade é uma reflexão externa. Em virtude da imediatidade 
subsistente dos singulares e da exterioridade decorrente disso, 
a universalidade é apenas completude ou, antes, permanece 
uma tarefa. – Por conseguinte, na indução o progresso para a 
má infinitude vem novamente à tona; a singularidade deve ser 
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posta como idêntica à universalidade, mas, na medida em que 
os singulares estão postos igualmente como imediatos, aquela 
unidade permanece apenas como um dever ser perene; ela é 
uma unidade da igualdade; os [termos] que devem ser 
idênticos, ao mesmo tempo, devem não ser idênticos. Os a, 
b, c, d, e constituem o gênero e dão a experiência completa 
apenas em direção ao infinito. Nessa medida, a conclusão da 
indução permanece problemática. 

§ 59 Mas, na medida em que ela expressa que a percepção 
deve prosseguir ao infinito, a fim de se tornar experiência, ela 
pressupõe que o gênero esteja silogizado com sua 
determinidade em e para si. Com isso, ela pressupõe, a rigor, 
sua conclusão, antes, como um imediato, como o silogismo 
da todidade pressupõe a conclusão para uma de suas 
premissas. – Uma experiência que repousa na indução é 
assumida como válida, embora a percepção admitidamente 
não esteja realizada plenamente; porém, pode-se assumir que 
nenhuma instância possa surgir contra aquela experiência 
apenas na medida em que essa seja verdadeira em e para si. O 
silogismo por indução fundamenta-se, com efeito, portanto, 
em uma imediatidade, não, porém, naquela em que ele 
deveria se fundamentar, na imediatidade que é da singularidade, 
mas na [imediatidade] que é em e para si, na [imediatidade] 
universal. – A determinação fundamental da indução é de ser 
um silogismo; se a singularidade é tomada como 
[determinação] essencial, mas a universalidade é apenas 
como determinação externa do meio termo, então o meio 
termo se desfaz em duas partes não ligadas, e nenhum 
silogismo estaria presente; essa exterioridade pertence, antes, 
aos extremos. A singularidade só pode ser meio termo como 
imediatamente idêntica à universalidade; uma tal universalidade é 
propriamente a universalidade objetiva, o gênero. – Isso pode 
também ser considerado assim: A universalidade é externa na 
determinação da singularidade, que está no fundamento do 
meio termo da indução, mas essencial; um tal externo é de modo 
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igualmente imediato seu oposto, o interno. – Por conseguinte, 
a verdade do silogismo da indução é um silogismo que tem 
por meio termo uma singularidade que é universalidade 
imediatamente em si mesma; –  o silogismo da analogia. 

 

c) O silogismo da analogia 

 

§ 60 1. Esse silogismo tem a terceira figura do silogismo 
imediato, S – U – P, como seu esquema abstrato. Mas o seu 
meio termo não é mais uma qualidade singular qualquer, mas 
uma universalidade, que é a reflexão dentro de si de um concreto, 
assim, a natureza do mesmo; – e inversamente, por ser assim 
a universalidade como [universalidade] de um concreto, ela 
é, ao mesmo tempo, em si mesma esse concreto. – Aqui, 
portanto, o meio termo é um singular, mas segundo a sua 
natureza universal; além disso, é extremo um outro singular, 
que tem junto com aquele a mesma natureza universal. Por 
exemplo: 

A Terra tem habitantes; 

a lua é uma terra; 

então, a lua tem habitantes. 

§ 61 2. A analogia é tanto mais superficial quanto mais o 
universal, no qual os dois singulares são um só e segundo o 
qual um se torna predicado do outro, é uma mera qualidade 
ou, como a qualidade é tomada subjetivamente, uma ou uma 
outra característica, quando a identidade de ambos é tomada 
aqui como uma mera semelhança. Contudo, uma tal 
superficialidade, à qual uma forma do entendimento ou da 
razão é reduzida rebaixando-a para a esfera da mera 
representação, nem deveria ser mencionada na lógica. – 
Tampouco é apropriado apresentar a premissa maior desse 
silogismo do seguinte modo: “O que é semelhante a um 
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objeto em alguma característica é semelhante a ele também 
em outras”. Dessa maneira, a forma do silogismo é expressa na 
figura de um conteúdo e, junto com isso, o conteúdo 
empírico, [ou seja,] aquilo que tem que ser chamado 
propriamente de conteúdo, é transferido para a premissa 
menor. Assim, também a forma inteira, por exemplo, do 
primeiro silogismo, poderia ser expressa como a sua 
premissa maior: “O que está subsumido sob um outro ao 
qual é inerente um terceiro, a ele é inerente também esse 
terceiro; mas agora”, e assim por diante. Mas no próprio 
silogismo não importa o conteúdo empírico, e fazer da sua 
própria forma o conteúdo de uma premissa maior é tão 
indiferente quanto se se tomasse por isso todo e qualquer 
outro conteúdo empírico. Contudo, na medida em que no 
silogismo da analogia não deveria ser importante aquele 
conteúdo que não contém nada senão a forma peculiar do 
silogismo, tampouco isso seria importante no primeiro 
silogismo, [ou seja,] não seria importante aquilo que faz do 
silogismo o silogismo. – O que importa é sempre a forma do 
silogismo, seja que o silogismo tenha como seu conteúdo 
empírico esta própria forma ou algo diferente. Assim, o 
silogismo da analogia é uma forma peculiar, e é uma razão 
completamente vazia para não querer considerá-lo uma tal 
forma o fato de poder fazer da sua forma o conteúdo ou 
matéria de uma premissa maior, ao passo que a matéria não 
concerne ao [elemento] lógico. – Aquilo que no silogismo da 
analogia, [e] de alguma forma também no silogismo da 
indução, pode induzir a esse pensamento é que nesses 
silogismos o meio termo e também os extremos são mais 
determinados do que no silogismo meramente formal e que, 
portanto, a determinação da forma precisa aparecer também 
como determinação de conteúdo, porque não é mais simples e 
abstrata. Mas o fato de que a forma se determina assim como 
conteúdo é, em primeiro lugar, um progredir necessário do 
[elemento] formal e, portanto, concerne essencialmente à 
natureza do silogismo; por conseguinte, em segundo lugar, uma 
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tal determinação de conteúdo, não pode, enquanto tal, ser 
considerada como um outro conteúdo empírico e não se 
pode abstrair dela. 

§ 62 Se se considera a forma do silogismo da analogia 
naquela expressão da sua premissa maior de que, quando dois 
objetos concordam em uma propriedade ou também em algumas 
propriedades, a um compete também uma propriedade ulterior que o 
outro tem, então pode parecer que esse silogismo contenha 
quatro determinações, a quaternio terminorum, – uma circunstância 
que implicaria a dificuldade de colocar a analogia na forma 
de um silogismo formal. – Há dois singulares, em terceiro lugar 
uma propriedade assumida imediatamente em comum e, em 
quarto lugar, a outra propriedade que um singular tem 
imediatamente, mas que o outro obtém apenas através do 
silogismo. – Isso deriva do fato de que, como se engendrou, 
no silogismo analógico o meio termo está posto como 
singularidade, mas imediatamente também como a verdadeira 
universalidade dela. – Na indução, além de ambos os 
extremos, o meio termo é uma multidão indeterminável de 
singulares; nesse silogismo, por conseguinte, deveria ser 
contada uma multidão infinita de termos. – No silogismo da 
todidade, a universalidade é no meio termo apenas como a 
determinação exterior da forma da todidade, no silogismo da 
analogia, pelo contrário, [a universalidade] é como 
universalidade essencial. No exemplo acima, o termo médio, 
a terra, é tomado como um concreto que, segundo sua 
verdade, é tanto uma natureza universal, ou [seja] um gênero, 
quanto um singular. 

§ 63 Segundo esse lado, a quaternio terminorum não faria da 
analogia um silogismo imperfeito. Mas o silogismo se torna 
impefeito através dela segundo um outro lado; porque, 
embora certamente um sujeito tenha a mesma natureza 
universal do outro, é indeterminado se a um sujeito a 
determinidade que é silogizada também para o outro lhe 
compete em virtude da sua natureza ou em virtude da sua 
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particularidade, se, por exemplo, a terra tem habitantes como 
corpo celeste em geral ou apenas como esse corpo celeste 
particular. – A analogia é ainda um silogismo da reflexão na 
medida em que singularidade e universalidade são 
imediatamente unificadas no meio termo dele. Em virtude 
dessa imediatidade está presente ainda a exterioridade da 
unidade da reflexão; o singular é gênero apenas em si, não 
estando posto nessa negatividade pela qual sua 
determinidade seria como a determinidade própria do 
gênero. Por conseguinte, o predicado que compete ao 
singular do meio termo não é ainda predicado do outro 
singular, embora ambos pertençam ao mesmo gênero. 

§ 64 3. S – P (a lua tem habitantes) é a conclusão; mas uma 
das premissas (a terra tem habitantes) é igualmente tal S – P; 
na medida em que S – P deve ser uma conclusão, nisso está 
a exigência de que também aquela premissa seja uma tal 
conclusão. Portanto, esse silogismo é, dentro de si mesmo, a 
exigência de si contra a imediatidade que ele contém; ou 
[seja,] ele pressupõe a sua conclusão. Um silogismo do ser aí 
tem sua pressuposição nos outros silogismos do ser aí; nos 
silogismos que acabamos de considerar, essa pressuposição 
deslocou-se para dentro deles, porque eles são silogismos da 
reflexão. Portanto, na medida em que o silogismo da 
analogia é a exigência da sua mediação contra a imediatidade 
pela qual sua mediação está afetada, é do momento da 
singularidade que ele exige a suprassunção. Assim permanece 
para o meio termo o universal objetivo, o gênero, purificado 
da imediatidade. – No silogismo da analogia, o gênero era 
momento do meio termo apenas como pressuposição imediata; 
na medida em que o próprio silogismo exige a suprassunção 
da imediatidade pressuposta, a negação da singularidade e, 
portanto, o universal não são mais imediatos, mas postos. – O 
silogismo da reflexão continha apenas a primeira negação da 
imediatidade; doravante, entrou a segunda [negação], e, com 
isso, a universalidade externa da reflexão está determinada 
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como universalidade que é em e para si. Assim, considerada 
do lado positivo, a conclusão se mostra idêntica à premissa, 
a mediação juntada com sua pressuposição, assim, uma 
identidade da universalidade da reflexão através da qual ela 
se tornou uma universalidade superior. 

§ 65 Se olhamos para o andamento dos silogismos da 
reflexão, a mediação é em geral a unidade posta ou concreta das 
determinações da forma dos extremos; a reflexão consiste 
nesse pôr de uma determinação dentro da outra; o que 
medeia, assim, é a todidade. Contudo, a singularidade se mostra 
como o fundamento essencial da mesma, e a universalidade 
[mostra-se] apenas como determinação externa nela, como 
completude. Porém, a universalidade é essencial para o singular, 
para que ele seja um meio termo que silogiza; portanto, ele 
precisa ser tomado como um universal que é em si. Todavia, 
ele [o singular] não é unificado com ela [a universalidade] 
dessa maneira meramente positiva, mas está suprassumido 
nela e é momento negativo; assim, o universal, o ente em e 
para si, é gênero posto, e o singular como imediato é, antes, 
a exterioridade do mesmo [o gênero], ou seja, é extremo. – O 
silogismo da reflexão, tomado em geral, está sob o esquema 
P - S - U; o singular nele é ainda, como tal, determinação 
essencial do meio termo; contudo, na medida em que sua 
imediatidade se suprassumiu e o meio termo se determinou 
como universalidade que é em e para si, o silogismo entrou 
sob o esquema formal S - U - P e o silogismo da reflexão 
passou para o silogismo da necessidade. 

 

C. O silogismo da necessidade 

Preâmbulo 
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§ 66 O que medeia se determinou, doravante, 1. como 
universalidade determinada simples, como a particularidade é 
no silogismo do ser aí, mas 2. como universalidade objetiva, 
quer dizer, que contém a determinidade inteira dos extremos 
diferentes, como a todidade do silogismo da reflexão é uma 
universalidade preenchida, mas simples, – a natureza universal da 
Coisa, o gênero. 

§ 67 Este silogismo é cheio de conteúdo porque o meio termo 
abstrato do silogismo do ser aí se pôs como a diferença 
determinada, como ele é enquanto meio termo do silogismo 
da reflexão, mas essa diferença se refletiu novamente na 
identidade simples. – Este silogismo é, por conseguinte, 
silogismo da necessidade, pois seu meio termo não é um outro 
conteúdo imediato qualquer, mas a reflexão da 
determinidade dos extremos dentro de si. Estes têm no meio 
termo sua identidade interior, cujas determinações de 
conteúdo são as determinações da forma dos extremos. – 
Com isso, aquilo pelo qual os termos se diferenciam é como 
forma externa e inessencial, e eles são como momentos de um 
ser aí necessário. 

§ 68 Inicialmente, este silogismo é o imediato e, nesse 
aspecto, tão formal que a conexão dos termos é a natureza 
essencial como conteúdo e este, nos termos diferentes, é apenas 
em forma diversa e os extremos por si são apenas como um 
subsistir inessencial. – A realização deste silogismo deve 
determiná-lo de tal modo que os extremos sejam postos 
igualmente como essa totalidade, que é inicialmente o meio 
termo, e a necessidade da relação, que é inicialmente apenas o 
conteúdo substancial, seja uma relação da forma posta. 

 

a) O silogismo categórico 

 



FEDERICO ORSINI | 67 

 

§ 69 1. O silogismo categórico tem o juízo categórico como 
uma ou como ambas suas premissas. – Aqui, com esse 
silogismo, como com o juízo, é ligado o significado mais 
determinado de que o meio termo do mesmo [silogismo] é a 
universalidade objetiva. De modo superficial, o silogismo 
categórico também não é tomado como mais do que um 
mero silogismo da inerência. 

§ 70 O silogismo categórico, segundo seu significado cheio 
de conteúdo, é o primeiro silogismo da necessidade, em que um 
sujeito está silogizado por sua substância com um predicado. 
A substância, porém, elevada para a esfera do conceito, é o 
universal, posta como aquilo que é em e para si de tal modo 
que não tem na sua relação peculiar a acidentalidade, mas a 
determinação do conceito como forma, como maneira de 
seu ser. Por conseguinte, suas diferenças são os extremos do 
silogismo e, de modo determinado, a universalidade e [a] 
singularidade. Aquela é, frente ao gênero, como o meio termo 
está determinado mais precisamente, a universalidade 
abstrata ou determinidade universal – a acidentalidade da 
substância recolhida na determinidade simples, que é, 
contudo, a diferença essencial, a diferença específica dela. – A 
singularidade, porém, é o efetivo, em si a unidade concreta 
do gênero e da determinidade, mas aqui, como no silogismo 
imediato, singularidade inicialmente imediata, a 
acidentalidade recolhida na forma do subsistir que é por si. – 
A relação deste extremo com o meio termo constitui um 
juízo categórico; mas na medida em que o outro extremo, 
segundo a determinação indicada, também expressa a 
diferença específica do gênero ou seu princípio determinado, 
esta outra premissa também é categórica. 

§ 71 2. Inicialmente este silogismo, como silogismo primeiro, 
portanto imediato, da necessidade, está sob o esquema do 
primeiro silogismo formal S – P – U. Mas, como o meio 
termo é a natureza essencial do singular, e não qualquer das 
determinidades ou propriedades do mesmo [singular], e 
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igualmente o extremo da universalidade não é qualquer 
universal abstrato, e tampouco apenas uma qualidade 
singular, e sim a determinidade universal, o específico da 
diferença do gênero, então desaparece a contingência segundo 
a qual o sujeito só seria silogizado por qualquer termo médio 
com qualquer qualidade. – Na medida em que, com isso, 
também as relações dos extremos com o meio termo não têm 
a mesma imediatidade externa como no silogismo do ser aí, 
a exigência da prova não ocorre no sentido em que tinha 
lugar lá e conduzia ao progresso infinito.   

§ 72 Além disso, este silogismo não pressupõe, como o faz 
um silogismo da reflexão, sua conclusão para suas premissas. 
Os termos estão, segundo o conteúdo substancial, em 
relação idêntica uns com os outros, [relação] que é em e para 
si; está presente uma essência que percorre os três termos, na 
qual as determinações da singularidade, da particularidade e 
da universalidade são apenas momentos formais. 

§ 73 Por conseguinte, o silogismo categórico, nesta medida, 
não é mais subjetivo; naquela identidade inicia a objetividade; 
o meio termo é a identidade cheia de conteúdo de seus 
extremos, que estão contidos segundo sua autossubsistência 
nesta mesma [identidade], pois sua autossubsistência é 
aquela universalidade substancial, o gênero. O subjetivo do 
silogismo consiste no subsistir indiferente dos extremos 
frente ao conceito, ou seja, o meio termo. 

§ 74 3. Mas há ainda isto de subjetivo neste silogismo, que 
esta identidade é ainda como a [identidade] substancial ou 
como conteúdo, não ainda, ao mesmo tempo, como identidade 
da forma. Por conseguinte, a identidade do conceito é ainda 
[um] nexo interior, portanto, como relação, ainda necessidade; a 
universalidade do meio termo é identidade sólida, positiva, 
não igualmente como negatividade de seus extremos. 

§ 75 De modo mais preciso, a imediatidade desse silogismo, 
que não está ainda posta como o que ela é em si, está assim 
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presente . O propriamente imediato do silogismo é o singular. 
Este é subsumido sob seu gênero como meio termo; mas 
sob o mesmo [gênero] está ainda uma pluralidade indeterminada 
de outros singulares; é, por conseguinte, contingente que 
somente este singular esteja posto sob ele como subsumido. 
– Mas esta contingência, ademais, não pertence meramente 
à reflexão exterior, que encontra de modo contingente, por 
comparação com outros, o singular posto no silogismo; antes, 
na medida em que ele mesmo está relacionado com o meio 
termo como sua universalidade objetiva, está posto como 
contingente, como uma efetividade subjetiva. Por outro lado, 
na medida em que o sujeito é um singular imediato, ele contém 
determinações que não estão contidas no meio termo como 
na natureza universal; portanto, ele tem também uma 
existência indiferente frente a isso, determinada por si, que é 
de conteúdo peculiar. Com isso, inversamente, este outro 
termo também tem uma imediatidade indiferente e [uma] 
existência diversa daquele. – A mesma relação tem lugar 
também entre o meio termo e o outro extremo, pois este tem 
igualmente a determinação da imediatidade, portanto de um 
ser contingente frente a seu meio termo. 

§ 76 O que, com isto, está posto no silogismo categórico são, 
por um lado, os extremos em uma relação tal com o meio 
termo que eles têm em si [uma] universalidade objetiva ou 
[uma] natureza autossubsistente, e são, ao mesmo tempo, 
como imediatos, portanto efetividades indiferentes um para com 
o outro. Mas, por outro lado, eles estão igualmente 
determinados como [extremos] contingentes, ou seja, sua 
imediatidade está determinada como suprassumida na 
identidade deles. Esta, porém, em virtude daquela 
autossubsistência e totalidade da efetividade, é apenas a 
[identidade] formal, interior; através disso, o silogismo da 
necessidade se determinou como hipotético.   
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b) O silogismo hipotético 

 

§ 77 1. O juízo hipotético contém apenas a relação necessária 
sem a imediatidade dos relacionados. Se A é, então B é; ou o 
ser do A é também igualmente o ser de um outro, do B; com 
isso, ainda não está dito nem que A é, nem que B é. O 
silogismo hipotético adiciona essa imediatidade do ser: 

Se A é, então B é, 

Agora, A é, 

Portanto, B é. 

A premissa menor enuncia por si o ser imediato do A. 

§ 78 Mas não é meramente isso que foi adicionado ao juízo. 
O silogismo não contém a relação do sujeito e do predicado 
como a cópula abstrata, mas como a unidade preenchida que 
medeia. Portanto, o ser do A não precisa ser tomado como mera 
imediatidade, mas essencialmente como meio termo do silogismo. 
Isso tem que ser considerado mais precisamente. 

§ 79 2. Inicialmente, a relação do juízo hipotético é a 
necessidade, ou seja, a identidade interior substancial na 
diversidade externa da existência ou da indiferença recíproca 
do ser que aparece, –  um conteúdo idêntico que está 
internamente no fundamento. Ambos os lados do juízo não 
são, portanto, um ser imediato, mas um ser retido na 
necessidade, e portanto, ao mesmo tempo, ser suprassumido 
ou apenas ser que aparece. Além disso, eles se comportam 
como lados do juízo, como universalidade e singularidade; um é, 
portanto, aquele conteúdo como totalidade das condições, o 
outro como efetividade. Todavia, é indiferente qual lado seja 
tomado como universalidade e qual, como singularidade. 
Pois, na medida em que as condições ainda são o interior, o 
abstrato de uma efetividade, elas são o universal, e é pelo estar 
recolhido das mesmas em uma singularidade que elas entraram 
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na efetividade. Inversamente, as condições são um 
aparecimento isolado, disperso, que ganha unidade e significado 
e um ser aí universalmente valido apenas na efetividade. 

§ 80 Todavia, a relação [Verhältnis] mais precisa que aqui foi 
assumido entre ambos os lados como relação da condição 
com o condicionado, pode ser tomada também como causa 
e efeito, fundamento e consequência; isto é indiferente aqui; 
mas a relação da condição corresponde mais precisamente à 
relação que estava presente no juízo e, consequentemente, 
no silogismo hipotético; na medida em que a condição é 
essencialmente uma existência indiferente, fundamento e 
causa, ao contrário, são tais que por si mesmos passam; a 
condição também é uma determinação mais universal, na 
medida em que ela compreende ambos os lados daquelas 
relações [Verhältnisse], porque o efeito, a consequência, etc. 
são igualmente condição da causa, do fundamento, como 
esses [são condições] daqueles. 

§ 81 A é agora o ser que medeia, enquanto ele é, em primeiro 
lugar, um ser imediato, uma efetividade indiferente, mas, em 
segundo lugar, na medida em que ele é igualmente como um 
ser contingente em si mesmo, [um ser] que suprassume a si. O que 
transpõe as condições para a efetividade da nova figura da 
qual elas são condições é o fato de elas não serem o ser como 
o imediato abstrato, mas o ser no seu conceito, inicialmente o 
devir, – mas, pois o conceito não é mais o passar, mais 
determinadamente a singularidade como unidade negativa que 
se relaciona consigo. – As condições são um material 
disperso, que espera e exige sua utilização; essa negatividade é 
o que medeia, a unidade livre do conceito. Ela se determina 
como atividade, pois esse meio termo é a contradição da 
universalidade objetiva, ou seja, da totalidade do conteúdo 
idêntico e da imediatidade indiferente. – Por conseguinte, esse 
meio termo não é mais meramente interior, mas necessidade 
que é; a universalidade objetiva contém a relação consigo 
mesma como imediatidade simples, como ser; – no silogismo 
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categórico, esse momento é inicialmente determinação dos 
extremos, mas, frente à universalidade objetiva do meio 
termo, ele se determina como contingência, com isso, 
[determina-se] apenas como um posto, também [como um] 
suprassumido, isto é, como algo que retornou para o 
conceito ou para o meio termo como unidade que agora é, 
ela mesma, na sua objetividade, também ser. 

§ 82 A conclusão “Portanto, B é” expressa a mesma 
contradição: que B é um ente que é imediatamente, mas 
igualmente é através de um outro, ou seja, é mediado. 
Portanto, segundo sua forma, ele é o mesmo conceito que é 
o meio termo; apenas como o necessário [ele é] diferente da 
necessidade, – na forma inteiramente superficial da 
singularidade frente à universalidade. O conteúdo imediato de 
A e de B é o mesmo; são apenas dois nomes diversos da 
mesma base para a representação, na medida em que ela fixa o 
aparecimento da figura diversa do ser aí e do necessário 
diferencia sua necessidade; mas na medida em que essa [a 
necessidade] devesse ser separada de B, ele não seria o 
necessário. Logo, nisso está presente a identidade do que 
medeia e do mediado. 

§ 83 3. O silogismo hipotético apresenta inicialmente a relação 
necessária como conexão através da forma ou unidade negativa, 
como o categórico, através da unidade positiva, apresenta do 
conteúdo sólido, a universalidade objetiva. Mas a necessidade se 
junta com o necessário; a atividade da forma do transpor a 
efetividade condicionante para a condicionada é, em si, a 
unidade, na qual as determinações anteriores da oposição, 
libertas para o ser aí indiferente, estão suprassumidas e a 
diferença de A e de B é um nome vazio. Ela é, portanto, 
unidade refletida dentro de si, – por conseguinte, um 
conteúdo idêntico, e é isso não apenas em si, mas também está 
posta através desse silogismo, na medida em que o ser do A 
também não é seu próprio, mas do B e, inversamente, em 
geral, o ser de um é o ser do outro e na conclusão, 
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determinadamente, o ser imediato, ou seja, a determinidade 
indiferente, é como uma [determinidade] mediada, – logo, a 
exterioridade se suprassumiu e [o que] está posto é sua unidade 
que foi para dentro de si. 

§ 84 Através disso, a mediação do silogismo se determinou 
como singularidade, imediatidade e como negatividade que se 
relaciona consigo, ou seja, como identidade que se diferencia e 
se reúne dentro de si a partir dessa diferença, como forma 
absoluta e, justamente por isso, como universalidade objetiva, 
conteúdo que é  idêntico a si. Nessa determinação, o silogismo 
é o silogismo disjuntivo. 

 

c) O silogismo disjuntivo 

§ 85 Como o silogismo hipotético está em geral sob o 
esquema da segunda figura U - S - P, assim o silogismo 
disjuntivo está sob o esquema da terceira figura do silogismo 
formal: S - U - P. O meio termo é, porém, a universalidade 
preenchida com a forma; ele se determinou como a totalidade, 
como universalidade objetiva desenvolvida. O termo médio é, 
por conseguinte, tanto universalidade quanto particularidade 
e singularidade. Enquanto aquela [universalidade] ele é, em 
primeiro lugar, a identidade substancial do gênero, mas, em 
segundo lugar, como uma identidade tal que nela é acolhida a 
particularidade, mas como igual a ela, portanto como esfera 
universal, que contém sua total particularização – o gênero 
dividido nas suas espécies: A, que é tanto B quanto C quanto 
D. Mas a particularização é, como diferenciação, também o 
ou-ou de B, C e D, unidade negativa, o excluir-se recíproco das 
determinações. – Além disso, agora, esse excluir não é 
apenas um excluir-se recíproco, nem a determinação é 
meramente uma determinação relativa, mas é também 
essencialmente determinação que se relaciona consigo, – o 
particular como singularidade com exclusão das outras. 
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A é ou B ou C ou D, 

mas A é B; 

portanto, A não é nem C nem D. 

Ou também: 

A é ou B ou C ou D, 

mas A não é nem C nem D; 

portanto, ele é B. 

§ 86 A não é sujeito apenas em ambas as premissas, mas 
também na conclusão. Na primeira premissa ele é universal 
e no seu predicado a esfera universal particularizada na 
totalidade das suas espécies; na segunda premissa está posto 
como determinado, ou [seja] como uma espécie; na conclusão 
está posto como a determinidade singular, a determinidade 
que exclui. – Ou também já na premissa menor [A] está 
posto como singularidade que exclui e na conclusão está 
posto positivamente, como o determinado que ele é. 

§ 87 Portanto, aquilo que, em geral, aparece como o mediado 
é a universalidade do A com a singularidade. O que medeia, 
todavia, é esse A, que é a esfera universal das suas 
particularizações e um determinado como singular. O que é a 
verdade do silogismo hipotético, a unidade do mediado e 
daquilo que medeia, está, assim, posto no silogismo disjuntivo, 
que, por essa razão, igualmente não é mais um silogismo. O 
meio termo, que nele está posto como a totalidade do 
conceito, contém, a saber, ele mesmo, ambos os extremos 
na determinidade completa deles. Na diferença em relação 
ao meio termo, os extremos são somente como um ser posto 
ao qual não compete mais qualquer determinidade própria 
frente ao meio termo.     

§ 88 Se isso é considerado de uma maneira ainda mais 
determinada com respeito ao silogismo hipotético, estavam 
presentes nele uma identidade substancial, como o nexo interior 
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da necessidade, e uma unidade negativa diferente dele – a saber, 
a atividade ou a forma, que transpôs um ser aí para umoutro. 
O silogismo disjuntivo é, em geral, na determinação da 
universalidade; o meio termo dele é o A como gênero e como 
um [termo] perfeitamente determinado; através dessa unidade, 
aquele conteúdo que antes foi interior [agora] está também 
posto, e, inversamente, o ser posto, ou [seja] a forma, não é a 
unidade negativa externa frente a um ser aí indiferente, mas 
é idêntico àquele conteúdo sólido. Toda a determinação da 
forma do conceito está posta na diferença determinada dela 
e, ao mesmo tempo, na identidade simples do conceito. 

§ 89 Através disso, agora, suprassumiu-se o formalismo do 
silogizar, com isso, a subjetividade do silogismo e do conceito 
em geral. Este [elemento] formal ou subjetivo consistia em 
que o que mediava os extremos era o conceito como 
determinação abstrata, e [essa determinação] era, por isso, 
diversa daqueles, dos quais era unidade. Ao contrário, na 
realização plena do silogismo, onde a universalidade objetiva 
está igualmente posta como totalidade das determinações da 
forma, a diferença daquilo que medeia e do mediado 
desapareceu. Aquilo que está mediado é ele mesmo um 
momento essencial do seu [elemento] que medeia, e cada 
momento é como a totalidade dos mediados. 

§ 90 As figuras do silogismo apresentam cada determinidade 
do conceito singularmente como o meio termo, que, ao mesmo 
tempo, é o conceito como dever ser, como exigência de que o 
que medeia seja a totalidade dele. Contudo, os diversos 
gêneros de silogismo apresentam os estágios do preenchimento 
ou concreção do meio termo. No silogismo formal, o meio 
termo é posto como totalidade apenas pelo fato de que todas 
as determinidades, mas cada uma singularmente, percorrem 
a função da mediação. No silogismo da reflexão, o meio 
termo é como a unidade que recolhe externamente as 
determinações dos extremos. No silogismo da necessidade, 
ele se determinou como unidade tanto desenvolvida e total 
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quanto simples, e, através disso, a forma do silogismo, o qual 
consistia na diferença do meio termo frente a seus extremos, 
suprassumiu-se. 

§ 91 Com isso, realizou-se o conceito em geral; mais 
determinadamente, ele ganhou uma realidade tal que é 
objetividade. A primeira realidade foi que o conceito, como 
unidade dentro de si negativa, dirime-se e põe como juízo 
suas determinações em uma diferença determinada e 
indiferente, e no silogismo contrapõe a si mesmo a elas. Na 
medida em que ele [o conceito] é, assim, ainda o interno 
desta sua exterioridade, através do curso dos silogismos esta 
exterioridade é igualada com a unidade interna; através da 
mediação na qual inicialmente são idênticas apenas em um 
terceiro, as diversas determinações retornam para essa 
unidade, e a exterioridade apresenta, através disso, nela 
mesma o conceito, que, com isso, não está mais, por sua vez, 
diferenciado dela como unidade interna. 

§ 92 Contudo, aquela determinação do conceito que foi 
considerada como realidade é, inversamente, também um ser 
posto. Pois não apenas nesse resultado se apresentou como 
verdade do conceito a identidade da sua interioridade com a 
sua exterioridade, mas já os momentos do conceito no juízo, 
também na indiferença recíproca deles, permanecem 
determinações que só têm seu significado na sua relação. O 
silogismo é mediação, o conceito completo no seu ser posto. Seu 
movimento é o suprassumir desta mediação, na qual nada é 
em e para si, mas cada um é apenas mediante um outro. O 
resultado é, portanto, uma imediatidade que surgiu através do 
suprassumir da mediação, um ser que é igualmente idêntico à 
mediação e é o conceito, que produziu a si mesmo a partir 
de seu ser outro e no seu ser outro. Esse ser, portanto, é uma 
Coisa que é em e para si, – a objetividade. 

 



COMENTÁRIO 

Terceiro capítulo: o silogismo 

 

Proêmio 

§1 
O motivo central do primeiro parágrafo é a gênese 

sistemática do silogismo, a saber, sua determinação em 
relação ao que o precede: o conceito e o juízo. “Gênese 
sistemática” é um conceito interpretativo voltado a significar 
um processo atemporal de transformação do conteúdo 
próprio do pensar científico, que tem de alcançar sua 
suprema complexidade ao apresentar-se como pensar 
conceituante ou conceito tout court. A expressão hegeliana 
“restabelecimento (Wiederherstellung)” já configura uma 
concepção do silogismo que implica dois aspectos de grande 
relevância. 

Em primeiro lugar, o silogismo não é meramente um 
terceiro âmbito, uma terceira área de consideração da Lógica 
Subjetiva, além do conceito e do juízo, e sim uma forma na 
qual têm de ser efetivadas as potencialidades das formas 
anteriores do conceito. Por isso, Hegel caracteriza o 
silogismo como “o restabelecimento do conceito no juízo e, 
com isso, como a unidade e a verdade de ambos”. Conforme 
o entendimento hegeliano da verdade como totalidade, a 
declaração de que o silogismo é a “verdade de ambos” 
significa que tudo aquilo que pertencia ao conceito como tal 
e ao juízo não apenas se conserva no silogismo, mas também 
é trazido a uma forma mais concreta de autodeterminação. 

Em segundo lugar, o silogismo não é uma identidade 
indiferenciada daqueles termos, a saber, o singular e o 
universal, que no juízo se apresentavam como “extremos 
autossubsistentes”, mas antes é a “unidade determinada dos 
mesmos”. O silogismo precisa unificar os momentos da 
identidade e da diferença no âmbito do conceito. O 
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momento da identidade, pelo qual o conceito não é uma 
agregação de partes, mas um todo simples que se conserva 
em suas articulações, foi indicado, porém não 
adequadamente expresso, no primeiro capitulo (“conceito 
como tal”) da seção sobre a “Subjetividade”. O momento da 
diferença, pelo qual o conceito se cinde em suas 
determinações, foi tematizado no segundo capítulo da 
mesma seção, ocupado pela Doutrina do Juízo.  

 
§2 
O texto pode ser dividido em cinco partes. 
Na primeira parte, Hegel distingue entre 

entendimento e razão, com vistas a colocar uma tese 
fundamental: “todo racional é um silogismo”. Enquanto o 
entendimento é a “faculdade” que gera e fixa por si as 
determinidades, a razão confere a elas a forma da “totalidade 
e unidade”. Vale frisar que, a um nível mais aprofundado de 
consideração, o ponto de proximidade entre Kant e Hegel se 
converte em um ponto de afastamento entre os dois. O 
ponto de proximidade é a diferença entre entendimento e 
razão, diferença pela qual o primeiro está subordinado à 
segunda. O entendimento é a faculdade das regras que 
unificam a multiplicidade de uma experiência possível; a 
razão não está voltada diretamente à experiência ou a 
qualquer objeto que nela se possa encontrar, mas ao próprio 
entendimento, na medida em que ela estende e unifica o uso 
do entendimento através de “princípios”, isto é, de formas a 
priori que valem de modo absoluto ou incondicionado29. O 
ponto de afastamento é a concepção da razão e, 
consequentemente, do entendimento, como momentos de 
um processo impessoal (assinalado por expressões neutras, 
tais como das Verständige e das Vernünftige), a saber, um 
processo livre das pressuposições do pensar subjetivo, e que, 
por isso, não pode ser apreendido como referente desde o 

                                                      
29Cf. KANT, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, A 302 / B 359. 
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início a uma base de sustentação diferente dele, seja na forma 
de um mundo dado e mantido como distinto de quaisquer 
representações que queiram captá-lo, seja na forma de um 
sujeito humano pessoal que deveria trazer o conteúdo do 
pensar à autoconsciência. 

A importância da tese de que “todo racional é um 
silogismo” consiste no fato de ela se desmarcar, de uma vez, 
tanto da visão abstratamente formal segundo a qual silogizar 
seria apenas um atributo da razão, uma capacidade que ela 
poderia ou não exercer, quanto da perspectiva 
transcendental, segundo a qual o silogismo seria apenas uma 
ratio cognoscendi da razão, isto é, um ponto de partida ou um 
fio condutor para chegar a reconhecer a ratio essendi da razão, 
as características transcendentais que lhe possibilitariam a 
constituição da forma lógica do silogismo. A tese da filosofia 
especulativa afirma que o silogismo não é apenas uma 
propriedade ou um produto da razão, mas o predicado 
essencial da razão. 

A segunda parte introduz a dimensão da história da 
filosofia (“há muito tempo”), cujos contornos, porém, 
resultam extremamente estilizados. Por trás da “razão 
formal”, não é difícil reconhecer o perfil de Aristóteles, o 
verdadeiro fundador da lógica como disciplina formal e 
especialmente da silogística, cuja respeitabilidade começa a 
ser duramente minada a partir da filosofia moderna. Por 
“razão em e para si” ou razão que “deve produzir conteúdo” 
se entende principalmente a posição do criticismo kantiano, 
que equivale, para Hegel, à posição de uma razão autônoma, 
que não aceita se submeter à algum princípio de autoridade 
que esteja situado fora dela mesma. A ambição hegeliana, 
aqui já anunciada e sustentada através da dupla conceitual da 
forma e do conteúdo, é aquela de unificar, na teoria 
especulativa do silogismo, a herança grega (platônica e 
aristotélica) com a conquista moderna da filosofia de Kant. 

A terceira parte contém uma observação geral 
destinada a reforçar a necessidade de manter unidas a razão 
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“formal” e a razão “que tem a ver com o conteúdo” na 
consideração da “razão lógica”. Destaca-se a proposição 
final dessa parte; “todo conteúdo pode ser racional somente 
através da forma racional”. Unicamente essa união de forma 
e conteúdo constitui o “atuar da razão”. 

A quarta parte diz algo mais sobre como conhecer a 
dita unidade de forma e conteúdo. Hegel é bem ciente de 
que “razão” acabou por tornar-se, na sua época, um termo 
polissêmico, de modo que ficou muito fácil e, por isso, 
comum cair em um “falatório (Gerede)” cada vez que se fala 
sobre o assunto. A meu ver, o convidado de pedra nessa 
crítica ao discurso comum sobre a razão não é a metafísica 
escolástica alemã, com sua pretensão de conhecer 
diretamente aqueles que Kant chamará de “objetos” da 
razão, mas antes a figura de Jacobi, que Hegel acha 
responsável por ter colocado os assim chamados “objetos” 
da razão (aqui, mencionam-se Deus, a liberdade, o direito e 
o infinito) fora do alcance de um conhecimento racional. O 
remédio ao palavreado precisa começar com retroceder 
reflexivamente dos objetos da razão para a própria razão, a 
razão em e para si, conforme a imagem kantiana do tribunal 
da razão que deve julgar a si mesma. A tarefa crítica consiste, 
portanto, em sair do estado de autoesquecimento, no qual a 
razão está absorvida em supostos objetos, e embocar o 
caminho de uma crítica imanente, na qual a “primeira 
questão (die erste Frage)” é “sobre o que há em todos aqueles 
objetos em virtude do qual eles são racionais”. 

A quinta parte chama a atenção sobre três aspectos 
importantes a respeito da razão. Em primeiro lugar, o 
conceito (no sentido do conceito como singulare tantum ou 
pensar conceituante) é, por assim dizer, o móbil do 
silogismo, ou melhor, o movimento a partir do qual o 
silogismo pode e precisa ser compreendido, o que já foi 
lembrado no primeiro parágrafo desse proêmio. Deste 
modo, pode-se argumentar o seguinte: se “o racional é 
somente o silogismo” e o silogismo é uma determinação 
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progressiva do conceito, então a razão é, ela mesma, uma 
determinação progressiva ou mais verdadeira do conceito. 
Comparando isso com a consideração kantiana dos 
conceitos como regras do entendimento subordinadas às 
ideias da razão, a distância da consideração hegeliana do 
conceito (e dos conceitos) não poderia se manifestar de 
modo mais marcante. Em segundo lugar, o critério do 
desenvolvimento científico da razão é a progressão da 
universalidade abstrata ou vazia para a universalidade 
concreta ou cheia de conteúdo. Em terceiro lugar, a 
progressão puramente lógica vai junta, na realidade, com 
uma elevação (Erhebung) “sobre o finito, o condicionado, o 
sensível”. Essa elevação não é de algum modo uma abstração 
do finito, que acabaria ficando presa ao finito como uma má 
infinitude, mas constitui o dever ser objetivo do finito, sua 
“negatividade” ou idealidade. 

 
§3 
Este parágrafo é dedicado principalmente a delinear 

aquela que a Hegel aparece como a inconsequência 
fundamental do “silogismo do entendimento” (Verstandesschluss), a 
saber, o fato de que ele deveria expressar a unidade dos 
extremos, isto é, que o singular está conectado com o 
universal através da particularidade, mas, em virtude da sua 
“abstração”, que consiste em poder isolar os termos do 
silogismo, tal silogismo acaba apreendendo a unidade “antes 
como não unidade do que como unidade”. 

O discurso sobre a falta do silogismo do entendimento 
será retomado mais adiante, especialmente na Observação 
sobre a consideração habitual do silogismo, mas três 
elementos devem desde agora chamar nossa atenção. 

Em primeiro lugar, se o silogismo do entendimento 
deve ser suprassumido, não meramente eliminado, então é 
preciso que ele se apareça como a primeira forma do 
desenvolvimento do silogismo em um sentido especulativo. 
Mais uma vez, é bom lembrar que a crítica ao entendimento 
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de parte da razão não implica que a razão pode existir aparte 
o além do entendimento. A tese central sobre o 
desenvolvimento do silogismo é a seguinte: “O essencial do 
mesmo [scil. di silogismo] é a unidade dos extremos, o meio 
termo que os unifica e o fundamento que os mantém”. 

Em segundo lugar, é preciso notar a aliança entre 
representação e entendimento como fatores de bloqueio da 
fluidez do pensar racional (em um sentido estrito) ou 
especulativo. Já o Proêmio à doutrina do juízo frisou a 
importância desse ponto a fim de criticar a concepção 
ordinária (isto é, conforme ao senso comum dos modernos) 
do julgar como ligação de dois conceitos. 

Em terceiro lugar, o legado da lógica aristotélica – a 
presença do “meio termo” como termo intermédio, 
compreendido entre o sujeito da premissa menor e o 
predicado da premissa maior – se junta de modo crucial com 
a herança platônica. Esta junção revela-se na necessidade de 
integrar o momento dialético dentro da doutrina do 
silogismo, ao passo que Aristóteles diferenciava de modo 
nítido o silogismo ou argumento dialético do silogismo 
apodítico. Uma indicação da importância do elemento 
platônico da doutrina hegeliana do silogismo emerge da 
passagem do Timeu sobre “o mais belo dos elos”, passagem 
que vale a pena citar aqui por extenso: 

 
“O mais belo dos elos (desmon kallistos) será aquele 
que faça a melhor união entre si mesmo e aquilo a 
que se liga, o que é, por natureza, alcançado da 
forma mais bela através da proporção (analogia). 
Sempre que de três números, sejam eles inteiros ou 
em potência, o do meio tenha um carácter tal que o 
primeiro está para ele como ele está para o último, 
e, em sentido inverso, o último está para o do meio 
como o do meio está para o primeiro; o do meio 
torna-se primeiro e último e o último e o primeiro 
passam ambos a estar no meio, sendo deste modo 
obrigatório que se ajustem entre si e, tendo-se assim 
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ajustado uns aos outros entre si, serão todos um só”. 
(Platão, Timeu, 31 c 2 – 32 a 7)30 

 
A maneira em que o elo do meio termo fornece a 

“melhor união” entre si mesmo e os extremos constitui, 
como veremos, o critério da dedução de formas 
progressivamente unificantes de silogismo. 

 
§§ 4-6 
Os últimos parágrafos do proêmio concernem à 

divisão da matéria a ser tratada. Visto que todas as divisões 
da ciência têm para Hegel um valor apenas provisório e 
didático, é suficiente limitarmos a indicar as diretrizes dessa 
divisão. 

Em primeiro lugar, Hegel articula o silogismo em três 
gêneros (o silogismo do ser aí, o silogismo da reflexão, o 
silogismo da necessidade), não em quatro; em outras 
palavras, a doutrina do silogismo em um sentido estrito não 
contém um “silogismo do conceito”31 que possa completar 
a simetria com as quatro classes de juízo na antecedente 
Doutrina do Juízo. Em segundo lugar, cada gênero deve 
apresentar de modo diferente à maneira na qual o meio 
termo se comporta enquanto princípio de unificação dos 
termos relacionados. Em terceiro lugar, a doutrina 
especulativa do silogismo tem a tarefa de apresentar um 
movimento direcionado, provido de uma meta imanente, a qual 

                                                      
30Cf. PLATÃO, Timeu-Crítias, tradução do grego, introdução e notas 
por Rodolfo Lopes, Editora Centro de Estudos Clássicos e 
Humanísticos, Coimbra, 2011, p.100. 

31Entre os estudosos, não faltou quem se interrogasse sobre a aparente 
ausência de um “silogismo do conceito”: cf. FUSELLI, S. Forme del 
sillogismo e modelli di razionalità in Hegel, Trento, Verifiche, 2000, pp.159-
230; SCHÄFER, R.  Die Dialektik und ihre besonderen Formen in Hegels Logik, 
“Hegel-Studien”, Beiheft 45, Hamburg, Meiner Verlag, 2001, pp.217-
237. É à produtiva investigação destes autores que devo a hipótese 
interpretativa colocada na Apresentação do presente trabalho.   
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está alcançada quando se realiza o “corresponder 
(Entsprechen)” entre o meio termo e os extremos. Assim 
como aconteceu na lógica do juízo, o conseguimento da 
meta mencionada produz, ao mesmo tempo, o fechamento de 
uma esfera lógica e a abertura de uma esfera ulterior, que, na 
Ciência da Lógica, é a esfera da “objetividade”.   

 

O silogismo do ser aí 

 

Preâmbulo 

 
§7 
O preâmbulo ao silogismo do ser aí visa antecipar os 

pontos salientes do primeiro gênero do silogismo. Nesse 
sentido, o preâmbulo (i) oferece a estrutura ou o “esquema 
geral” do silogismo do ser aí, especialmente da primeira 
figura, (ii) explicita em virtude do que essa estrutura subsiste, 
insistindo sobre a contraposição não resolvida entre 
imediatidade e concretude, (iii) aponta a necessidade de um 
movimento dialético que resolva essa contraposição e, assim, 
liberte o silogismo do seu “formalismo”. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, a passagem 
decisiva é a seguinte: “O conceito, dirimido em seus 
momentos abstratos, tem a singularidade e a universalidade por 
seus extremos e, ele mesmo, aparece como a particularidade 
que está entre eles”. Os termos postos em ênfase deixam 
claro que o conteúdo principal dessa estrutura consiste nas 
determinações do conceito, enquanto a forma desse 
conteúdo é a maneira na qual tais determinações estão ou 
não relacionadas uma com a outra. A forma do silogismo do 
ser aí é a abstração, na medida em que, nela, os termos “são 
apenas as determinidades singulares”, que “ainda não estão 
formadas através da mediação até tornar-se a concreção”. A 
abstração da forma é o lado do silogismo conforme ao 
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entendimento, que é o poder de manter firmes e isoladas as 
determinações. Desse modo, o entendimento fica apegado a 
uma dualidade entre imediatidade (do conteúdo silogizado) 
e mediação (da forma que silogiza), que é responsável por 
conduzir ao formalismo do silogizar. 

A este propósito, vale destacar a diferença entre três 
aspectos entrelaçados do silogismo em geral: o gênero, o 
esquema e a figura. Como foi mostrado pela divisão, Hegel 
distingue três gêneros. Cada gênero está regulado ou 
formado de acordo com um esquema, que reparte as figuras 
singulares do silogismo dentro do gênero. Note-se que o 
esquema é ambivalente, valendo tanto como regra geral ou 
predominante do gênero quanto como regra específica de 
cada figura. Por causa disso, o gênero do silogismo do ser aí 
é formado pelo esquema do meio termo particular (cf. §8), o 
gênero do silogismo da reflexão está sob o esquema do meio 
termo singular e o gênero do silogismo da necessidade tem 
por seu meio termo o universal (objetivo). O movimento que 
guia o tratamento do silogismo é o desenvolvimento do 
gênero enquanto desenvolvimento do meio termo. Cada 
gênero expõe de forma progressiva uma diversa maneira na 
qual o meio termo pode ser princípio da unificação dos 
termos extremos. O significado das figuras consiste em 
conduzir o gênero a uma existência concreta. Ao mesmo 
tempo, nenhuma figura é capaz, por si, de esgotar seu 
próprio gênero, pois também a figura mais complexa dentro 
de cada genêro remete às outras para sua justificação. A 
diferença constante entre a universalidade do gênero e a 
singularidade da figura resulta na incapacidade das 
determinidades que ocorrem como meios termos de 
expressar a totalidade do conceito, a qual, assim, permanece 
um dever ser, uma meta que cada figura, com efeito, 
expressa, sem, porém, poder efetivamente alcançá-la. 
Todavia, a inadequação da figura com respeito ao gênero não 
deve ser entendida como uma fórmula aplicável 
indistintamente a todas as figuras do silogismo. 
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No curso do comentário, veremos que cada gênero 
articula de modo específico a insuficiência das próprias 
figuras: inicialmente, no gênero do silogismo do ser aí, a 
insuficiência mostra-se na progressiva perda de conteúdo 
qualitativo da determinidade singular que funciona como 
meio termo; dentro do silogismo da reflexão, a insuficiência 
das figuras consiste na incapacidade de expressar o 
aparecimento do universal dentro do singular que atua como 
meio termo; por fim, no gênero do silogismo da necessidade, 
a insuficiência pertence ao meio termo na medida em que ele 
ainda não apresenta a relação com os extremos como uma 
estrutura decorrente do autodesenvolvimento do universal 
objetivo. Se e como a última figura do silogismo da 
necessidade, a saber, o silogismo disjuntivo, realize 
plenamente seu gênero, e, com isso, o conceito de silogismo, 
são questões controversas, pelas quais remeto à conclusão 
do presente comentário.           

Pelo que concerne ao segundo ponto, Hegel identifica 
dois aspectos constitutivos da estrutura do silogismo do ser 
aí: a imediatidade (“em virtude da sua imediatidade”) e a 
determinidade (“em virtude da sua determinidade”). 

Já vimos que o silogismo do ser aí é o silogismo 
imediato, no sentido de que cada um de seus termos, 
inclusive o meio termo, se relaciona com os outros como um 
“conteúdo singular”, a saber, como uma determinidade isolada, 
cujo significado aparece fixo e unívoco, como se estivesse 
fora da relação com as outras. 

A determinidade do silogismo consiste na relação que 
intercorre entre o meio termo e os extremos, relação que 
Hegel descreve assim: “ela [scil. a particularidade] está, por 
um lado, subsumida sob o universal, por outro lado, o 
singular, frente ao qual ela tem universalidade, está 
subsumido sob ela”. Como será mostrado pelo §9, essa 
determinidade depende do sistema de inclusão hierárquica 
entre sujeito da premissa menor e predicado da premissa 
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maior, sistema que foi fixado pela fórmulação de Aristóteles 
nos Analíticos Anteriores (I, 4, 25 b 32-35).  

O terceiro e último ponto do preâmbulo pode ser 
entendido como resposta à seguinte aporia: como é possível 
desenvolver uma doutrina do silogismo a partir da algo tão 
pronto e estável como a estrutura do silogismo imediato? A 
resposta de Hegel (desde “Mas essa concreção” até o final do 
§7) é que o silogismo imediato, em virtude da própria 
contradição entre o lado da imediatidade (a autossubsistência 
dos termos relacionados) e o lado da mediação (a 
necessidade da relação), entra em um “movimento dialético” 
que acaba por explicitar a mediação que, nele, está escondida 
ou implícita. Mas, na medida em que não é a mera 
contemplação inerte de uma estrutura, essa explicitação traz 
consigo a necessidade de uma transformação do próprio 
silogismo em questão. 

 

Primeira figura do silogismo do ser aí (primeiro item) 

 
§8 
O tratamento da primeira figura do silogismo começa 

com a descrição do “esquema universal do silogismo 
determinado”. Como é sugerido pelo adjetivo “universal” 
(allgemein), o esquema em questão não é restrito à primeira 
figura, mas caracteriza o silogismo do ser aí como um todo, 
apesar da mudança do esquema específico em cada figura. 

O esquema universal está apresentado de duas 
maneiras. A primeira diz: “A singularidade se silogiza com a 
universalidade através da particularidade”. A justificação 
dessa conexão (S-P-U), como já vimos, está no resultado da 
lógica do juízo e naquele movimento de simultânea subida 
(do singular ao universal) e descida (do universal para o 
singular) que foi apresentado, pela primeira vez, na lógica do 
conceito como tal. A segunda apresentação do esquema é 
ainda mais reveladora: “Essas determinações se contrapõem 
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uma à outra como extremos, e são uno [eins] em um terceiro 
diverso (a ênfase é minha)”. As determinações que se 
contrapõem são os extremos, isto é, o singular e o universal, 
ao passo que o “terceiro diverso” em virtude do qual os 
extremos “são uno” é a particularidade que atua como meio 
termo. O que a segunda apresentação revela a mais com 
respeito à primeira é o fato de que o silogizar contém 
necessariamente o momento da contraposição assim como 
o da unificação. Justamente a convivência desses momentos 
é o móbil do silogismo, o que, para Hegel, faz do silogismo 
mais um movimento do que uma estrutura. 

A tensão interna ao silogismo determinado pode ser 
expressa pela seguinte antinomia: TESE: “S e U são idênticas 
a P”; ANTÍTESE: “S e U são contrapostas a P”. O 
desenvolvimento do silogismo em questão equivale à 
progressiva explicitação e dissolução dessa antinomia. 

 
§9 
Esse parágrafo pode ser dividido em cinco partes. 
A primeira parte analisa o “significado universal” do 

silogismo do ser aí, visando destacar a função crucial do 
meio termo, isto é, da particularidade. Essa função torna-se 
bilateral. Por um lado, a particularidade é o que abre o 
singular para a universalidade, entendida como a “conexão 
exterior” em virtude da qual o singular está relacionado com 
outros singulares (por exemplo, a cor vermelha de uma rosa 
singular é a qualidade particular que lhe permite relacionar-
se com outras rosas da mesma cor e mais em geral com todas 
as outras coisas coloridas). Por outro lado, a particularidade 
diferencia o singular (“o singular se separa em sua 
determinidade como particularidade”) de outros singulares 
providos de outras qualidades, na medida em que faz com 
que o singular cumpra sua função de ser relação infinita 
consigo, ou seja, um singular que, “a partir da exterioridade” 
(o universal como conexão exterior dos singulares que são 
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aí), vai “para dentro de si”, permanece idêntico a si na sua 
relação com outro. 

A segunda parte considera a distinção entre significado 
objetivo e subjetivo do silogismo, de modo análogo ao que 
já encontramos na lógica do juízo. A tese central é que o 
significado objetivo está presente de modo ainda superficial 
ou insuficiente no silogismo do ser aí. O que é a objetividade 
do silogismo? A meu ver, essa pode ser resumida em duas 
teses distintas: (i) a unidade constitui a essência do silogismo; 
(ii) a natureza da Coisa é (ou deve ser) idêntica à unidade que 
constitui a essência do silogismo. A segunda tese é mais forte 
do que a primeira. Se a primeira pode ser tratada 
pacificamente como a afirmação de uma característica 
apenas metodológica ou formal do silogismo, a segunda tem 
um compromisso marcadamente metafísico, que tem a ver 
com a identidade absoluta do ser e do pensar. Esse segundo 
aspecto da objetividade do silogismo será ressaltado pelo §12 
do texto em exame. O que é, em contrapartida, a 
subjetividade do silogismo? Trata-se da ideia de que os 
termos do silogismo, na medida em que são conteúdos 
singulares diversos, ficam relacionados “apenas na 
consciência subjetiva” daquele que silogiza. As coisas e suas 
determinidades são aí; o que possibilita elas estarem em 
relações silogísticas seria uma inteligência externa cujo 
trabalho é relacionar termos isolados, que simplesmente 
estão aí. 

A terceira parte diz em que consiste a falta de 
objetividade do silogismo do ser aí. O que é preciso salientar 
aqui é o seguinte: a falta em questão não tem a ver com uma 
suposta incapacidade do silogismo de reproduzir a realidade 
do mundo externo (segundo o slogan “validade sem 
conteúdo”), nem tem a ver com a invalidade dos silogismos 
que podem ser de fato enunciados na base do esquema geral. 
Trata-se, antes, de uma falta interna à própria forma do 
silogismo. A relação mediada entre singularidade, 
particularidade e universalidade é a “relação de forma 
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necessária e essencial” que a primeira figura expressa, mas a 
forma da imediatidade faz com que os conteúdos singulares 
que estão “sob esta forma” não cheguem a ser, do ponto de 
vista lógico, mais ricos (i.e., cheios de conteúdo) do que eles 
já são. 

A quarta parte conecta a primeira figura do silogismo 
com sua definição aristotélica, procurando criticar, assim, o 
limite de uma “mera relação de inerência”. Nesse contexto, 
a inerência denota uma relação pela qual o termo menor está 
completamente contido na esfera do termo médio e esse 
último está completamente contido na esfera do termo 
maior. 

Para entender melhor a definição aristotélica, porém, 
é oportuno lembrar a distinção aristotélica entre predicação 
em um sentido próprio e relação de inerência. Os livros 
centrais dos Tópicos (II-VII, 2), a obra do Organon dedicada à 
dialética, contêm uma teoria geral da divisão dos predicáveis 
em gêneros e espécies, na qual todos os predicáveis possíveis 
se encontram dispostos em uma multiplicidade de colunas, 
cada uma constituída de uma serie de gêneros e espécies 
subordinados uns aos outros segundo o grau de extensão, e 
colocadas uma ao lado da outra. A predicação pode 
combinar termos incluídos dentro da mesma coluna ou 
termos que pertencem a colunas diversas. No primeiro caso, 
um gênero se predica de uma espécie ou de um indivíduo 
que constituem seu caso particular. No segundo caso, um 
gênero ou uma espécie ou um individuo de uma coluna se 
predicam respectivamente de um gênero, uma espécie ou um 
indivíduo de outra coluna. Aristóteles diferenciou o primeiro 
tipo de predicação do segundo, afirmando que apenas no 
primeiro o predicado é propriamente um predicado, isto é, 
algo que é dito de um sujeito (kath’hypokeimenou), ao passo 
que, no segundo tipo, o predicado não é a rigor um 
predicado, mas algo que está presente em, ou inerente a, um 
sujeito (en hypokeimenō). 
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Pode surgir uma confusão da circunstância de que 
Hegel parece chamar de inerência aquilo que no proêmio à 
lógica do juízo chamava de “subsunção”, embora em um 
sentido não especulativo do termo: “Se no subsumir se pensa 
em uma relação exterior do sujeito e do predicado e o sujeito 
é representado como um autônomo, então o subsumir se 
refere ao julgar subjetivo acima mencionado, em que se parte 
da autossubsistência de ambos. A subsunção é, portanto, 
apenas a aplicação do universal a um particular ou singular, 
que é posto abaixo do mesmo, conforme uma representação 
indeterminada, como [algo] de quantidade inferior”32. 
Mesmo deixando de lado, aqui, a questão da diferença entre 
subsunção em um sentido comum e subsunção em um 
sentido rigoroso, podemos apreciar que o cerne da crítica de 
Hegel à definição aristotélica consiste na indiferença da 
forma frente ao conteúdo. A forma torna-se indiferente ao 
conteúdo porque seria “apenas a repetição da relação igual 
de inerência de um dos extremos ao meio termo e deste de 
novo ao outro extremo”, mas o conteúdo requer a 
consideração dos termos como determinações do conceito. 
Nesse sentido, não se requer que essas determinações 
fiquem encaixadas em um esquema de inerência já pronto 
fora delas, mas, inversamente, a inerência tem de se 
manifestar como uma forma necessária, porém momentânea 
e insuficiente, do desenvolvimento do conteúdo das 
determinações do conceito. 

A quinta parte contém uma antecipação do que vem 
em seguida ao anunciar que a primeira forma abstrata do 
silogismo passa necessariamente para outras relações dos 
termos e se determina ulteriormente até a totalidade. O que 
precisa ser destacado é que a primeira figura já é “a forma 
essencial do silogismo em geral”. Ainda mais essencial, 
porém, é que essa forma essencial não tem a fixidez de uma 
estrutura, mas antes é uma forma que gera necessariamente 

                                                      
32 Cf. HEGEL (1969), TW 6/309. 
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dentro de si suas “transformações (Umformungen)”. Para 
Hegel, cada estrutura precisa ser compreendida a partir do 
seu movimento, não vice-versa. 

 
§10 
Esse parágrafo pode ser articulado em duas fases: na 

primeira, Hegel continua a análise formal do esquema 
universal da primeira figura; na segunda, ele retoma a 
questão da diferença entre sentido objetivo e subjetivo do 
silogismo, concentrando-se, no final, sobre o valor da 
conclusão. 

O argumento da primeira parte concerne 
principalmente à função do meio termo, isto é, do particular. 
Conforme ao esquema, o particular é, por um lado (na 
premissa maior), sujeito, por outro lado (na premissa 
menor), predicado. Traduzindo isso da linguagem da 
predicação para aquela do pensar conceituante, resulta que, 
por um lado, o particular é singular, por outro lado, 
universal. Porque no mesmo termo estão unificados o 
singular e o universal, essa unificação é o fundamento da 
conexão entre singular e universal na conclusão do 
silogismo. A tese desse argumento, a saber, que o singular e 
o universal (“os extremos”) são unificados pela 
particularidade (“esta unidade deles”), precisa ser justificada 
apenas no desenvolvimento da forma do silogismo para as 
outras figuras do silogismo do ser aí. Inversamente, o que 
pode justificar a existência e a validade das figuras ulteriores 
do silogismo é a tarefa da primeira figura, a saber, de 
determinar o sentido do silogizar através da unificação dos 
extremos na particularidade, não uma mera permutação dos 
termos dentro de uma relação fundamental que permanece 
sempre igual a si mesma. 

É oportuno ressaltar a retomada hegeliana da 
linguagem aristotélica da inerência e da subsunção. Uma 
perplexidade surge do fato de que Hegel parece aqui 
considerar como equivalentes conceitos que ele diferenciou 
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com clareza na lógica do juízo. Para tentar resolver nossa 
dúvida, precisamos voltar à interpretação da “inerência”, 
cujo significado, a partir do contexto aristotélico, não fica 
óbvio. 

Para Aristóteles, o conceito de inerência é um conceito 
de relação provido de três articulações. Do ponto de vista 
gramatical, a inerência significa que um predicado compete 
a um sujeito. Do ponto de vista da lógica formal dos termos, 
inerência significa que uma característica compete a um 
conceito. Do ponto de vista ontológico, inerência significa 
que uma qualidade ou propriedade compete a um ente, seja 
ele um ente singular (um concreto, um “este aí”) ou um ente 
universal (gêneros e espécies). As expressões aristotélicas 
por esse “competir” são hyparchein (inerir) e kateigoreisthai kata 
tinos (ser enunciado de). 

A silogística de Aristóteles, que está baseada na relação 
entre proposições (não na relação entre determinações 
conceituais), expressa a relação em questão também através 
da expressão “estar contido em (en tō einai)”, como, por 
exemplo, na definição de silogismo perfeito citada por 
Hegel. A relação de inerência e a do “estar em” são, com 
efeito, equivalentes, mas não idênticas. Se A compete a B, 
então B está contido em A ou está subsumido sob A. Na 
lógica do juízo, Hegel sublinha o significado diferente que 
essas relações proporcionam à conexão entre sujeito e 
predicado. Através da inerência, o predicado subsiste apenas 
na medida em que tem seu subsistir em um sujeito que está 
no fundamento. Na subsunção, inversamente, o sujeito tem 
existência apenas na medida em que está retido na 
universalidade designada pelo predicado. Se a diferença entre 
inerência e subsunção é tão importante para Hegel, então 
surge o problema sobre como entender sua interpretação de 
Aristóteles, porque o “estar em” (o termo menor está no meio 
termo, assim como esse está no termo maior) não é inerência, 
mas subsunção. Disso surge a questão se Hegel deixou de 
lado a diferença especulativa entre inerência e subsunção, 
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apesar de Aristóteles tiver estabelecido a equivalência entre 
as duas relações. 

Para lidar com a dita dúvida, podemos fazer valer a 
conjetura de que Hegel não esqueceu a diferença entre 
inerência e subsunção exposta no juízo, mas ele considerou 
o “estar em” de Aristóteles como uma forma especial de 
inerência, não como uma subsunção no sentido rigoroso 
(isto é, de acordo com a doutrina especulativa do juízo)33. 

A segunda parte do parágrafo argumenta que o 
silogismo falta de objetividade se o consideramos apenas 
como uma “inferência” (Folgerung) que encadeia três 
proposições “particulares” (no sentido de serem elas isoladas 
uma da outra), das quais duas (as premissas) são imediatas, 
enquanto a terceira (a conclusão) é a proposição mediada. 
Retomando o que foi dito sobre a diferença entre 
subjetividade e objetividade do silogismo, destacamos agora 
quatro pontos. 

Em primeiro lugar, a relação verdadeira dos extremos 
não pode ser fundamentada em uma reflexão subjetiva (uma 
inteligência externa, seja ela divina ou humana), mas precisa 
se basear na “natureza dos próprios extremos”. 

Em segundo lugar, o que unifica a natureza dos 
extremos é a natureza do meio termo. 

Em terceiro lugar, o encadeamento dos juízos tem a 
função de possibilitar a expressão linguística do silogismo, 
não de constituir o conteúdo próprio do silogismo. 

Em quarto lugar, o que diferencia o a forma geral do 
juízo “S é U” da conclusão do silogismo da primeira figura - 
“Portanto S é U” – é a mediação de S e U “pelo meio termo 
determinado, cheio de conteúdo”, a saber, o particular. 
 

 

                                                      
33Essa conjetura encontra-se em: KROHN, Wolfgang, Die formale Logik 
in Hegels “Wissenschaft der Logik”. Untersuchungen zur Schlußlehre, München, 
Carl Hansen Verlag, 1972, pp. 99-100.  



FEDERICO ORSINI | 95 

 

§11 
O ponto principal desse parágrafo é a critica ao 

formalismo do silogizar. O formalismo se caracteriza por 
dois aspectos: (i) considera o silogismo apenas como um 
ordenar sucessivo de três juízos; (ii) não justifica a relação 
entre as premissas e a conclusão, porque deixa de considerar 
a união de conteúdo (isto é, as determinações do conceito) e 
forma (isto é, a relação dessas determinações) “que 
unicamente importa no silogismo”. Por causa disso, o 
silogismo torna-se a forma vazia de uma “reflexão 
meramente subjetiva”. 

Ironizando sobre o que é lamentável no formalismo, 
Hegel traz como exemplo o silogismo clássico sobre a 
mortalidade de Caio (i.e., todo e qualquer indivíduo). Como 
veremos, a insuficiência desse silogismo não consiste apenas 
no isolamento recíproco dos juízos, mas no círculo vicioso 
de fundamentação (circulus in probando), pelo qual “a 
conclusão já está contida na premissa maior, de modo que a 
própria premissa maior já pressupõe a conclusão, cujo 
fundamento ela deve ser”34. Além disso, é preciso notar que 
o exemplo emprega um termo singular designado por um 
nome próprio (“Caius”), ao passo que a silogística de 
Aristóteles não admitia o uso de nomes próprios ou entes 
singulares35. Hegel sabe da diferença entre a clareza da 
silogística de Aristóteles e as complicações da lógica 
aristotélica tardia, mas sua doutrina do silogismo não quer 
abstrair dos silogismos que têm o singular por um dos 
termos (seja como extremo, seja como meio termo). A tarefa 
de provar a objetividade do silogismo vai junta, para Hegel, 
com aquela de suprassumir a indiferença da predicação 
frente ao singular. 

                                                      
34Cf. IBER, Christian, “Conceito, juízo e silogismo: Introdução à lógica 
do conceito de Hegel”, Revista Opinião Filosófica, Porto Alegre, vol. 3, n°2 
(2012), p. 12. 

35Cf. KROHN (1972), p.25. 
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§12 
O tema fundamental deste parágrafo é a objetividade, 

ou seja, a racionalidade do silogismo. Em primeiro lugar, 
Hegel critica o silogismo do exemplo mencionado, 
argumentando que as proposições que o compõem são 
apenas refórmulações tautológicas de um e do mesmo 
conteúdo, de modo que a forma silogística não contribui, por 
si mesma, em nada para o conhecimento de tal conteúdo. 
Em segundo lugar (desde “Esse silogizar” até o final do 
parágrafo), Hegel coloca a tese fundamental da 
racionalidade: “a natureza da Coisa é que as determinações 
diferenciadas do conceito da Coisa estão unificadas na 
unidade essencial”. Em outras palavras, a racionalidade é a 
natureza da Coisa e a racionalidade é o silogismo, de modo 
que a natureza da Coisa é necessariamente silogística: “todas 
as coisas são o silogismo, um universal que, através da 
particularidade, está silogizado com a singularidade”. A 
bizarra construção gramatical de “todas as coisas são o 
silogismo” tem justamente o sentido de evitar qualquer 
tratamento psicológico ou meramente linguístico do 
silogismo. Hegel não quer dizer que o silogismo é uma 
superentidade ou que no mundo nada existe senão 
silogismos, como se houvesse uma fusão fatual entre 
produtos do intelecto e entidades fora do intelecto. O que 
Hegel quer dizer é que as coisas enquanto tais, em virtude de 
sua própria forma inteligível, são estruturas silogísticas, pois 
essa forma neutraliza a oposição entre físico e espirítual.     

A objetividade do silogismo se define pela tentativa de 
entrelaçar o lado epistemológico e o lado ontológico do 
silogismo, de modo a justificar, por meio desse laço, a 
definição da verdade como concordância do conceito com 
sua realidade36. 

                                                      
36 Sobre o conceito hegeliano de verdade, recomendam-se: 
THEUNISSEN, M. “Begriff und Realität: Hegels Aufhebung des 
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Primeira figura do silogismo do ser aí (segundo item) 

 
§13 
Este parágrafo pode ser dividido em cinco partes. 
A primeira parte torna explícitos a forma e o conteúdo 

do silogismo imediato. Em geral, “conteúdo” designa as 
determinações (os termos) que estão relacionadas no 
silogismo, enquanto a “forma” enfatiza, por um lado, a gênese 
do conteúdo, a saber, o movimento do Conceito, e, por 
outro lado, a maneira na qual a mediação ou relação entre os 
termos apresenta a unidade deles. O ponto no qual Hegel 
insiste é que, em virtude da própria forma do silogismo, o 
conteúdo se pluraliza em “determinidades singulares” que são 
indiferentes frente à forma. Essa caracterização do conteúdo 
foi considerada, pela primeira vez, na lógica da essência, 
onde o conteúdo revelou-se como a modalidade 
contraditória pela qual a forma se divide e faz de si uma 
identidade que subsiste frente à diferença da forma. Por 
causa da dita relação entre forma e conteúdo, o “silogismo 
imediato do entendimento” é um “silogismo qualitativo”, no 
qual as determinações se apresentam como abstratas e, 
portanto, imediatas. Enquanto determinações abstratas, as 

                                                      
metaphysischen Wahrheitsbegriffes,” Denken im Schatten des Nihilismus, A. 
Schwann (Org.), Festschrift für Wilhelm Weischedel, Darmstadt, 1975, 
pp. 164-95; BAUM, M. “Wahrheit bei Kant und Hegel,” Kant oder Hegel? 
Über Formen der Begründung in der Philosophie, D. Henrich (Org.), Stuttgart, 
Klett-Cotta, 1983, pp. 230-49; CHIEREGHIN, F. Essere e verità. Note a 
Logik. Die Frage nach der Wahrheit di Martin Heidegger, Trento, Verifiche, 
1984, pp.38-63; FERRARIN, A., Hegel and Aristotle, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001, pp.384-393, HALBIG, C. Objektives 
Denken. Erkenntnistheorie und Philosophy of Mind in Hegels System, Stuttgart, 
Frommann-Holzboog, 2002, pp.181-217; NUZZO, A.  “’...As if Truth 
were a Coin!’ Lessing’s and Hegel’s Developmental Theory of Truth”, 
Hegel-Studien, Hamburg, Meiner, n° 44, 2009, pp.131-155.   
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determinações do conceito se comportam como qualidades, 
determinidades que subsistem por si e caem uma fora da 
outra. Enquanto determinação imediata, cada uma constitui 
uma relação consigo, pela qual o universal e o particular se 
relacionam com seu outro (respectivamente, o universal com 
o particular, o particular, com o singular) apenas através da 
sua inerência ao singular, o qual por si constitui o sujeito do 
silogismo do ser aí, a base à qual todas as determinações 
precisam ser reconduzidas. 

A segunda parte (desde “o singular” até “mais singular 
no particular”) analisa as determinações do conteúdo. Aqui, 
o singular surge como “um objeto concreto imediato 
qualquer”, cuja concretude reside no fato de ele subsistir por 
si e conter uma variedade de determinidades. O particular 
constitui uma entre as determinidades do singular, seja ela 
uma qualidade do objeto ou uma relação na qual ele está. A 
particularidade é o momento que introduz a determinidade 
no singular e que faz com que cada determinidade se 
diferencie de outras. O universal vale como momento de 
abstração ulterior, destaque daquilo o que uma 
determinidade particular tem em comum com outras; o 
universal abstrato, como predicado de inerência, constitui 
uma determinidade “ainda mais abstrata, ainda mais 
singular” da determinidade particular. Esta exposição das 
qualidades, propriedades ou relações diversas a partir do 
objeto singular imediato tem um andamento de progressiva 
singularização, na medida em que continua salientando algo 
singular dentro do singular. 

A fim de compreender a singularização, é preciso 
colocar a questão: por que o singular, que no estágio lógico 
do conceito como tal formava a determinação mais rica do 
conceito, deveria, agora, consistir na forma de um “objeto 
concreto imediato qualquer”? Essa questão delineia a tarefa 
de compreender como o singular imediato que forma o 
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aparente ponto de partida do silogismo do ser aí surge do 
momento da singularidade no conceito como tal37. 

O argumento que fundamenta a conexão entre a 
singularidade do conceito como tal e as determinidades 
singulares do silogismo imediato se articula nos seguintes 
passos: (i) a meta imanente da lógica do juízo e do silogismo 
consiste em determinar as relações entre as determinações 
do conceito; (ii) para que essas relações possam adquirir 
forma e conteúdo, é preciso que as determinações do 
conceito sejam separadas e fixadas como abstratas uma fora 
da outra; (iii) isso é o que acontece, por meio do elemento 
do entendimento, na lógica do conceito como tal; (iv) a 
mediação dos momentos começa no juízo e se realiza 
plenamente no silogismo, cujo resultado deve ser o conceito 
completamente posto; (v) a mediação do silogismo tem por 
seu ponto de partida um singular – como objeto imediato 
concreto – porque através do momento da singularidade 
(mais precisamente, através da singularidade como 
“abstração posta” do conceito) os momentos do conceito se 
transformaram nos termos imediatos e abstratamente 
contrapostos do silogismo. 

A terceira parte concentra-se na análise do singular e 
tira uma implicação acerca da iteração indefinida dos 
silogismos da primeira figura. 

É preciso desenvolver duas questões: (i) Em que 
sentido o singular, que é o termo menor do silogismo, é o 
“sujeito” do silogismo? (ii) Em que consiste a determinidade 
imediata do singular? 

Em primeiro lugar, o singular é sujeito em dois 
sentidos interligados. Por um lado, o singular é sujeito 
enquanto está subsumido sob predicados cada vez mais 
abstratos; por outro lado, o singular é sujeito porque, como 
se diz em seguida no § 14, ele proporciona a base da relação 
de inerência entre os termos, constitui o que está no 

                                                      
37Cf. KROHN (1972), pp.30-31. 
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fundamento do silogismo do ser aí. Por articular seu 
significado nesse contexto do silogismo qualitativo, o 
singular não é sujeito no sentido subjetivista, isto é, como 
reflexão da consciência subjetiva sobre os termos do 
silogismo, nem no sentido especulativo, pelo qual sujeito, a 
rigor, é somente o automovimento do conceito como um 
todo. 

No que se refere ao segundo ponto, é preciso deter-se 
no exame da imediatidade do singular. Ela contém em si 
quatro aspectos. 

Conforme o primeiro aspecto, o singular é imediato 
no sentido que é algo que tem em si seu subsistir e, portanto, 
é um concreto. Sobre isso, Krohn aponta o fato paradoxal 
de que o singular imediato é, ao mesmo tempo, uma 
abstração e uma concretude, mas em sentidos diferentes e 
até opostos38. O singular é uma “abstração posta”, porque 
ele subsiste como algo diferente da universalidade, mas esta 
abstração do singular é, ao mesmo tempo, concretude, pois, 
através dela, o singular obtém uma condição de 
autossubsistência com respeito ao universal e se apresenta 
como algo que subsiste por si, como um concreto. 

É oportuno fazer duas observações sobre esta 
interpretação. Em primeiro lugar, a abstração está “posta” 
porque é o próprio conceito que entrou na diferença entre 
seu momento universal e seu momento singular, iniciando, 
assim, o processo da própria autofinitização ou perda de si. 
Em segundo lugar, a concretude indicada não é uma 
concretude do conceito, mas sim da representação, pois o 
conceito não seria por si mesmo capaz de manter firmes o 
universal, o particular e o singular um fora do outro. 
Precisamente neste ponto, a meu ver, a reconstrução de 
Krohn diverge do argumento de Hegel. Para Krohn, a 
singularidade é responsável por ter posto o conceito no seu 
momento da imediatidade, mas é a representação que 

                                                      
38KROHN (1972), pp.30-31. 
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possibilita o vir para fora de si do conceito, isto é, a fixação 
abstrata de seus momentos e perda do conceito no singular 
como objeto da representação. Para Hegel, a representação 
não é uma ajudante externa que deve remediar a impotência 
do conceito, mas antes uma maneira inconsciente e limitada 
de atuar do próprio conceito, que a ciência lógica pode explicar 
a partir do que ela compartilha com o elemento do 
entendimento, a saber, com o momento de abstração que é 
interno ao elemento lógico39. 

Conforme o segundo aspecto, o singular é imediato no 
sentido de que tem seu subsistir como não mediado, como 
um objeto sem conexão alguma com outro (outros 
singulares, outras determinidades particulares, outros 
universais abstratos), como um ente que é abstratamente 
para si. 

Sob o terceiro aspecto, o singular é imediato porque 
sua determinidade é de relacionar-se meramente consigo, de 
modo que a relação com outra determinidade lhe é 
indiferente. Sob o quarto aspecto, o relacionar-se consigo 
“ainda não está posto no seu conceito”; por isso, apresenta-
se como uma “multiplicidade indeterminada, infinita”. 

O que introduz determinidade nessa multiplicidade 
indeterminada é o mesmo fator que coloca o singular em 
uma conexão com outro. Este fator é a particularidade. Do 
ponto de vista epistêmico, a particularidade é a determinação 
que nos permite dizer o que o singular é (além de ele ser “um 
objeto imediato concreto qualquer”), enquanto ela destaca 
qualidades, propriedades ou relações do singular. Do ponto 
de vista ontológico, o fato do singular se apresentar como 

                                                      
39Sobre os diversos significados que a representação tem, de acordo com 
seu aparecer fora ou dentro do sistema da filosofia, e sobre as razões pela 
qual, dentro da Enciclopédia, a representação aparece como uma aliada do 
entendimento, enquanto no Prefácio à Fenomenologia do Espírito ela está 
contraposta ao entendimento, resulta especialmente esclarecedora a 
seguinte contribuição: FERRARIN, A., Il pensare e l’io. Hegel e la critica di 
Kant, Carocci, Roma, 2016, pp.141-164.     
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“multidão infinita de determinidades” significa que ele já é a 
possibilidade da sua determinabilidade, isto é, um singular 
particular. Neste propósito, Krohn expressa a seguinte 
dúvida: a particularidade é apenas uma determinidade 
singular do singular ou é a multidão das determinidades do 
singular40? A meu ver, a alternativa é desnecessária, porque a 
particularidade desempenha dois papeis: como possibilidade 
real de determinação, ela é determinidade singular do 
singular; como possibilidade formal de determinação ou 
determinabilidade, ela é o conjunto das determinidades que 
possibilitam um silogismo cada vez diverso. 

A discussão sobre o significado da particularidade 
como pluralidade de determinidades “das quais cada uma [...] 
pode constituir em um silogismo um termo médio para o 
mesmo [singular]” tem por consequência uma pluralidade de 
silogismos possíveis a respeito do mesmo singular, logo, a 
diferença entre um silogismo qualitativo efetivo e uma 
possibilidade de silogismos qualitativos. 

A quarta parte do § 13 considera mais de perto o 
particular enquanto meio termo do silogismo. Vale destacar 
que o particular aparece como “um concreto em 
comparação com o universal” e que o “singular pode de 
novo, através do termo médio, ser silogizado com vários 
universais”. Pluralidade de silogismos qualitativos e 
pluralidade de universais abstratos vão juntas. O que essa se 
aponta através do uso do advérbio “de novo (wieder)” é que 
o particular está determinado e é determinável através do 
recorte de uma sua determinidade mais singular, o que seria 
o universal abstrato. Essa tentativa de determinar o universal 
encerra a possibilidade de criar uma série infinita (no sentido 
de indefinidamente ampliável) de silogismos que tenham por 
base o mesmo sujeito. Todavia, não devemos esquecer que 
o interesse principal da doutrina hegeliana do silogismo é 
compreender a conexão das relações entre os termos e a 

                                                      
40Cf. KROHN (1972), p.32. 
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determinação do significado objetivo do silogismo. A 
iteração indefinida dos silogismos qualitativos não contribui 
em nada para essa compreensão, porque, no que diz respeito 
ao conteúdo conceitual da mediação silogística, a iteração 
não contém nada de novo. Se ela traga em consideração algo 
novo, isso não pode ser decidido dentro da ciência lógica, 
mas sim no campo da experiência. 

Poder-se-ia levantar a questão de como se geram e se 
ordenam os “vários universais”. Acerca da geração dos 
universais, o texto deixa entender que eles surgem da 
abstração, mas a questão de como a abstração funciona é um 
motivo que permeia tanto a lógica inteira quanto a filosofia 
real. Aqui cabe apenas fornecer uma indicação referente à 
Ciência da Lógica. Além do silogismo qualitativo, o mapa ideal 
para a compreensão do universal abstrato precisa orientar-se 
por alguns lugares privilegiados da lógica subjetiva: (i) a 
análise do momento universal do conceito, onde, pela 
primeira vez, abordou-se a questão da relação entre espécies 
e gênero, (ii) a doutrina do juízo, que fornece a primeira 
discussão da simultânea relação e separação entre singular e 
universal, (iii) a seção sobre “A Ideia do Verdadeiro”, que 
contém o tratamento dos momentos analítico e sintético do 
conhecimento finito.  

O fato de que o tratamento do universal abstrato 
aparece tão pobre no silogismo qualitativo pode conduzir a 
duas questões ulteriores referentes à ordem que deveria 
estruturar os universais. 

Em primeiro lugar, parece ambíguo dizer, por um 
lado, que o universal seria apresentado como uma 
determinidade (mais singular ou abstrata) da determinidade 
particular, por outro lado, como “outro contato e [outra] 
conexão do ser aí”. Há vários modos de lidar com essa 
ambiguidade. Pretendo limitar-me a apontar estes modos: (i) 
poder-se-ia manter a ambiguidade, dizendo que o primeiro 
sentido corresponde à inerência, enquanto o segundo 
corresponde à subsunção, perspectivas que são equivalentes 
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(isto é, são válidas para os mesmos termos), mas não 
idênticas; (ii) poder-se-ia reforçar a ambiguidade, 
sustentando que o primeiro sentido teria a ver com o 
universal da predicação ou da inerência, enquanto o segundo 
concerniria à lógica hegeliana da verdade enquanto acordo 
do conceito com sua realidade, uma lógica que, porém, seria 
externa (não imanente) à lógica predicativa tradicional; (iii) 
poder-se-ia afirmar que a ambiguidade existe, porém ela não 
seria necessariamente um marco da exterioridade entre 
lógica formal e lógica especulativa, mas diria respeito à 
tentativa hegeliana de proporcionar uma crítica interna da 
lógica predicativa, reconduzindo suas pressuposições à 
dinâmica de autodesenvolvimento do conceito. Destes três 
modos, é evidente que o terceiro é o único que corresponde 
à intenção do projeto hegeliano. 

Em segundo lugar, a correlação entre variedade de 
silogismos e variedade dos universais pode dar azo ao 
seguinte dilema: ou não importa que propriedades cada vez 
diversas conduzam ao mesmo universal, pois o que conta é 
a arbitrariedade da conexão silogística, pela qual os 
universais arbitrários podem ser alcançados por particulares 
diversos, ou se pressupõe que o texto hegeliano tem por pano 
de fundo uma hierarquia piramidal de conceitos, na qual 
particulares e universais se dispõem em colunas, de modo 
que os diversos particulares de uma coluna podem ser 
silogizados sensatamente apenas com os universais que 
ficam como termos que subsomem naquela e não em outras 
colunas. A meu ver, é o primeiro lado deste dilema que 
corresponde ao interesse da teoria hegeliana do silogismo 
qualitativo, a qual visa descobrir como e por que a conexão 
silogística é arbitrária, ao passo que o segundo lado do dilema 
faz assunções injustificadas sobre como funcionariam as 
relações entre conceitos determinados na ideia hegeliana de 
ciência.   

A quinta e última parte do §13 trata da consequência 
para o silogismo qualitativo da determinidade do conteúdo 
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de seus termos, a saber, a contingência ou arbitrariedade dos 
silogismos formados pela primeira figura: S-P-U. 

Vale destacar que essa contingência se refere ao 
conteúdo do silogismo, conteúdo que é fornecido pela 
determinidade dos termos, não à forma do silogismo, a qual 
foi introduzida inicialmente como relação de inerência. 
Contudo, não estão aqui contrapostas mera 
consequencialidade lógica e verdade conteúdistica. A 
afirmação dessa contraposição e até da independência 
recíproca é a pressuposição da lógica formal. O que está 
efetivamente contraposto é, por um lado, a 
consequencialidade (Konsequenz) e, por outro lado, a tese de 
que dentro da consequencialidade um objeto pode ser 
apreendido apenas segundo sua contingência e de acordo 
com o arbítrio de quem silogiza. Essa oposição é, para Hegel, 
uma tensão interna ao silogismo qualitativo, tensão que 
necessariamente retroage sobre o conceito de 
consequencialidade e impulsiona o silogismo qualitativo para 
uma nova forma. A contingência é uma insuficiência ou falta 
da forma do silogismo qualitativo ou imediato. As formas 
mais desenvolvidas do silogismo devem implicar o fato de 
que, quando alguém se perguntar pelo que se segue no 
silogismo, através de que e em qual maneira, sua resposta 
não pode ser independente da determinidade do conteúdo 
dos termos. 

 
§14 
Esse parágrafo começa afirmando que “é possível para 

um sujeito uma multidão indeterminada de silogismos e um 
silogismo singular apenas contingente segundo seu conteúdo”. 
Isso, além de confirmar o caráter ainda subjetivo do 
silogismo qualitativo, resume o resultado da análise exposta 
no parágrafo precedente. O §14 acrescenta que os vários 
silogismos qualitativos não apenas são diversos, mas 
“precisam também passar para a contradição”. 
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Para compreendermos esse parágrafo, é preciso 
articular o texto em quatro motivos: (i) a justificação da 
entrada em cena da contradição, (ii) a maneira específica na 
qual Hegel apresenta a contradição em relação à forma e ao 
conteúdo lógico do silogismo imediato, (iii) os quatro 
exemplos de silogismos contraditórios, (iv) a prova de que a 
contingência do silogismo formal compete a seu conteúdo 
em virtude de sua forma. 

No que diz respeito ao primeiro motivo, Hegel oferece 
dois argumentos. O primeiro é essencialmente o seco 
resumo de um estágio crucial da “Doutrina da Essência” 
(1813): “Pois a diferença em geral, que é inicialmente 
diversidade indiferente, é também essencialmente 
contraposição”. 

Este decurso da diferença pode ser analisado em três 
passos. 

(i) A diversidade constitui-se nas determinações da 
igualdade e da desigualdade. Algo é diverso, se é igual a si e 
desigual em relação a outro. Igualdade e desigualdade estão 
contrapostas como termos diferentes um do outro. A 
igualdade é uma forma derivada de identidade, que é a 
primeira das determinações da reflexão, e a desigualdade é 
uma forma derivada de diferença, de não identidade. A 
igualdade é identidade, na medida em que é considerada 
como solta da diferença, a fim de reconhecer o que a 
identidade é por si mesma. A desigualdade é a não 
identidade, na medida em que é considerada como separada 
da identidade, a fim de reconhecer o que a não identidade é 
em si. 

 (ii) A unidade negativa da igualdade e da desigualdade 
forma a rigor a oposição, na qual a igualdade se torna o 
positivo e a desigualdade se transforma no negativo. O 
positivo é a igualdade que em si é também desigualdade, 
porque nessa igualdade está posto que ela é desigual em 
relação à desigualdade; o negativo é a desigualdade, que em 
si é também igualdade, porque essa desigualdade é desigual 



FEDERICO ORSINI | 107 

 

em relação à igualdade e logo é igual a si mesma. A oposição 
consiste no fato de que cada momento se põe através do 
outro. Com isso, cada momento da oposição desenvolve-se 
para a totalidade: o positivo implica o negativo, o negativo o 
positivo, ambos são determinações recíprocas, que dentro de 
si espelham o todo da determinação recíproca. A 
autossubsistência de ambos consiste no fato de que os 
momentos singulares da oposição se desenvolvem até o 
ponto de serem tanto si mesmos quanto a oposição inteira. 
Em uma e a mesma relação estão incluídos o respectivo 
subsistir por si do positivo e do negativo e o excluir do 
positivo e do negativo em relação a seu termo contraposto. 

(iii) Justamente através da mesmidade da relação na 
qual estão envolvidos o ser (subsistir) e o não ser (exclusão) 
das determinações do positivo e do negativo, a mera 
oposição tornou-se contradição. Esta última, a saber, o fato 
de que cada termo é apenas enquanto seu não ser é e, com 
efeito, dentro da mesma relação, é a explicitação do que já 
está implícito na oposição41. 

O segundo argumento tem a mesma brevidade que o 
primeiro: “O concreto não é mais algo que meramente 
aparece, mas ele é concreto no conceito através da unidade 
dos contrapostos, que se determinaram em momentos do 
conceito”. Essa passagem transpõe a contradição para o 
estágio do conceito. A terceira determinação do conceito 
simples é a singularidade, que tem de expressar a unidade de 
universalidade determinada e particularidade. Universalidade 
particularizada e particularidade formam uma “unidade dos 
contrapostos”, na medida em que a universalidade, ela 
mesma, é particularidade e a própria particularidade é 
universalidade, ambas, por isso, tornando-se o todo. A 
contradição está no fato de que o singular, como unidade do 

                                                      
41Sobre a passagem da diversidade para a contradição na Doutrina da 
Essência (1813), vejam-se: IBER, C. Metaphysik absoluter Relationalität, 
Berlin/New York, 1990, pp.380-sgg; SCHÄFER (2001), pp.252-272. 
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universal e do particular, precisa ser ambos ao mesmo tempo 
e sob a mesma consideração (isto é, a conservação da própria 
autossubsistência do conceito). Assim está posta uma 
universalidade concreta, a saber, uma universalidade que 
contém dentro de si o particular e realiza, sob a mesma 
consideração, sua universalidade nos particulares. A 
universalidade é idêntica a si mesma nos particulares, 
relaciona-se neles apenas consigo, porque os particulares são 
reconduzíveis à atividade de particularização do gênero. O 
singular é aquele estágio de determinação do particular que 
se apresenta como exclusão completa de toda a alteridade 
externa, portanto autorrelação mediada pela negação da 
relação com outro. Universalidade e particularidade estão 
unificadas no singular de modo contraditório, pois é 
necessário pensar a particularidade (formalmente, relação 
com outro) como universalidade (formalmente, relação 
consigo), assim como é preciso pensar a universalidade 
como particularidade. Ambas as determinações têm de pôr-
se, ao mesmo tempo, no singular como termos diferenciados 
dentro de uma única relação. 

O segundo motivo do §14 especifica como a 
contradição se apresenta no silogismo qualitativo. 

Na lógica formal, resultados contraditórios de 
silogismos que possuem uma base em comum (isto é, o 
singular concreto que aparece como termo menor) permitem 
tirar inferências sobre a contraditoriedade das premissas 
concedidas. Mas, para Hegel, as premissas dos silogismos 
contraditórios devem ser “inteiramente corretas (ganz 
richtig)”, quer dizer, devem ser enunciados corretos acerca do 
objeto concreto que foi posto como base do silogismo. 

Para entender o discurso hegeliano sobre a 
contradição dos silogismos qualitativos, é oportuno 
fórmular, a título de objeção, o dilema seguinte: ou se trata 
de um silogismo falso ou se trata de pelo menos uma 
premissa falsa, mas de modo nenhum pode tratar-se de uma 
contradição imanente á forma correta do silogismo ou ao 
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objeto que aparece silogizado na conclusão do silogismo. 
Para responder a essa objeção, o interprete que não quer 
admitir a irracionalidade da teoria hegeliana precisa ficar 
claro sobre a concepção hegeliana da contradição e entender 
os exemplos à luz da seguinte estrutura: premissas e 
consequencialidade são corretas – as premissas do ponto de 
vista do conteúdo, a consequencialidade do ponto de vista 
formal – e a conclusão é falsa, no sentido de que a conclusão 
de um silogismo desmente ou falsifica aquela do silogismo 
contraposto. 

O terceiro motivo compreende quatros exemplos de 
duplas de silogismos que se falsificam mutuamente: 
 
1. 
a. parede (termo menor) – ser pintado de azul (meio termo) 
– ser azul (termo maior) 
b. parede (menor) – ser recoberto de cor amarela (médio) – 
ser verde (maior) 
 
2. 
a. ser humano (menor) – sensibilidade (médio) – nem bom 
nem mau (maior) 
b. ser humano (menor) – espiritualidade – ente moral (maior) 
 
3.  
a. corpo celeste (menor) – gravidade (médio) – cair no centro 
da gravitação   (maior) 
b. corpo celeste (menor) – ser impulsionado pela força 
centrífuga (médio) – escapar do centro da gravitação (maior) 
 
4. 
a. ser humano (menor) – sociabilidade (médio) – 
propriedade em comum (maior) 
b. ser humano (menor) – individualidade (médio) – 
propriedade privada (maior) 
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A meu ver, a contradição dos exemplos mencionados 
pode ser interpretada de duas maneiras. Em primeiro lugar, 
trata-se da contradição entre fim desejado e fim 
implementado de uma hipotética discussão estruturada por 
um silogismo formal. Cada silogismo a ou b tem por 
conclusão algo que seria falso, por ser unilateral, afirmar do 
sujeito, embora as premissas estejam corretas e os silogismos 
possam ser formados de modo consequencialmente correto. 
Por isso, a formalização tem um efeito contrário ao fim ideal 
de uma discussão, que seria o acordo, pois o que resulta é a 
disputa provocada pelos pontos de vista diversos acerca dos 
estados de coisas expressos nas premissas. 

A um nível mais aprofundado, a contradição é a 
estrutura que permite apreender a base da referida disputa, 
base que consiste na ideia de que o silogismo formal não 
garante de algum modo conclusões corretas, mesmo se não 
fosse introduzido nada de falso nas premissas e nenhum erro 
fosse cometido na forma do silogizar. A forma do silogismo 
qualitativo conduz necessariamente a expor o objeto 
concreto de modo a gerar uma contradição, que pertence 
tanto ao objeto fracionado em qualidades quanto ao silogizar 
subjetivo que chega a conclusões opostas acerca do mesmo 
objeto. Hegel resume polemicamente o resultado dos 
silogismos contraditórios: “Se tal dedução se desenrolou tão 
esplendidamente através de silogismos e se sua exatidão está 
plenamente admitida, então isso ainda não conduz 
absolutamente a nada, na medida em que resta sempre o fato 
de que se encontram ainda outros termos médios a partir dos 
quais o oposto pode ser derivado de modo igualmente 
correto”. Vale a pena notar que esta crítica é tão abrangente 
que nela, segundo Hegel, recaem até mesmo as antinomias 
cosmológicas da filosofia kantiana, porque a aparente 
estrutura de prova delas consistiria em separar artificialmente 
as determinações lógicas contrapostas de um e do mesmo 
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conceito42 por meio do substrato da representação “mundo”, 
a fim de derivar conclusões conflitantes acerca do mesmo 
substrato.    

A última parte do §14 explicita a pressuposição na qual 
está assentada “esta insuficiência e contingência de um 
silogismo”. A tese de Hegel é que essa insuficiência repousa 
no acaso ou no arbítrio que afetam o termo médio utilizado. 
Mas o termo médio pertence à forma do silogismo. Portanto, 
“está [...] na forma do silogismo formal o fato de que o 
conteúdo é uma tal qualidade unilateral; ele [conteúdo] está 
destinado a esta unilateralidade por causa daquela forma 
abstrata”. 

                                                      
42O leitor cuidadoso de Kant ficará surpreendido ao constatar o aparente 
descuido de Hegel em trocar, sem muita explicação, a estrutura do 
silogismo disjuntivo das antinomias com aquela do silogismo formal de 
inerência. A explicação esperada requereria uma contextualização 
histórica e teórica da controversa questão que gira em volta da avaliação 
hegeliana das antinomias da razão. Como se sabe, tal avaliação é bifronte: 
por um lado, Hegel preza o princípio especulativo das antinomias, isto é, 
a necessidade objetiva da contradição para as determinações do 
entendimento; por outro lado, ele dirige uma crítica contundente à 
exposição dogmática de teses e antíteses por meio de provas apagógicas. 
Se quiséssemos considerar a ordem da reconstrução hegeliana das 
antinomias, seria preciso lembrar que a crítica às antinomias kantianas 
não se restringe a uma observação de passagem sobre a insuficiência da 
estrutura silogística das provas, mas atravessa todo o curso da Ciência da 
Lógica: continuidade (divisibilidade infinita) e discrição (princípio do uno 
indivisível) são determinações opostas do mesmo conceito de 
quantidade (segunda antinomia), limitação e ilimitação do mundo  são 
aspectos figurativos do conceito de limite quantitativo (primeira 
antinomia), necessidade e contingência são determinações reflexivas do 
conceito de efetividade (quarta antinomia), causalidade livre e 
causalidade mecânica são estágios diferentes da efetivação do conceito 
em sua objetividade (terceira antinomia). A rejeição hegeliana do 
procedimento kantiano de solução das antinomias, a saber, o 
procedimento de distinção entre fenômenos e noúmenos, vai de mão 
dada com um processo de refórmulação do próprio conteúdo das 
antinomias e, mais em geral, com uma extensão universal do momento 
antinômico a todas as determinações do pensar.    
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Por conseguinte, a arbitrariedade (do lado do sujeito) 
e a contingência (do lado do objeto) precisam ser imputadas 
principalmente à forma do silogismo qualitativo, não ao 
conteúdo empírico que a exemplifica (“se este [objeto] ou um 
outro objeto lhe seja submetido”). O silogismo qualitativo, 
com efeito, “é essencialmente algo inteiramente contingente 
segundo seu conteúdo”, não, porém, por causa da livre 
escolha na substituição dos termos – não importa que se 
tome Caio, os planetas ou uma parede como exemplos de 
singular funcionante como termo menor – e sim porque “na 
medida em que um sujeito está no fundamento, é 
contingente que tipo de determinações de conteúdo o 
silogismo infere do sujeito”. A contingência que compete às 
determinações do conteúdo por causa da sua relação de 
inerência encerra a contradição, quer dizer, tanto um 
confronto entre teses antinômicas sobre o mesmo objeto 
quanto um fracionamento de um objeto que deveria ser um 
concreto, mas acaba por apresentar-se de modo fracionado 
a partir das determinações particulares e universais que lhe 
competem. 
 

Primeira figura do silogismo do ser aí (terceiro item) 

 
§15 
O primeiro item da apresentação da primeira figura do 

silogismo qualitativo se adentrou na diversidade 
conteudística dos termos. Nesse propósito, os três termos 
foram considerados segundo sua determinidade própria, ou 
seja, singular e, por isso, diversa daquela dos outros termos. 
Porém, os termos não são completamente desarticulados; 
eles são diversos um do outro, mas, ao mesmo tempo, estão 
relacionados uns com os outros na própria diversidade. 
Essas relações que os termos têm como determinações 
diferentes são essenciais no silogismo. Enquanto a 
diversidade dos termos salienta o conteúdo do silogismo, a 
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relacionalidade dos termos constitui a conexão do silogismo, 
pela qual no silogismo é preciso, por assim dizer, passar de 
algo para outro. 

O terceiro item do texto sobre a primeira figura, 
portanto, está agora enfocado nessa conexão, em virtude da 
qual as determinações do conteúdo se tornam “determinações 
da forma”. Mais precisamente, trata-se de mostrar que um 
silogismo singular da primeira figura é uma forma por si 
insustentável da mediação. 

O conteúdo do §15 pode ser analisado em três 
estágios: o primeiro estágio introduz a ideia de que as 
“determinações do silogismo” precisam aparecer como 
“determinações da forma (Formbestimmungen)”; o segundo 
estágio articula as relações entre os termos, de acordo com a 
compreensão tradicional do silogismo do entendimento; o 
terceiro estágio tematiza a falta da forma do silogismo 
tradicional. 

Em primeiro lugar, Hegel detém-se na diferença entre 
forma e conteúdo, apontando dois aspectos cruciais: (i) as 
determinações do conteúdo são determinações do silogismo 
apenas enquanto são essencialmente determinações da forma; 
(ii) as determinações da forma “são essencialmente relações”, 
enquanto as determinações do conteúdo aparecem como 
“indiferentes umas frente às outras”, i.e., sem relações. 

Vale observar que forma e conteúdo não são 
determinações meramente complementares, simétricas. A 
rigor, a forma é o momento abrangente, o que pervade a 
relação inteira e até faz com que o conteúdo se torne 
autônomo ou indiferente frente à forma. A lógica toda 
(especificamente, a partir da lógica da quantidade e ainda 
mais explicitamente na lógica da essência) mostra que a 
forma é essencial ao conteúdo por estruturar suas relações, 
de modo que, por fim, não há nada externo à forma. 
Também a indiferença é uma determinação da forma e, 
portanto, ela mesma é um tipo de relação, embora sendo 
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uma relação de exterioridade que não é reconhecida pelos 
termos da relação como constitutiva do que eles são. 

No segundo estágio, Hegel apresenta as relações bem 
conhecidas do silogismo formal imediato: ambas as 
premissas são “relações imediatas”, a saber, “proposições ou 
juízos em geral”; a conclusão é a relação “mediada”, isto é, a 
relação entre os extremos do silogismo, enquanto mediada 
pelo meio termo.  

No terceiro estágio, apresenta-se a falta do silogismo 
do entendimento. A partir da análise do conteúdo, vimos 
que a falta do silogismo formal consistia no fato de ele 
produzir afirmações arbitrárias (até contraditórias) sobre o 
objeto que constitui o sujeito do silogismo. Essa crítica será 
retomada no §19. Agora, destaca-se a falta do ponto de vista 
da forma, falta que consiste na imediatidade das premissas. 
Com isso, manifesta-se uma discrepância entre imediatidade 
e mediação, pela qual a mediação fica confinada na 
conclusão, e a inconsequência formal - Hegel fala de 
contradição - de apresentar as determinações do conteúdo 
na forma do juízo, especificamente do juízo qualitativo. As 
determinações do conteúdo precisam ser apresentadas de 
uma maneira que não contradiga “a natureza do silogismo”, por 
fazer valer o resultado lógico segundo o qual “a verdade do 
juízo é o silogismo”. 

O parágrafo se conclui apontando a necessidade de 
adequar conteúdo (“determinações imediatamente 
diferentes”) e forma (isto é, a maneira na qual as determinações 
do conteúdo são relacionadas). O argumento de que, se as 
determinações do conteúdo são “imediatamente diferentes”, 
então as premissas não podem permanecer como relações 
imediatas, está assentado na ideia de que o juízo seria uma 
relação idêntica do sujeito (singular) e do predicado 
(universal), que remonta à Doutrina do Juízo. 

Contudo, este argumento parece deixar de lado 
justamente a contradição central da lógica do juízo, de ele ser 
a relação de lados que são, ao mesmo tempo, separados, 
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assim como as nuances da própria Doutrina do Juízo, que 
permite apreciar diferentes figuras do juízo qualitativo, 
figuras que não podem, portanto, ser reduzidas a 
“tautologias vazias que não conduzem a nada”. O que, 
porém, Hegel pretende já ter provado é o seguinte: o limite 
do juízo em geral é o fato de que nenhum juízo, tomado por 
si, consegue expressar tanto a identidade quanto a não 
identidade dos termos que ele relaciona. Por isso, a forma do 
juízo resulta incapaz de expressar a natureza relacional do 
seu conteúdo (as determinações que aparecem ora como 
sujeito ora como predicado), porque ele coloca e concentra 
o momento da relação na cópula, na qual o momento 
relacional do conceito (precisamente, do conceito como 
juízo) atua apenas implicitamente. 
 

§16 
 Este parágrafo mostra que a falta formal do silogismo 

se junta com uma “exigência (Forderung)”, que dá a conhecer 
um aspecto ulterior da falta formal, além da imediatidade das 
premissas: o regresso infinito das premissas. 

A exigência é “que elas [as premissas] devem ser 
provadas, isto é, devem (sollen) ser apresentadas igualmente como 
conclusões”. Essa exigência tem sua ambiguidade: por um lado, 
ela é um dever ser objetivo, ou seja, um dever ser que se 
realiza através de uma mediação na qual o silogismo se revela 
ser a verdade do juízo; por outro lado, a exigência significa a 
necessidade de uma mediação que acaba por ser um dever 
ser não realizado na “progressão geométrica para o infinito”, 
ou seja, para o regresso infinito das premissas. É este 
segundo significado de exigência que os §16,17 irão 
examinar. 

O regresso infinito procede assim: se tudo, inclusive 
as duas premissas do silogismo S-P-U, fosse mediado apenas 
por uma mera particularidade, a forma S-P-U iria se 
repetindo através de um novo silogismo com um novo 
termo médio particular que mediaria as duas premissas: S-
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P´-P (mediação da premissa menor); P-P´-U (mediação da 
premissa maior). Mas os silogismos que têm por conclusão 
as duas premissas contêm, por sua vez, duas premissas (por 
exemplo: S-P´; P´-P), que precisam ser mediadas 
respectivamente por novos silogismos (conforme o 
esquema: S-P´´-P´ e P-P´´-P´) e assim por diante em um 
crescimento ao quadrado das premissas. 

 
§17 
O texto quer mostrar dois pontos gerais e dois pontos 

específicos acerca do progresso infinito. Os pontos gerais 
são os seguintes: (i) o progresso infinito constitui uma 
contradição que se renova sempre como “a repetição de uma 
e da mesma falta originária”, (ii) a “verdade do progresso 
infinito” é a suprassunção da dita contradição. 

Os pontos específicos consistem na explicação de 
como funciona a contradição na esfera do ser e na esfera do 
silogismo. Deixarei de lado a contradição não resolvida entre 
o infinito e o finito, pois ela remete ao conceito de má 
infinitude, cuja explicação originária se encontra na primeira 
seção (Qualidade) da Doutrina do Ser43. Aqui, pretendo 

                                                      
43Para uma análise da contradição da má infinitude, remeto ao ótimo 
estudo de: MOVIA G., “Finito e infinito e l’idealismo della filosofia. La 
logica hegeliana dell’essere determinato”, Rivista di filosofia neoscolastica, 
Milano, 1994, pp.623-664 (esp. pp.628-634). O autor destaca três 
aspectos da contradição da má infinitude. Em primeiro lugar, trata-se da 
contradição decorrente da existência de ‘dois mundos’, o mundo infinito 
e o mundo finito, que mutuamente se delimitam, de modo que o infinito 
se torna, ele mesmo, finito. Em segundo lugar, a contradição resulta do 
fato de que o entendimento reflexionante falta de explicitar que cada 
termo da relação é a negação de seu limite, de modo que finito e infinito 
ficam presos a uma relação de alteridade qualitativa: por um lado, como 
separados e autossubsistentes, e, por outro lado, como inseparáveis e 
reciprocamente determinados. Em terceiro lugar, a contradição é a 
relação entre a unidade verdadeira (posta pela razão) e a unidade aparente 
(posta pelo entendimento). Em outras palavras, o entendimento não 
torna explícito que o conceito de infinito é mediado pela negação do 
finito; o processo de mediação pelo qual a relação com o finito é um 
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considerar como a contradição está presente no silogismo 
formal. O § 14 já indicou a contradição que afeta o conteúdo: 
o objeto designado pelo sujeito do silogismo deveria ser um 
inteiro em si conectado, capaz de explicar a si mesmo por 
meio de suas determinações próprias (como um singular 
conectado com um universal através da particularidade), 
mas, de fato, são o arbítrio e as circunstâncias externas que 
acabam por estabelecer com qual universal o sujeito do 
silogismo deve ser silogizado. O §15 acrescentou que a 
contradição tem a ver com o contraste entre a forma das 
premissas (relações imediatas ou juízos) e a natureza do 
silogismo. Agora, o §17 observa que os juízos expressos 
pelas premissas (S-P e P-U) precisam da mediação e a obtêm, 
de fato, através da particularidade, em virtude da relação que 
ela tem com S e U. Porém, porque a particularidade medeia 
os juízos apenas através da figura S-P-U, a fundamentação 
dos juízos ocorre apenas através da duplicação da mesma 
“relação (Verhältnis)” de inerência (cf. supra §9) que deveria 
ser suprassumida por conta das faltas referidas. Daqui surge 
o progresso geométrico das premissas com base na repetição 
de um mesmo esquema. 

A tese central desse parágrafo, portanto, é a seguinte: 
“o provar das premissas que progride ao infinito não 
dissolve aquela contradição, mas apenas a renova sempre, e 
é a repetição de uma e da mesma falta originária”. O 
argumento para essa tese é a duplicação exponencial da 
figura S-P-U, apresentada no texto desde “Esta forma” até 
“deve ser suprassumida”. O caminho especulativo para a 

                                                      
momento constitutivo do infinito está presente apenas implicitamente 
para o entendimento. A análise de Movia tem a vantagem de mostrar a 
complexidade crescente da contraditoriedade do máu infinito: sob o 
primeiro aspecto, a contradição concerne apenas ao infinito como tal; 
sob o segundo aspecto, ela afeta a totalidade da relação entre finito e 
infinito; sob o terceiro aspecto, ela abrange maneiras filosóficas opostas 
e complementares (entendimento e razão) de refletir sobre o conteúdo 
das categorias.    
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dissolução da contradição paralisante do progresso infinito 
começa a ser exposto nos parágrafos conclusivos (§§18-20). 

 
 
§18 
Ficou claro que Hegel interpreta a falta do silogismo 

formal em termos de uma contradição, que resulta tanto do 
conteúdo quanto da forma do silogismo. Com efeito, 
nenhum silogismo do entendimento por si está ciente de sua 
contradição, mas esta deve surgir da reflexão racional da 
ciência sobre a forma e o conteúdo da primeira figura, 
reflexão que, assim, proporciona a delimitação do alcance do 
silogismo formal enquanto primeira figura. 

Resta ver qual é a ideia hegeliana acerca da 
suprassunção da contradição mencionada. Trata-se de uma 
ideia que permeia toda a doutrina do silogismo, na medida 
em que ela precisa realizar o conceito do silogismo. 

A ideia em questão é uma ideia normativa imanente, 
isto é, o dever ser objetivo do silogismo: o princípio da 
mediação necessária da imediatidade das premissas é que 
cada um dos três termos percorra as diversas posições do 
esquema do silogismo; de acordo com isso, cada premissa de 
um silogismo tem de aparecer como o resultado de um outro 
silogismo, cujo meio termo é o terceiro termo que não 
aparece nas premissas imediatas do primeiro silogismo. 
Assim, a premissa menor S-P de um silogismo da primeira 
figura deveria ser mediada por outro tipo de silogismo que 
teria U como termo médio. 

Isso implica um resultado de grande importância: um 
silogismo qualitativo é completo apenas pelo fato de que sua 
unidade é completamente mediada pelas três figuras. O 
problema da mediação das premissas só pode ser resolvido 
por um entrelaçamento em virtude da qual cada premissa 
resulte mediada pelo termo que nela falta: a premissa menor 
S-P está mediada pelo silogismo da terceira figura S-U-P, 
enquanto a premissa maior P-U está mediada pela segunda 
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figura P-S-U. Portanto, a conclusão da segunda figura 
coincide com a premissa maior da primeira figura, enquanto 
a conclusão da terceira figura corresponde à premissa menor 
da primeira figura. O que é relevante para o silogismo é o 
recíproco pressupor das figuras, de modo que elas se 
condicionam e fundamentam apenas através da conexão de 
seus termos44. 

 
§19 
O penúltimo parágrafo destaca a exigência da 

mediação verdadeira (“esta passagem segundo seu 
conceito”) do silogismo formal a partir da consideração do 
conteúdo, apontando especialmente a insuficiência da 
primeira figura. 

Do ponto de vista do conteúdo, o silogismo formal 
produz afirmações arbitrárias e contingentes (até 
contraditórias) sobre um objeto qualquer. Com respeito à 
mediação dos extremos, isso significa que a mediação da 

                                                      
44Cf. KROHN, (1972), pp.39-41. Veja-se também: DÜSING, K. 
Syllogistik und Dialektik in Hegels spekulativer Logik. In: Henrich, D. (Org): 
Hegels Wissenschaft der Logik. Formation und Rekonstruktion, 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1986, pp.15-38, espec. pp. 27-28: “A premissa P-
U precisa ser mediada por S. Assim, surge a segunda figura P-S-U na 
notação da Ciência da Lógica. Ela corresponde à terceira figura da lógica 
formal: S-U, S-P, portanto P-U. Pois o singular pode aparecer 
logicamente sempre apenas como sujeito; na terceira figura da silogística 
formal o conceito intermédio, em ambos os casos, está no lugar do 
sujeito. Então a terceira figura da lógica formal, para Hegel, é a segunda. 
Nela, a premissa S-U já é provada pela primeira figura. O que fica ainda 
não provado na primeira e na segunda figura é a premissa: S-P. Ela 
precisa ser mediada por U. Com isso, resulta a figura: S-U-P, conforme 
à notação da Ciência da Lógica. Pois o universal é logicamente sempre o 
predicado, sob o qual precisam ser subsumidos o singular e o particular. 
A conversão tradicional diz: P-U, S-U, portanto S-P. Isso corresponde à 
segunda figura da lógica formal, na qual o meio termo é predicado em 
ambas as premissas. Assim, também S-P está mediado e provado, e, com 
efeito, a partir de premissas que apresentam, elas mesmas, conclusões 
mediadas da primeira e da segunda figura (tradução minha)”.    
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primeira figura não medeia de modo universal e necessário, 
mas sim de modo arbitrário e contingente. O fundamento 
dessa contingência está no fato de que o meio termo 
apresenta apenas uma determinação singular do singular, 
ligando-a novamente a um universal singular ou abstrato. Se 
o meio termo fosse a determinidade essencial do singular, a 
contingência seria evitada. O fundamento formal da 
contingência é a singularidade da particularidade; portanto, 
o fator que desempenha a função do meio termo se 
demonstra ser a singularidade: “o fundamento do silogismo 
é, antes, o que é exterior nela [scil. na Coisa], isto é, o imediato; 
porém, o imediato, entre as determinações do conceito, é o 
singular”. 
 

§20 
O último parágrafo aborda a mediação “a respeito da 

forma”. 
Do ponto de vista da forma, a saber, da conexão de 

relações entre os termos, é igualmente o singular o que 
medeia. A mediação “tem por sua pressuposição a 
imediatidade da relação”. Com efeito, o silogismo S-P-U 
obtém sua necessidade da determinação do P como 
predicado em relação a S e como sujeito em relação a U (cf. 
supra §17), mas nisso está implícito, para Hegel, que no 
singular as duas determinações P e U “estão unificadas”. 
Logo, o singular precisa ser tanto particular quanto universal, 
para que o particular possa mediar o singular e o universal. 
A função mediadora do singular apresenta-se na premissa 
menor e na conclusão como “uma relação necessária” do 
singular com o universal. 

Por exemplo, o silogismo já criticado no §11 (Maior: 
“Todos os seres humanos são mortais”; Menor: “Caio é um 
ser humano”; Conclusão: “Caio é mortal”) mostra que o 
termo médio (ser humano) e o termo maior (ser mortal) são 
ligados um com o outro enquanto Caio é os dois: ser 
humano e mortal. A mediação, com efeito, aparece estar 
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baseada no meio termo, mas ela tem por pressuposição o 
fato de que o singular já é ambos: P e U. Isto significa o 
seguinte: o particular não pode mediar entre S e U se o 
singular já não mediou a relação entre P e U. 

A particularidade, em sua função de meio termo, 
precisa ser singular. Se essa necessidade é satisfeita, 
engendra-se a forma P-S-U. Esta segunda figura, que realiza 
a transformação do singular através da mediação silogística, 
é capaz de mediar a premissa maior da primeira figura (P-U), 
sem que essa mediação exija de novo dois silogismos 
ulteriores da primeira figura, porque S-U já constitui a 
conclusão mediada da primeira figura. Na medida em que o 
singular se torna “unidade de ambos os extremos”, a 
doutrina do silogismo justifica aquilo que no primeiro 
capítulo da lógica subjetiva, o capítulo sobre o conceito, era 
a apresentação do singular como “retorno do conceito 
determinado para dentro de si (Rückkehr des bestimmten 
Begriffes in sich)”.45 

Resumindo a análise da primeira figura, cabe ressaltar 
dois aspectos decisivos. 

Em primeiro lugar, a tese de que “a verdade do juízo 
é o silogismo” não significa que o silogismo meramente 
eliminou o juízo, mas sim que o silogismo deve realizar o 
conceito de modo mais pleno do que o juízo, à medida que 
ele consegue suprassumir a contradição entre a imediatidade 
das premissas e a natureza do silogismo, de ser a exposição 
do conceito como unidade de todas as suas determinações. 

Em segundo lugar, o significado objetivo do silogismo 
do ser aí só pode ser alcançado pelo conjunto das três figuras 
do silogismo. Com efeito, as figuras são diferentes e podem 
ser isoladas uma da outra46, mas para atingir a objetividade é 

                                                      
45Cf. HEGEL (1969), TW 6/299. 

46Lembremos que o isolamento das figuras tem um carater ambivalente, 
podendo valer a favor ou de um silogizar subjetivo sobre as coisas ou de 
uma análise lógica racional do próprio conceito de silogismo. 
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necessário que as três figuras formem um círculo fechado de 
pressuposição recíproca entre premissas e conclusões.    
 

Segunda figura do silogismo do ser aí (P-S-U) 

 
Primeiro item: §§21-24. O sentido objetivo da segunda figura 
O § 21 resume o resultado da primeira figura do 

silogismo: o singular se tornou meio termo, enquanto o 
“objeto imediato concreto qualquer” (§13) se altera por 
causa da mediação silogística na qual aparece como 
“sujeito”. Já emergiu a estreita relação entre contingência e 
singularidade, relação que a análise da insuficiência da 
segunda figura tornará ainda mais evidente. A tese central 
deste parágrafo é que “o sujeito do silogismo não retornou 
para seu conceito em tal qualidade [scil. determinidade 
universal], mas está compreendido apenas na sua 
exterioridade”. 

A exterioridade inclui dois aspectos do meio termo 
singular: por um lado, ela alude ao fato de que o sujeito do 
silogismo é “um ser determinado infinitamente múltiplo e 
externo” (§§13,27) ao qual, sobretudo, atém-se a 
representação ainda não elaborada em conceito; por outro 
lado, a exterioridade diz respeito à forma, a saber, à relação 
entre as determinações da mediação silogística. O objeto 
singular ainda não se manifesta como a unificação 
determinada e autossubsistente (isto é, objetiva) de suas 
determinações conceituais, porque a forma e o conteúdo 
ainda estão entregues à contingência, a ser entendida 
estruturalmente como a dependência dos termos silogizados 
do arbítrio e das circunstâncias externas de um silogizar 
subjetivo. 

De fato, a objetividade, que se realizará plenamente 
somente no último gênero do silogismo, tem de ser 
justificada a partir da contingência, precisamente a partir da 
contingência como forma (não como conteúdo empírico de 
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todo aquilo que ocorre de modo contingente) menos 
desenvolvida da própria necessidade silogística. Portanto, a 
contingência em questão constitui a forma objetiva do 
silogizar subjetivo. O desafio da doutrina do silogismo 
consiste em suprassumir a dualidade entre necessidade e 
contingência, assim como a dualidade entre objetivo e 
subjetivo, a fim de fazer valer tanto a necessidade da 
contingência (no silogismo do ser aí) quanto a contingência 
da necessidade (no silogismo da necessidade, especialmente 
no silogismo hipotético). 

Ao considerarmos a conclusão do famigerado 
silogismo sobre a mortalidade de Caio, podemos apreciar o 
significado da exterioridade. A conclusão “S é U (Caio é 
mortal)” ainda não apreende o sujeito do silogismo em seu 
conceito, porque o universal enunciado não é o conceito do 
singular, mas antes o que lhe é externo. Ao dizer que Caio é 
mortal, ainda não conhecemos o conceito de Caio, na 
medida em que a mortalidade se comporta como uma 
característica abstrata pela qual Caio desaparece na 
pluralidade indeterminada dos mortais. O que o silogismo 
permite saber de Caio, portanto, não é o essencial do Caio 
como este singular, mas somente um predicado qualquer 
entre os outros que ele também possui, abrindo o problema 
de como tais predicados, a partir da exterioridade recíproca, 
podem ligar-se ao sujeito singular. Assim, o singular está 
silogizado com o universal “através de uma contingência”. 

O §22 está enfocado em destacar a negatividade ou 
“unidade negativa” do silogismo. Esta negatividade é a 
“suprassunção da imediatidade”. Este processo ocorre 
principalmente na conclusão, pois ela não é um mero juízo 
(“relação imediata”), mas uma relação mediada por um 
terceiro (o meio termo). A negatividade forma uma unidade 
negativa, na medida em que a mediação, a saber, a 
suprassunçaõ da imediatidade, constitui um silogismo e o 
essencial do silogismo é a unidade de seus momentos (cf. 
supra §3). 
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O §23 apresenta inicialmente as premissas da segunda 
figura: “P-S e S-U”. Vale notar três aspectos destas fórmulas: 
(i) o singular, que agora desempenha a função do meio 
termo, ainda está apresentado de acordo com o esquema da 
primeira figura, a saber, como predicado da premissa menor 
(P-S) e como sujeito da premissa maior (S-U); (ii) das duas 
premissas, uma é mediada, sendo ela a conclusão do 
silogismo da primeira figura, enquanto a outra (P-S) “ainda 
é imediata”; (iii) em virtude do fato de que a conclusão da 
primeira figura aparece como a premissa mediada da segunda 
figura, as duas figuras se pressupõem reciprocamente. 

A segunda metade do parágrafo observa que o 
particular e o universal se tornam extremos apenas enquanto 
o singular e o particular trocaram de lugar: a premissa S-P 
tornou-se P-S, na qual o particular “está posto sob a 
determinação do extremo da singularidade”, embora a primeira 
figura tenha mostrado a necessidade de que a singularidade 
esteja posta na “determinação do meio termo ou da 
particularidade”. A reflexão sobre o resultado da primeira 
figura mudou a posição e o conteúdo do meio termo, mas o 
silogismo ficou na relação dos termos que ele tinha na 
primeira figura. Porém, o fato de o singular ser o meio termo 
torna necessária uma alteração da forma que não se limite a 
uma mera troca de lugar. Graças à troca, o singular e o 
particular “não são mais as imediatidades abstratas que eram 
no primeiro silogismo”, de modo que o isolamento deles já 
começa a desaparecer. Todavia, visto que o universal 
mantém seu lugar de predicado e a premissa P-S ainda não 
está mediada, os termos “ainda não estão postos como 
concretos”. Com efeito, eles são relacionados por aquele 
“fundamento da relação (Grund der Beziehung)” (§21) que é a 
imediatidade do sujeito singular, mas, justamente por isso, a 
relação deles é uma unidade imediata, na qual os termos 
conservam o recíproco subsistir de um ao lado do outro. 

O §24 apresenta o “sentido determinado e objetivo” do 
segundo silogismo em dois movimentos: aquele que passa 
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do universal para o particular, e o inverso (“por outro lado”), 
que vai do particular para o universal. 

De acordo com o primeiro movimento, o fato de que 
o universal seja predicado de uma de suas espécies não é 
fundado no universal, mas na singularidade. O movimento 
passa da universalidade para a particularidade através da 
singularidade, pois a relação S-U já foi mediada pela primeira 
figura. O movimento inverso, que parte da particularidade, 
apresenta a singularidade do meio termo enquanto “unidade 
negativa”. 

No que consiste o momento negativo da 
singularidade? O §22 já caracterizou a negatividade como 
suprassunçaõ silogística da imediatidade da relação que está 
presente nas premissas. Agora, a negatividade significa a não 
exatidão da premissa P-S: o singular deve ser um predicado 
do particular, conforme a troca de lugar dos termos, mas não 
é. A determinidade que P deve adquirir em seu predicado, 
ou seja, sua elevação à universalidade, não resulta preenchida 
em S-P, pois Caio não é uma qualidade a ser destacada do 
ser humano. 

Portanto, Hegel declara que, através da singularidade, 
a determinidade é tirada da particularidade. Isso significa, 
por um lado (S-P), que fica indeterminado se ao singular 
compita ou não essa determinidade P; por outro lado (P-U), 
o singular, tal como Caio, silogiza ou medeia “ser humano” 
(P) e “mortal” (U) na medida em que a diferença 
determinada entre os dois extremos desaparece por ela ser 
indeterminada, pois P e U são diferenciados um do outro 
não por eles mesmos, mas em virtude do singular ao qual são 
inerentes. P e U aparecem indiferenciados quando o subsistir 
da sua diferença se suprassume em uma singularidade que 
oferece uma variedade indefinida de determinações 
múltiplas e externas. 

 
Segundo item: §§25-26. Forma, conteúdo e falta da segunda 

figura 
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O §25 afirma que a mudança formal, consistente na 
“posição alterada” ou troca de lugar entre particular e singular, 
ainda não afeta a exterioridade entre forma (mediação 
silogística) e conteúdo (o ser diverso dos termos um frente 
ao outro) que já marcava a primeira figura. Por isso, a 
segunda figura não deixa de ser subjetiva, porque as 
qualidades P e U que ela liga “não estão ligadas em e para si 
mesmas, mas através de uma singularidade contingente”, que 
inclui tanto as circunstâncias externas do singular quanto a 
livre escolha das qualidades a serem relacionadas por parte 
do arbítrio de quem silogiza. 

Podemos dividir o conteúdo do §26 em seis pontos. 
O primeiro ponto corresponde à questão sobre qual 

seria o avanço (a “realização iniciada do conceito”) da 
segunda figura com respeito à primeira. A resposta é que a 
segunda figura, através da negatividade proporcionada pelo 
meio termo singular, não é simplesmente uma outra figura, 
uma outra espécie de silogismo, mas “uma determinação 
ulterior da forma” inicial ou abstrata. A determinação formal 
ulterior é o esquema que tem o singular por meio termo, 
enquanto o conteúdo continua a ser “determinidade 
inicialmente imediata e qualitativa dos termos”. 

O segundo ponto explicita o momento da diferença, 
destacando o fato de que a passagem da primeira para a 
segunda figura é um “tornar-se outro da forma pura do 
silogismo”. A insuficiência da mediação na primeira figura a 
conduziu para a segunda. A alteração da mediação por meio 
da particularidade alterou o próprio silogismo. Disso surge 
naturalmente a pergunta: até que medida a forma da primeira 
figura se conservou, se ela, ao mesmo tempo, se alterou? 
Aqui, a resposta está na maneira de considerar a dita 
alteração. Não se trata apenas de uma substituição, mas sim 
de um enriquecimento do meio termo. A isso se deve o 
sentido objetivo da análise da forma da segunda figura. 

Por um lado, a mediação de S-U pela conclusão da 
primeira figura está presente e não pode se perder na 
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segunda figura. Por outro lado, a análise da primeira figura 
mostrou que o particular foi capaz de mediar enquanto ele 
não era unicamente um particular, mas também 
singularidade (determinação singular de um singular). O 
resultado da análise foi que o mediador se determinou como 
o singular, não mais como o particular. 

O aspecto decisivo deste resultado é que a alteração 
não pode ser uma mera troca de termos. O particular se 
conserva como meio termo de modo igualmente necessário 
(conforme o “esquema universal S-P-U”), porque se o 
particular não tivesse sido o meio termo originário, a 
singularidade não teria chegado a configurar-se como meio 
termo. Logo, no extremo particular da segunda figura está 
posta também a singularidade. Assim, começa a configurar-
se a lógica do recíproco pressupor, pela qual a determinação 
subsequente pressupõe aquela antecedente, mas, 
inversamente, vale também que o antecedente pressupõe o 
subsequente, porque este deve confirmar-se como condição 
constitutiva para o antecedente e como manifestação dos 
aspectos latentes nela. Por um lado, a necessidade da 
segunda figura precisa surgir da primeira figura; por outro 
lado, a segunda figura oferece uma prova do meio termo da 
primeira figura; do mesmo modo será preciso entender a 
passagem para a terceira figura. 

Do ponto de vista do saber, isso significa que sem a 
consciência de que o particular é o meio termo, não seria 
possível ter ciência de que o singular precisa atuar igualmente 
como meio termo. Por outro lado, o particular pode ser 
compreendido como meio termo apenas na medida em que 
surgiu a mediação pelo singular. Deste modo, o próprio meio 
termo se enriquece dos momentos do automovimento do 
conceito. 

Note-se que o §26 chama a primeira figura de “forma 
abstrata” ou de “forma pura” ou “originária”. Todas essas 
qualificações significam aqui o mesmo, a saber, que a forma 
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essencial do silogismo “ainda não se realizou em suas 
determinações”. 

O segundo ponto se pode resumir na tese de que o 
meio termo da segunda figura é sujeito em ambas as 
premissas (“P-S, ou S-P, e S-U”), enquanto na primeira 
figura o meio termo é sujeito na premissa maior e predicado 
na premissa menor. Por isso, a segunda figura não 
corresponde inicialmente ao esquema universal S-P-U. 
Assim, a forma da segunda figura (P-S-U) é a seguinte: 
premissa maior S-U, premissa menor S-P, conclusão P-U. 

O terceiro ponto é que a primeira figura passa para a 
segunda porque a segunda figura é a verdade da primeira. O 
que significa verdade? Desde o “Relatório Preliminar” da 
Lógica Subjetiva, no qual Hegel comenta sobre a pergunta 
de Pilatos pelo que é a verdade, resulta que a verdade não é 
uma noção pronta (do tipo que Pilatos queria receber de 
Jesus), nem pode ser confundida com a exatidão, que é a 
concordância de minhas representações com seus objetos 
(dentro ou fora de mim). A rigor, nem se poderia falar 
simplesmente de verdade (Wahrheit), e sim de processo de 
verificação (Bewährung). Para Hegel, não se pode praticar uma 
injustiça pior à filosofia daquela que trata a verdade como 
uma noção acabada e possuída, como uma meta 
imediatamente alcançada por meio de uma proposição 
qualquer. Somente o processo constitui o sentido racional da 
verdade. O “conceito” tematizado pela filosofia hegeliana, 
tomado como singulare tantum, não é um grande conceito ou 
uma superentidade, mas antes a atividade una de pura e 
simplesmente compreender, sem pressuposições externas; 
por isso, esta atividade configura a dimensão de imanência 
do projeto de filosofia sistemática de Hegel47. 

                                                      
47Sobre o sentido de imanência do projeto hegeliano, permito-me 
remeter a meu trabalho: ORSINI, F. “On Hegel’s Idea of a Logical 
Ontology”, Anais do IX Congresso Internacional de Filosofia da 
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A segunda figura é a verdade da primeira no sentido 
de que ela manifesta a inverdade ou falsidade dela. Sob este 
aspecto, a verdade é index sui et falsi (índice de si e do falso). 
Mas o que é a falsidade? Formalmente, ela é a falta de 
conformidade entre o conceito de uma Coisa e sua 
realização, a saber, sua configuração em uma realidade 
determinada. O que é a Coisa (Sache) da lógica no contexto 
que estamos examinando? É a forma do silogismo como 
forma racional de todas as coisas (Dinge).48 

Portanto, a segunda figura não é verdadeira por ela 
restringir a falsidade à primeira figura, mas antes por levar ao 
extremo a falsidade da primeira figura, isto é, o fato de ela 
ser “um silogizar subjetivo e contingente”. A verdade não 
aparece como a contraposição imediata de um valor 
supostamente alternativo à falsidade, mas como a 
explicitação progressiva (isto é, gênese, atravessamento e 
dissolução) ou prova imanente da falsidade, a saber, de tudo 
o que pretende apresentar-se como verdadeiro e definitivo, 
mas não é. 

Na conclusão da segunda figura, Hegel aponta um 
aspecto da mencionada incongruência entre o conceito e sua 
realidade: se a dita conclusão está correta, “então ela está 
correta porque é por si, não por ser a conclusão desse 

                                                      
UNICENTRO, 2015. Disponível online:  
http://anais.unicentro.br/conifil/pdf/ixv9n1/72.pdf . 

48 Cabe observar que se usa um único termo português para traduzir dois 
termos distintos da língua alemã: Ding e Sache. Recorre-se, por isso, a 
soluções gráficas diferentes: o termo Ding se traduz por “coisa”; Sache, 
por “Coisa”. A oportunidade de introduzir um elemento gráfico de 
diferenciação é motivada pela diferença teórica no significado dos termos 
em questão. Grosso modo, em todos os casos nos quais Ding não é ela 
mesma uma determinação lógica, ela expressa as entidades que habitam 
a natureza ou do espírito, como elas são imediatamente acessíveis à 
experiência comum, ao passo que Sache denota, conforme uma passagem 
do segundo Prefácio à Ciência da Lógica (TW 5/25), a essência objetiva 
das “coisas” (Dinge), enquanto elas são articuladas pelo pensar 
conceituante da ciência.  
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silogismo”. Disso pode surgir a seguinte objeção: como pode 
a conclusão ser dita correta “por si”, isto é, imediatamente, 
se, nos parágrafos antecedentes (§10, §20), a conclusão foi 
qualificada como a única relação mediada no interior do 
silogismo? Pode-se replicar que o silogizar subjetivo e 
contingente não consegue apresentar a conclusão como 
“relação necessária” (§20), ou seja, objetivamente mediada. 
Por isso, o conteúdo da conclusão aparece independente da 
forma silogística. 

O quarto ponto trata dois aspectos ulteriores. 
Em primeiro lugar, está presente a crítica à visão 

tradicional, que não consegue dar conta da “passagem 
necessária da primeira para a segunda forma”. Assim, ela 
negligencia o “movimento dialético” (§7) do silogismo. A 
respeito disso, Hegel observa que a lógica tradicional expõe 
a segunda figura como a terceira conforme “um velho 
hábito”, ou seja, sem outra fundamentação senão a 
reverência à autoridade da lógica de Aristóteles. 

Para entender essa observação, isto é, para entender 
por que Hegel inverte a ordem das figuras, é oportuno 
indicar a razão da diferença principal entre Hegel e 
Aristóteles. Poder-se-ia assumir que Hegel podia bem fazer 
da universalidade o meio termo da segunda figura, pois 
“Caio” e “ser humano” se relacionam na primeira figura 
apenas por ambos participarem na mesma universalidade, ou 
seja, por serem sujeitos que têm sucessivamente por 
predicado o mesmo universal. Isso levaria à figura P-U-S, 
que Hegel apresenta como a terceira. A questão é saber se 
Hegel tenha mudado a tradição por uma mera questão de 
gosto ou por uma razão necessária, isto é, interna à 
apresentação do objeto da consideração. 

A meu ver, há uma razão necessária, que ao mesmo 
tempo constitui uma diferença relevante entre Aristóteles e 
Hegel. Enquanto o filosofo grego se concentra, sobretudo, 
na relação de inclusão entre as proposições, para o segundo 
o que é mais fundamental no silogismo são os termos (a 
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respeito tanto do conteúdo quanto da forma), não as 
proposições, que Hegel considera um momento insuficiente 
da forma. Pelo fato de que o silogismo do ser aí visa 
determinar seu sujeito singular, a figura P-S-U precisa 
aparecer antes da figura P-U-S: pois P e U são apreendidos 
como determinações do sujeito, eles são unificados ou 
silogizados no sujeito. Ao contrário, se o que tem a primazia 
é a relação das proposições, tornar-se-á mais razoável a 
escolha do meio termo universal, uma vez que P e S se ligam 
apenas na medida em que ambos estão na esfera de U. 

À luz deste esclarecimento, Hegel tem uma boa razão 
para converter a terceira figura aristotélica na segunda, assim 
como a lógica de Aristóteles tem uma boa razão para sua 
ordem de sucessão. Hegel se deixa guiar por uma lógica de 
desenvolvimento, que parte do significado autônomo ou 
abstrato dos termos e progride até ressaltar os 
entrelaçamentos entre eles, ao passo que Aristóteles se 
orienta por uma lógica proposicional, que tem por base a 
relação ontológica fundamental de inerência. 

Em segundo lugar, o quarto ponto do §26 é a 
consideração das premissas da segunda figura: S-U; P-S. 
Consideremos mais de perto a segunda premissa. De onde 
surge o juízo P-S? Do fato de que, ao mudar o conteúdo do 
meio termo (não mais P, mas S), o silogismo fica preso à 
relação dos termos que o silogismo tinha na primeira figura. 
Conforme a relação S-P-U, S não pode ser uma 
particularidade de P, mas apenas uma singularidade 
subsumida sob o predicado P. Se a forma da segunda figura 
deve ter um conteúdo lógico distinto daquele da primeira 
figura, então a forma das premissas deve mudar.  

Esta exigência coloca a interpretação perante a 
seguinte dificuldade: por um lado, o §24 declarou que o 
singular não é predicado do particular; por outro lado, o §26 
afirma que a segunda figura deveria ser adequada à primeira, 
de modo que a premissa P-S “precisaria obter a relação 
oposta àquela que tem, e P precisaria poder ser subsumido 
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sob S”. A saber, a premissa P-S precisaria inverter a relação 
S-P da primeira figura, onde S está subsumido sob P. 

A solução mais razoável é aquela que sabe dar conta 
de ambas as posições. Isso significa que, por um lado, a 
premissa certa da segunda figura deve ser S-P, com o singular 
ocupando a posição do sujeito em ambas as premissas; 
todavia, a premissa em questão não pode ter uma forma e 
um conteúdo que a tornem indistinguível da premissa menor 
da primeira figura. 

O quinto ponto é que esta exigência é satisfeita pelo 
caráter particular da premissa S-P e, consequentemente, da 
conclusão P-U. Um exemplo de silogismo da segunda figura 
poderia aqui ser de ajuda. 

Premissa maior: ‘Todos os sul-riograndenses são 
brasileiros’; 

Premissa menor: ‘Alguns sul-riograndenses são 
filósofos’; 

Conclusão: ‘Alguns filósofos são brasileiros’. 
Hegel lembra dois elementos que já foram tematizados 

na Doutrina do Juízo: (i) o juízo particular é um juízo 
indeterminado; (ii) seu caráter indeterminado significa que o 
juízo particular é “tanto positivo quanto negativo”. Por isso, 
a premissa (S-P) ‘alguns sul-riograndenses são filósofos’ 
precisaria ser complementada pela premissa ‘alguns sul-
riograndenses não são filósofos’. Por isso, Hegel aponta que, 
por causa dessa indeterminidade, a conclusão à qual pode 
chegar a segunda figura é, ela mesma, particular e 
indeterminada; portanto, ela não possui “um grande valor”. 

O sexto ponto do §26 destaca a insuficiência da 
conclusão do segundo silogismo, mostrando uma peculiar 
correspondência entre indiferença do conteúdo (“o 
particular e o universal são os extremos e são determinidades 
imediatas, indiferentes uma frente á outra”) e indiferença da 
forma (“a relação delas é indiferente”). Essa indiferença 
significa a completa intercambialidade entre os extremos e 
até entre as premissas. Assim, um exemplo de troca das 
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premissas: Maior: ‘Todos os sul rio-grandenses são filósofos’ 
(S-U); Menor: ‘Alguns sul-riograndenses são brasileiros’ (S-
P); Conclusão: ‘Alguns brasileiros são filósofos’ (P-U). 
Apesar dela, a consequencialidade do silogismo e a exatidão 
da conclusão sem valor ficam intatas.  

 
Terceiro item: §§27-28. Passagem para a terceira figura 
O §27 confirma a tese já apresentada no parágrafo 

antecedente, segundo a qual a mediação da segunda figura é 
a explicitação da mediação da primeira figura, mediação 
caracterizada pela forma da contingência. Menos perspícua 
resulta a tese de que a relação P-U contida na conclusão, em 
virtude de sua indiferença, é uma “relação universal”, apesar 
de ter apresentado a dita conclusão como um juízo 
particular. A chave para a compreensão dessa tese é entender 
o que vai ser argumentado na segunda parte do §27, a saber, 
a tese de que a forma da mediação da segunda figura “é 
mediação que suprassume a si mesma”. 

O argumento pode ser reconstruído em seis passos: 
 

(i) A mediação tem a forma do meio termo; 

(ii) O meio termo tem a determinação da singularidade e da 
imediatidade (cf. §13,§19); 

(iii) Os termos mediados na relação P-U precisam ter a 
determinação da imediatidade e da singularidade, pois o 
meio termo tem a determinação de que P e U precisam ser 
pensados como unificados no sujeito S; 

(iv) P e U estão em S como aquilo que subjaz ao silogismo; 

(v) Através da conclusão da segunda figura, o meio termo se 
torna diferente do que ele era inicialmente como singular 
imediato (cf. supra §13); 

(vi) Essa alteração significa que o “ser determinado 
infinitamente múltiplo e externo” se torna “relação universal”, 
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ou seja, “unidade de ambos os extremos” (cf. §20), do 
particular e do universal abstrato. 

A mediação silogística que suprassume a si mesma 
apresenta, portanto, dois aspectos: em primeiro lugar, é uma 
mediação na qual o meio termo se torna outro, diferente 
daquilo que era inicialmente; em segundo lugar, é uma 
mediação que deixa subsistir a singularidade e a imediatidade 
dos termos que ela relaciona, uma vez que o termo que 
deveria mediar é, ele mesmo, uma singularidade imediata. 

O resto do texto de §27 acrescenta um esclarecimento 
decisivo, identificando a mediação que suprassume a si 
mesma com “a mediação externa a si”. Mas a mediação 
externa é aquela na qual o meio termo é o universal abstrato: 
“a exterioridade da singularidade é a universalidade”. Essa 
tese abre a passagem para a terceira figura do silogismo, 
aquela que “acontece através do universal”. O comentário 
sobre o §21 já se deteve sobre a exterioridade que caracteriza 
o sujeito do silogismo. Por outro lado, a interpretação do §13 
trouxe à tona o sentido do singular como “abstração posta” 
do conceito universal, abstração pela qual se poderia afirmar 
a tese inversa de que a exterioridade do universal é o singular. 

A tese de que “a exterioridade da singularidade é a 
universalidade” deve chamar nossa atenção sobre a 
paradoxal função mediadora da imediatidade. A tese comum 
segundo a qual para Hegel a imediatidade estaria desde 
sempre mediada precisa ser complementada pela tese de que 
a mediação ocorre necessariamente através da imediatidade. 
O silogismo da segunda figura mostra que tal mediação é 
possível apenas quando os extremos se medeiam 
imediatamente, quer dizer, sem que o termo médio S permita 
constituir uma relação de diferença determinada entre eles. 
A mediação pela S se suprassume a si mesma porque ela não 
é mais mediação, por ela mediar termos que são apenas 
diversos de S e também diversos entre eles, termos que, por 
isso, são apenas externamente relacionados. Contudo, a 
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exterioridade da mediação através da singularidade imediata 
não significa que essa mediação seja ilusória ou dispensável. 
A exterioridade em questão existe e tem seu lugar necessário 
entre as coisas, assim como entre as determinações do 
pensar. Ela suprassume a si mesma no sentido de que, 
justamente cumprindo sua função de mediar os extremos, 
torna-se o oposto daquilo o que ela deveria ser em seu 
conceito, ou seja, mediação silogística: “através da 
imediatidade, que está no fundamento, não surge um silogizar 
determinado” (§27). Uma mediação que não determina os 
termos que ela medeia (ou deveria mediar) é uma mediação 
que acaba por suprassumir a si mesma. 

A última parte do §27 mostra que a falta formal da 
segunda figura, a saber, a relação indeterminada entre os 
extremos, gera a passagem para um novo meio termo, que 
precisa ser “o universal abstrato”, ou seja, “a primeira 
imediatidade suprassumida do ser”. O universal abstrato é 
imediato, porque é algo que se relaciona consigo 
(“universalidade refletida dentro de si mesma ou que é em si”), 
ele fica autônomo e idêntico a si mesmo em todos os objetos 
imediatos quaisquer subsumidos sob ele; é um imediato 
suprassumido, um imediato diferente da imediatidade 
primeira (a singularidade imediata), na medida em que o ser 
do universal abstrato não é o ser determinado, 
indefinidamente múltiplo e externo do meio termo singular. 
O tratamento da terceira figura (S-U-P) mostrará se e como 
a suprassunçaõ do meio termo singular leva a uma 
suprassunção da mediação externa a si que ainda afeta a 
segunda figura. 

O §28 deixa claro que a passagem para a terceira figura 
é motivada pela “contingência” da segunda figura. Assim, 
sugere-se que a mediação externa a si é a dita contingência. 
No comentário ao §21 já foi considerado o significado lógico 
(não empírico) da contingência. Além disso, os §20 e §24 já 
indicaram no momento negativo da singularidade o fio 
condutor para entender a tese de que “a singularidade [...] 
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suprassume a determinidade do particular”. O argumento a ser 
destacado no §28 é o seguinte: “Os extremos não são 
silogizados pela sua relação determinada, que eles têm com 
o termo médio; portanto, ele não é a unidade determinada deles, 
e a unidade positiva que ainda lhe compete é apenas a 
universalidade abstrata”. 

Aqui emerge que a falta da segunda figura consiste na 
relação indeterminada entre P e U. A passagem para a 
terceira figura responde ao esforço conceitual de explicitar a 
verdade do meio termo da segunda figura: enquanto a 
segunda figura mostrou que o singular é a unidade 
indeterminada ou a relação indiferente entre P e U e a 
primeira figura mostrou o singular como a unidade 
indeterminada de muitos meios termos P, ainda resta 
explicitar, na mediação externa a si, o papel do universal 
abstrato como relação indeterminada ou indiferente entre S 
e P. 

 

Terceira figura do silogismo do ser aí (S-U-P) 

 
Primeiro item: §§29-30. A terceira figura como verdade do 

silogismo formal 
O parágrafo 29 contém a tese de que com a terceira 

figura “está realizada plenamente, em geral, a destinação do 
silogismo”. Esta afirmação assenta-se no argumento de que, 
na terceira figura, não há mais nenhuma premissa que não 
seja mediada pelos silogismos anteriores. De fato, a premissa 
S-U está mediada pela conclusão da primeira figura, 
enquanto a premissa U-P, ou P-U, está mediada pela 
conclusão da segunda figura. 

O que está implicado nisso é a lógica do recíproco 
pressupor das figuras: o terceiro silogismo pressupõe os 
primeiros, porque as conclusões deles oferecem suas 
premissas, mas os primeiros, inversamente, pressupõem o 
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terceiro, pois a falta ou insuficiência da mediação deles só 
pode ser explicitada e suprassumida pela última figura. 

Por conseguinte, a lógica da “mediação recíproca” 
destaca o fato de que nenhuma figura, tomada por si, esgota 
a “totalidade (Totalität)” da mediação, ou seja, o significado 
objetivo do gênero. Este último se realiza apenas no 
entrelaçamento de todas as figuras. Em geral, a insuficiência 
de cada figura é que, nela, ocorre “uma imediatidade cuja 
mediação se encontra fora” dela. Já o tratamento da segunda 
figura se concluia com uma reflexão sobre o sentido de uma 
mediação externa a si. Agora, o texto sugere de modo geral 
que a exterioridade significa o seguinte: (i) cada figura tem 
relações imediatas ou premissas que adquirem sua própria 
mediação nas outras figuras do silogismo; (ii) a essência do 
formalismo consiste no fato de que a determinidade dos 
termos, ou seja, das determinações do conteúdo, não se 
transmite de modo suficientemente racional para a 
determinidade das relações entre os termos, ou seja, para as 
determinações da forma. O terceiro silogismo realiza essa 
discrepância entre forma e conteúdo, na medida em que seus 
termos não são ligados pela própria especificidade, mas sim 
por um universal abstrato. 

O §30 afirma que a efetivação da essência do silogismo 
formal é o emergir da “verdade do silogismo formal”. 
Considerando que a verdade especulativa significa a 
explicitação da concordância entre o conceito e sua 
realidade, isto equivale a afirmar que, na terceira figura, “está 
posto aquilo no qual consiste o formalismo do silogismo”. 
O formalismo do silogismo é a falta de correspondência 
entre a forma e o conteúdo dos termos. Especificamente, a 
forma continua a ser externa ao conteúdo porque os 
extremos são silogizados por meio da forma de mediação 
oferecida pela universalidade indeterminada. Tomando o 
exemplo da mortalidade de Caio, pode-se observar que a 
forma do silogismo não sabe expressar como, do conceito 
singular de Caio, resultaria o fato de ele ser humano e mortal, 
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mas apenas expressa que os extremos estão recolhidos sob o 
universal da mortalidade. O universal abstrato se comporta, 
por assim dizer, como um termo guarda chuva, pelo qual os 
extremos, com efeito, são reunidos exteriormente, mas a 
unidade interna ou conceitual deles ainda não se apresenta 
como a unificação que o silogismo deveria ser. A forma do 
silogismo imediato, portanto, acaba por fornecer uma 
mediação externa; o máximo que a dita forma pode realizar 
é um relacionar externo de termos, que o meio termo pode 
somente acolher e deixar subsistir por si como termos 
isolados e, por isso, diversos. 

 
Segundo item: §§31-32. Forma e conteúdo da terceira figura 
O §31 pode ser articulado em cinco etapas. 
A primeira etapa retoma o resultado da análise da 

segunda figura, a fim de especificar que sua mediação externa 
precisa desembocar na figura do meio termo abstratamente 
universal. Enquanto a abstração consiste em deixar de lado 
as determinidades do conteúdo (dos extremos), a abstração 
gera necessariamente indeterminação. O meio termo, 
portanto, é o “universal indeterminado”. 

A segunda etapa (desde “Mas na medida” até “precisa 
ser considerada”) introduz o momento da forma através da 
dialética determinidade-indeterminidade e conclui que “o 
todo é um silogismo cuja relação com seu conceito precisa 
ser considerada”. A forma é esse todo, na medida em que ela 
constitui a conexão imanente do conceito do silogismo com 
sua realização nas determinações da forma (premissas e 
conclusão) e do conteúdo (meio termo e extremos). 

A terceira etapa concerne à posição do meio termo nas 
premissas: como o universal é “o que subsome” e o que 
subsome é predicado, o universal precisa estar presente em 
ambas as premissas como predicado e jamais como sujeito. 

A quarta etapa investiga a correspondência entre o 
conceito e a figura do silogismo, apontando a insuficiência 
da premissa U-P, que surge da permutação dos termos da 
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segunda figura, na qual o meio termo aparece duas vezes 
como sujeito. Para que a terceira figura corresponda ao 
conceito do silogismo, a relação U-P precisa transformar-se 
em P-U, que seria “a relação apropriada” da figura em 
questão, assim como o é a premissa S-U. A relação P-U é 
“apropriada” porque o U aparece nela como predicado. Ao 
mesmo tempo, a relação P-U corresponde exatamente à 
conclusão da segunda figura. A insuficiência da premissa U-
P consiste no fato de que, conforme o lugar que o universal 
ocupa na segunda figura, ele é o meio termo como sujeito, 
mas, conforme seu significado de predicado, o universal não 
pode ser sujeito. 

A quinta etapa enuncia que a transformação de U-P 
em P-U “acontece em um juízo em que a relação de sujeito 
e predicado é indiferente, em um juízo negativo”. Pode-se 
levantar a questão se o juízo negativo da premissa P-U 
corresponda a um juízo negativo simples (“S não é U”, por 
exemplo: “a rosa não é vermelha”) ou, antes, a um juízo 
negativamente infinito (do tipo “nenhum elefante é uma 
mesa” ou “o espírito não é uma mesa”). O texto sugere que 
se trata de um juízo do segundo tipo, porque somente nele a 
relação de sujeito e predicado aparece como “indiferente”. A 
base da permutação é a negatividade do P e do U um frente 
ao outro. Por exemplo, o juízo “Nenhuma pedra é um ser 
que respira” pode ser permutado em “Nenhum ser que 
respira é uma pedra”. A negatividade da segunda premissa 
P-U é o momento que leva a terceira figura a uma relação 
correta entre sujeito e predicado para o silogizar subjetivo. 
O último ponto é que, em virtude da negatividade 
mencionada, a conclusão S-P “[torna-se] necessariamente 
negativa”. 

O §32 mostra que a análise da conclusão da terceira 
figura conduz necessariamente à quarta figura do silogismo 
qualitativo. 

A fim de auxiliar a compreensão da análise em 
questão, poder-se-ia oferecer o seguinte exemplo em 
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Camestres da terceira figura: Maior (P-U): “Todos os seres 
humanos são seres que respiram”; Menor (S-U): “Nenhuma 
pedra é um ser que respira”; Conclusão: “Nenhuma pedra é 
um ser humano” (S-P). 

O ponto central da análise hegeliana é a indiferença da 
relação S-P expressa pela conclusão. Essa indiferença 
significa que não importa qual das duas determinações seja 
tomada como sujeito e qual como predicado. A conclusão 
“Nenhuma pedra é um ser humano” do exemplo equivale à 
conclusão inversa “Nenhum ser humano é uma pedra”, no 
qual ‘ser humano’ é tomado como S e ‘pedra’, como P. Seja 
‘ser humano’, seja ‘pedra’ podem ser considerados como 
termo menor ou como termo maior. Visto que termo menor 
e termo maior são determinações que fazem do sujeito e do 
predicado termos do silogismo, pode-se dizer igualmente 
que se tornou indiferente qual das duas premissas deve ser a 
maior ou a menor. 

Um exemplo em Cesare, que troca tanto o conteúdo dos 
extremos (o que era S se torna P e vice-versa) quanto o 
conteúdo das premissas (o que era a premissa maior P-U se 
converte em premissa menor S-U e vice-versa), tem o 
mesmo valor do exemplo em Camestres. O exemplo em Cesare 
seria: Maior (P-U): “Nenhuma pedra é um ser que respira”; 
Menor (S-U): “Todos os seres humanos são seres que 
respiram”; Conclusão (P-S): “Nenhuma pedra é um ser 
humano”. Outra interpretação da indiferença consistiria em 
deixar a figura em Camestres e fazer uma dupla troca: aquela 
da ordem entre sujeito e predicado na conclusão (“Nenhum 
ser humano é uma pedra”, S-P) e aquela da ordem das 
premissas, tornando S-U a premissa maior e P-U a premissa 
menor, o que daria o resultado seguinte: Maior: (S-U) 
“Todos os seres humanos são seres que respiram”; Menor 
(P-U): “Nenhuma pedra é um ser que respira”; Conclusão 
(S-P): “Nenhum ser humano é uma pedra”. 

A relação indiferente, e, portanto, indeterminada, 
entre S e P na conclusão da terceira figura tem por 
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consequência que “a posição imediata dos termos é, nisso, a 
posição inversa da primeira figura”. Na primeira figura, a 
conclusão era uma relação determinada entre S e P: “Todos 
os S são P”. Na terceira figura, não há mais uma “relação 
determinada de sujeito e predicado”, porque a conclusão 
negativa é do tipo: “Nenhum S é P” (ou, invertendo a ordem 
dos termos, “Nenhum P é S”). 

É justamente a relação de indiferença examinada até 
agora que constitui “o fundamento da habitual quarta figura 
do silogismo”, a saber, do silogismo quantitativo, 
introduzido pelos lógicos medievais (especialmente pelas 
Summulae Logicales de Pedro Hispano, séc. XIII), silogismo 
que Aristóteles, por um motivo pertinente a sua doutrina da 
ciência, não reconhecia como um silogismo, mas sim como 
um axioma da matemática49. Aqui cabe destacar três pontos: 
(i) a terceira figura realiza plenamente a mediação qualitativa 
ou imediata na medida em que ela abstrai dela; nessa 
abstração, os termos extremos passam para uma recíproca 
ausência qualitativa de relação, o que constitui a indiferença 
quantitativa, a saber, o início da análise da mediação da figura 
sucessiva; (ii) por isso, a passagem da terceira para a quarta 
figura precisa ser imanente, assim como, na Doutrina do Ser, 
devia ser imanente a passagem da qualidade para a 
quantidade; (iii) a quarta figura, por causa da indiferença que 
predomina nela, é considerada por Hegel “algo 
completamente ocioso”, porque leva ao extremo a situação 
de exterioridade recíproca das determinações do conceito. A 
este respeito, Hegel observa que a mudança da 
“particularidade”, ao passar de uma acepção qualitativa para 
uma determinação com um “sentido compreensivo 
(komprehensiver Sinn)”, a saber, com o sentido de uma 
igualdade de extensão entre o sujeito e o predicado 
particularizado de um juízo particular positivo, contribuiu 
para a situação de indiferença da terceira figura. Isso quer 

                                                      
49Cf. ARISTÓTELES, Analíticos Posteriores, I 10, 76 a 41. 
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dizer que a passagem da segunda para a terceira figura se 
realiza através da necessária conversão do juízo particular 
positivo em um juízo particular negativo50.       

 
Terceiro item: §33. Significado objetivo da terceira figura e nova 

passagem 
O último parágrafo sobre a terceira figura pretende 

mostrar como o “significado objetivo” desse silogismo 
ofereça a fundamentação da passagem para a quarta figura. 

O texto pode ser analisado em cinco estágios. 
O primeiro estágio contém as teses de que a 

objetividade do silogismo está no meio termo e de que o 
meio termo universal é a unidade dos extremos. 

O segundo estágio especifica a universalidade do meio 
termo em questão, afirmando que se trata de uma 
“universalidade qualitativa, ou seja, abstrata”, que, portanto, 
se comporta como uma determinidade autônoma, diversa 
daquela, igualmente qualitativa, dos extremos. 

O terceiro estágio, que tira a consequência do que foi 
dito, constitui o cerne do argumento: se os extremos devem 
ser mediados (em virtude do conceito do silogismo), então 
essa mediação precisa ter um fundamento ulterior que “está 
fora desse silogismo”, a saber, fora da terceira figura do 
silogismo qualitativo. Por isso, a terceira figura não consegue 
atingir ou realizar seu significado objetivo, porque ela 
constitui, no máximo, a explicitação de uma mediação 
externa, que é “completamente tão contingente quanto nas 
formas precedentes dos silogismos”. Novamente, nos 
deparamos com o paradoxo pelo qual a objetividade do 
silogismo qualitativo culmina na apresentação de sua 

                                                      
50Para uma excelente reconstrução do pano de fundo da distinção entre 
o sentido compreensivo e o sentido excludente do juízo particular, com 
referência às características extensionais do cálculo lógico de Ploucquet, 
remeto ao artigo de LENZEN, W. “Der „logische Calcul Herrn. Prof. 
Ploucquets“ (1)”,  Archiv für Geschichte der Philosophie , n° 90, Berlim, De 
Gruyter, 2008, pp.74-114, espec. pp.75-77.   
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necessária falta de objetividade, falta que consiste na 
discrepância entre seu significado objetivo implícito e seu 
significado realizado, de ser um silogizar ainda subjetivo. O 
esclarecimento dessa falta é o primeiro resultado formal da 
terceira figura. O segundo resultado é a geração de uma nova 
figura silogística. 

O quarto estágio mostra que a nova figura surge de 
modo imanente da terceira. A imanência da passagem é 
provada pelo seguinte argumento. Os extremos perderam 
sua qualidade de estarem um frente ao outro como S e P. 
Eles, de fato, são reunidos pelo U de modo que a 
determinidade deles se tornou completamente indiferente. 
Enquanto eles entram na relação silogística, passam para 
uma recíproca ausência de relação. Esta passagem implica 
que os termos, decerto, são mediados um com o outro, mas 
por meio de uma ausência qualitativa de relação. Porém, uma 
relação de mediação sem relação qualitativa recíproca é o 
fator que constitui a relação quantitativa de igualdade e 
desigualdade, na qual a determinidade qualitativa acabou por 
ser indiferente. Esse resultado fornece o início necessário da 
análise da mediação quantitativa. 

O quinto estágio introduz a quarta figura do silogismo 
como aquela “do silogismo sem relação, U-U-U, que abstrai da 
diferença qualitativa dos termos”. A quarta figura, portanto, 
radicaliza a exterioridade da mediação implícita no 
formalismo, pelo qual os termos não conseguem relacionar-
se reciprocamente de modo a mediarem sua própria 
determinidade na unidade de um conceito. 

 

A quarta figura: U – U – U, ou seja, o silogismo 

matemático 

 
Primeiro item: §§34-35. Forma e conteúdo da quarta figura 
O §34 enuncia o conteúdo da quarta figura: “Se duas 

coisas ou determinações são iguais a uma terceira, elas são 



144 | A TEORIA HEGELIANA DO SILOGISMO: TRADUÇÃO E COMENTÁRIO 

 

iguais entre si”. Poder-se-ia objetar que esse conteúdo tem a 
ver mais com a transitividade de uma relação de equivalência 
do que com um silogismo. Não é à toa que Hegel observa, a 
respeito da forma, que, na quarta figura, “extinguiu-se a 
relação de inerência ou de subsunção dos termos”. O motivo 
dessa extinção é a passagem para a relação de igualdade. 

Para entender essa passagem, é preciso 
primeiramente observar que a inerência em discussão no 
contexto do silogismo é a relação pela qual o termo menor 
está completamente contido na esfera do termo médio, 
enquanto esse se encontra completamente contido na esfera 
do termo maior. Como Hegel sugere no tratamento da 
primeira figura, a inerência está de mão dada com um sistema 
de inclusão hierárquica entre sujeito da premissa menor e 
predicado da premissa maior. 

A crítica interna à relação igual de inerência significa 
que a relação de inerência precisa tornar explícita sua 
insuficiência através da relação de igualdade, a qual encontra 
sua fórmulação na quarta figura do silogismo.  

   O caráter interno de dita crítica é devido ao fato de 
que a quarta figura surgiu de modo imanente da terceira figura 
do silogismo, na qual um singular está negativamente 
relacionado com um particular por ambos estarem 
subsumidos, de modo contingente, sob um universal. Assim, 
por exemplo, a conclusão negativa de que nenhum ser 
humano é uma pedra vale pelo fato de ambos estarem 
subsumidos (um de modo afirmativo, outra de modo 
negativo) sob o predicado universal de ‘ser algo que respira’. 
O ganho teórico da terceira figura, apesar da futilidade de 
seus exemplos, consiste em trazer à tona que os extremos 
singular e particular são unificados por uma abstração das 
determinidades qualitativas que lhes competem. 

O §35 chama a atenção sobre dois aspectos: (i) a 
função de meio termo; (ii) o caráter de suas relações com os 
extremos. 
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No que se refere ao meio termo, o ponto central é 
que “ele não tem absolutamente determinação alguma frente 
aos seus extremos”, porque, sendo um universal abstrato, ele 
deixa de lado as determinidades qualitativas dos extremos. 
Isso foi o resultado da terceira figura. Mas a quarta figura 
adiciona algo a mais: em virtude da abstração, torna-se 
insignificante qual posição cada um dos três termos ocupe 
em relação com os outros. Agora, a explicitação da 
indiferença, já presente na terceira figura, gera 
necessariamente a relação de igualdade: U-U-U. Apenas 
assim cada termo “pode igualmente bem ser o terceiro que 
medeia”. 

Todavia, isso pode conduzir à objeção seguinte: se 
cada termo pode ser o terceiro que medeia, por que a quarta 
figura tem por meio termo o universal? Não poderia ter sido 
igualmente o singular ou o particular?51 

A resposta precisa partir de um ponto crucial: a 
igualdade é o resultado da abstração das determinidades 
qualitativas dos termos, abstração que foi progressivamente 
atuada pelas figuras do silogismo formal52. Porém, no que 

                                                      
51Cf. KROHN (1972), 54-55. 

52Cf. REDDING, P. “The Role of Logic ‘Commonly So Called’ in 
Hegel’s Science of Logic”, British Journal for the History of Philosphy, London, 
22 (2), 2014, pp.281-301, esp. pp. 295-298. O autor enfatiza o contexto 
não aristotélico de análise do juízo que está por trás da quarta figura, 
apontando as tentativas de algebrização da lógica discutidas pelos 
círculos científicos da Alemanha no século XVIII. De acordo com 
Redding, o fator que possibilita a transição para a estrutura U-U-U da 
quarta figura é a aplicação extrema dos aspectos quantitativos da 
estrutura de subsunção de um sujeito sob um predicado nos juízos. Isso 
faria com que, em um juízo, o termo indicante o sujeito seja ele mesmo 
tratado como um predicado, permitindo que um terceiro termo em 
comum seja subsumido, enquanto mera singularidade, tanto sob o sujeito 
quanto sob o predicado do juízo em questão. Portanto, na quarta figura 
o termo maior, que é um predicado na premissa maior, torna-se um 
sujeito na conclusão, enquanto o termo menor, que tem sido sujeito da 
premissa menor, torna-se um predicado da mesma conclusão. O 
reconhecimento do contexto intelectual pós-aristotélico reconstruído 
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diz respeito a essa abstração, a singularidade não se 
diferencia formalmente em nada da universalidade da 
terceira figura. Tome-se, por exemplo, o seguinte silogismo: 
Premissa maior: “O ente que está na luz do sol está feliz”; 
Premissa menor: “Fulano está na luz do sol”; Conclusão: 
“Fulano está feliz”. Esse silogismo poderia exemplificar o 
esquema S-S-S, na medida em que identifica singularidades 
(o estado de estar na luz do sol, o estado de felicidade, o ser 
do sujeito Fulano) através da mediação de uma delas, a saber, 
o estado de estar na luz do sol, que explicaria o estado de 
felicidade de Fulano afirmado na conclusão. Todavia, a partir 
da consideração do meio termo, é bem possível ver no 
exemplo a construção da primeira figura (S-P-U), onde o 
meio termo ocupa a posição de sujeito na premissa maior e 
de predicado na premissa menor. 

Mais radicalmente, na conclusão “Fulano está feliz” 
(S-U) é indiferente qual termo seja tomado como singular 
abstrato e qual como universal abstrato. “Fulano” se 
comporta como singular abstrato na medida em que 
continuaria subsistindo igual a si, ainda que essa ou aquela 
propriedade, dentro da multidão indeterminada que ele tem, 
lhe fosse subtraída. “Fulano” vale também como universal, 
mas em dois sentidos: (i) no sentido abstrato, a qualidade que 
lhe compete o torna comparável com todos os outros 
sujeitos que têm em comum a mesma qualidade; (ii) no 
sentido concreto, o que subjaz, ao permanecer idêntico a si 
mesmo em uma serie de estados singulares, se torna algo 
unitário, um em muitos, e, pela continuação de si através da 
mudança de seus estados, ele é universal. Porém, o que vale 
como sujeito concreto para a representação é apenas um 
singular abstrato para o conceito, pois a atribuição ou a 
subtração de predicados abstratos por meio da relação de 

                                                      
por Redding não deve fazer com que percamos de vista a motivação 
lógica interna da passagem para a quarta figura, a saber, “a falta e o 
formalismo das três figuras” da silogística aristotélica.      
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inerência ainda não permite compreender a natureza de 
Fulano. No caso inverso, o predicado “estar feliz” se 
comporta tanto como singular abstrato quanto como 
universal abstrato: singular, enquanto inerente a um sujeito 
singular, e universal, enquanto pode ser instanciado ou 
realizado por muitos sujeitos. 

O mesmo resultado daria a construção de um 
exemplo na terceira figura: Maior: “Nenhum ser feliz mora 
na sombra” (P-U); Menor: “Fulano mora na sombra” (S-U); 
Conclusão: “Fulano não é um ser feliz” (S-P). Tanto o termo 
médio (“morar na sombra”) quanto os extremos reunidos na 
conclusão compartilham de novo a ambivalência de serem, 
ao mesmo tempo, singulares e universais abstratos. Por 
conseguinte, a construção S-S-S não pode caracterizar a 
quarta figura, porque nela os termos do silogismo ou recaem 
nas figuras precedentes ou precisam ser todos universais 
abstratos, mas nesse caso o silogismo S-S-S deixaria de ser 
uma forma peculiar e coincidiria com a forma U-U-U. Por 
isso, no §34, Hegel afirma que no universal é possível o 
igualamento tanto de “coisas” (Dinge), ou seja, de sujeitos, 
quanto de “determinações” (Bestimmungen), ou seja, de 
predicados. 

Por maioria de razão, a figura P-P-P não pode 
constituir uma forma peculiar do silogismo. Ambas as 
determinações, P e U, enquanto qualitativas (a saber, isoladas 
uma da outra), apareceram, na primeira figura, como 
determinidades singulares, a primeira sendo abstraída do 
singular, a segunda, da determinidade particular. Todavia, a 
diversidade que aí estava em jogo não desempenha mais 
algum papel no silogismo matemático, porque o processo da 
abstração, que identificaria os diversos P, em todos os casos 
seria mediado pela universalidade abstrata que deixa subsistir 
como indiferente a particularidade dos particulares uns 
frente aos outros. A letra U, portanto, pode ser substituída 
por S e P, porque S e P, na relação da quarta figura, não têm 
mais diferença alguma frente a U. A passagem da segunda 
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para a terceira figura já mostrou que o meio termo que 
pretende unificar os particulares deve ser um universal 
abstrato.  

O segundo aspecto apontado pelo §35 é o persistir 
da contingência: “quais das três relações” – a saber, premissa 
maior, menor e conclusão – “devem ser tomadas como as 
imediatas e qual como mediada, depende de circunstâncias 
exteriores e de outras condições”. Aqui, o grau de 
exterioridade entre forma (mediação silogística) e conteúdo 
(três termos) é tão extremo que a determinação da posição 
das premissas e da conclusão “não diz nada respeito ao 
próprio silogismo e é completamente externa”. 

Disso pode surgir a questão de como se possa ainda 
manter o sentido do silogismo, apesar do fato de que uma 
identificação de U com U através de U parece produzir uma 
tautologia vazia. 

O sentido do silogismo se conserva pelo fato de que 
a diversidade qualitativa que os termos (S, P, U) tinham nas 
figuras antecedentes não está completamente perdida. O 
fato de abstrair deles precisa encontrar alguma expressão, 
seja através de uma diferente colocação espacial, seja através 
de uma indexação numérica. O ponto essencial, portanto, é 
que os termos quantitativos (ou grandezas) surgiram de 
determinações do conceito qualitativamente diferenciadas. A 
indiferença dos momentos do silogismo uns frente aos 
outros nada mais é do que a presença deles como quanta 
(grandezas determinadas) e de sua relação quantitativa 
recíproca, pois a determinidade dos quanta é aquela de serem 
limitados um frente ao outro e, ao mesmo tempo, de serem 
indiferentes frente à determinidade qualitativa do limite. Na 
indiferença de suas delimitações recíprocas, os quanta são 
completamente abstratos e fixos. Eles não se relacionam em 
virtude de mudanças, mas sim por causa de uma 
comparação. São grandezas estáveis, subtraídas à mudança. 
Contudo, na sua indiferença, os quanta são diversos, porque, 
ao estabelecer relações quantitativas de igualdade ou 
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desigualdade, a comparação só pode atuar reduzindo o 
diverso, ou seja, o desigual, ao igual.  

 
Segundo item: §36. Gênese lógica e significado do silogismo 

matemático 
O §36 articula-se em cinco pontos. 
O primeiro ponto consiste em esclarecer o que pode 

aparecer como óbvio. Por que a quarta figura é chamada de 
silogismo matemático? A razão disso é que ela concerne à 
consideração das grandezas, e, visto que a matemática é 
reconhecida por Hegel como a ciência das grandezas e de 
suas relações, a quarta figura do silogismo constitui o 
silogismo matemático. 

O segundo ponto é a pretensão hegeliana de ter 
derivado, através do silogismo matemático, aquilo que, na 
matemática, “vale como um axioma”, isto é, como um 
princípio primeiro, autoevidente e não derivável. A prova do 
axioma do silogismo matemático é fornecida pela lógica 
especulativa na medida em que ela o reconhece como um 
estágio necessário no desenvolvimento do conceito do 
silogismo. 

O terceiro ponto especifica o caráter de “excelência 
(Vorzug)” do silogismo matemático. Ela não tem a ver, para 
Hegel, com uma suposta primazia da matemática sobre todas 
as outras ciências, mas simplesmente com o fato de que o 
silogismo em questão expressa de forma mais radical o 
formalismo do silogismo formal. 

O silogismo matemático incorpora o método 
essencial do silogismo do ser aí, que consiste em silogizar 
através da abstração: “a determinação quantitativa, que nele 
somente vem em consideração, é apenas através da abstração 
das diferenças qualitativas e das determinações do conceito”. 
Mais precisamente, no silogismo matemático os termos 
estão postos como reciprocamente abstratos e o conceito 
está presente na exterioridade de suas determinações, o que 
faz com que Hegel caracterize enfaticamente o vácuo 
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conceitual dessa figura. Nos silogismos qualitativos, 
abstraiu-se da diferença qualitativa dos termos. Por isso, 
surge a necessidade de uma forma que explicite essa 
abstração, colocando nela o fator de mediação dos termos. 

Neste propósito, é oportuno perguntar-se qual seria 
a diferença entre o tratamento lógico-especulativo do silogismo 
matemático e a lógica matemática. A diferença principal é a 
seguinte: Hegel não pressupõe que as determinações do 
conceito estejam uma para com a outra em relações de 
extensão (inclusão ou exclusão das classes), nem sequer 
pressupõe que elas tenham extensões de qualquer tipo. 

Para Hegel, a redução dos silogismos qualitativos ao 
silogismo matemático é um resultado da análise da pretensão 
de verdade e da capacidade de satisfazer essa pretensão por 
parte do conceito próprio do silogismo, na medida em que 
ele se desenvolveu até agora. A lógica matemática, ao 
contrário, parte da concepção da matemática para considerar 
como ‘lógico’, nas figuras não matemáticas da lógica, apenas 
aquilo que se deixa reconduzir a uma completa 
matematização. Salta aos olhos, portanto, uma inversão: 
Hegel compreende a figura matemática da lógica como um 
momento do elemento lógico (assim como da lógica formal), 
ao passo que a lógica matemática considera o elemento 
lógico como um momento do elemento matemático. 

O quarto ponto do §36 é a introdução de exemplos 
geométricos da consideração das grandezas, a fim de mostrar 
que ela consiste na comparação de algo com seu outro 
apenas com respeito a qualquer unidade de medida em 
comum: “Linhas, figuras que são equiparadas uma à outra, 
são entendidas apenas conforme sua grandeza; um triângulo 
é equiparado a um quadrado, não, porém, como triângulo ao 
quadrado, mas sim unicamente conforme a grandeza, etc.”. 
Assim, a área de um triângulo pode ser não apenas 
comparada, mas também equiparada à área de um quadrado 
através da medida da base e da altura. Agora, a dita medida 
precisa ser calculada. Por isso, a tarefa de estabelecer quão 
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grande é uma figura geométrica pressupõe a arte da medição. 
A determinação completa dos objetos geométricos tem de 
recorrer aos números. Sob o aspecto da medição, o 
procedimento da geometria não difere de modo estrutural da 
aritmética, embora a Doutrina do Ser tenha mostrado a 
desigualdade do objeto delas – respectivamente, grandezas 
contínuas e grandezas discretas – em razão do aperfeiçoar-
se da limitação dos quanta que elas investigam53.  

O quinto ponto destaca uma ambivalência crucial da 
atitude hegeliana a respeito da consideração matemática do 
silogismo. Por um lado, Hegel reconhece a legitimação do 
silogismo quantitativo e chega a considerá-lo como um 
momento específico dentro da determinação formal do 
conceito do silogismo. Por outro lado, Hegel reprova o 
silogismo matemático, julgando-o uma ocupação sem 
conceito: “o conceito e suas determinações não adentram 
nesse silogizar; com isso, o silogizar não é compreendido de 
modo algum”. Em que consiste esta ausência de conceito? A 
resposta é simples: no silogismo matemático falta 
completamente a consideração de uma articulação entre as 
três determinações do conceito do meio termo e dos 
extremos, enquanto todos os termos são reduzidos ao 
universal abstrato ou sem qualidade. A eliminação da 
diferença entre sujeito e predicado operada pelo silogismo 
matemático tem por consequência a redução do pensar a um 

                                                      
53Cf. HEGEL (1969) TW 5/234-235. Note-se que, dentro da Ciência da 
Lógica, a quarta figura é chamada em causa novamente na tematização da 
geometria como forma suprema do conhecimento teórico finito, o qual 
configura a primeira articulação da seção sobre a “Ideia do conhecer (Idee 
des Erkennens)”. (Cf. HEGEL (1969) TW 6/535). Sobre a conexão entre 
silogismo matemático e geometria, vejam-se especialmente: 
LACHTERMAN, D. R., “Hegel and the Formalization of Logic”, 
Graduate Faculty of Philosophy Journal, New York, New School for Social 
Research, v. 12, n° 01-02, 1987, pp.153-236, especialmente pp.174-186; 
BOWMAN, B. Hegel and the Metaphysics of Absolute Negativity, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, pp.183-200.  
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procedimento de sobstituição de signos com vistas à 
produção de equações.  

Essa resposta conduz a considerar o caminho 
percorrido pelo silogismo formal. A doutrina do silogismo 
demonstrou que o universal abstrato oferece a mediação dos 
momentos do conceito, na medida em que a mediação 
identifica os momentos na universalidade deles e, para esse 
fim, precisa abstrair das outras determinidades que eles têm. 
O paradoxo é que, na mediação pelo universal abstrato, o 
conceito do silogismo se coloca necessariamente em uma 
condição destituída de conceito. Sua ausência de conceito 
equivale a sua ausência de diferença frente a sua própria 
determinidade interna. Justamente essa ausência de diferença 
é o que está presente no silogismo quantitativo: os 
momentos podem equiparar-se na medida em que a 
determinidade deles se torna indiferente na mediação que 
eles deveriam ter um para com o outro. 

Cabe observar, por fim, a crítica a “o aspecto 
evidente (das Einleuchtende)” do silogismo matemático. Do 
ponto de vista epistemológico, manifesta-se aqui o 
confronto hegeliano com uma tradição dominante na 
filosofia moderna, que pretende indicar na matemática o 
modelo bem sucedido e insuperável do saber para a filosofia. 
Hegel, assim como Kant antes dele, declara e defende com 
firmeza a diferença entre o método da matemática e o da 
filosofia. 

Se quiséssemos resumir as observações sobre o 
método matemático encontradas em outros lugares da 
Lógica, poder-se-ia dizer que tal método se caracteriza por 
quatro aspectos essenciais: (i) a consequêncialidade 
(derivação linear ou unidirecional da evidência dos princípios 
aos teoremas); (ii) a tendência para uma consideração 
extensional do conceito, tomado como a unidade abstrata de 
uma coleção de itens discretos; (iii) a oscilação, inerente ao 
conceito de evidência, entre um saber intuitivo, que se impõe 
de imediato ao nosso conhecimento e, portanto, é inegável, 
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e a necessidade de uma construção, especialmente a 
construção sintética da geometria através da invenção de 
linhas e figuras para a elaboração da prova dos teoremas; (iv) 
a delimitação de seu objeto (o âmbito da quantidade) com 
respeito à ausência de pressuposições do pensar dialético. O 
último ponto sugere que a filosofia não pode assumir a 
delimitação exigida pelo conteúdo matemático. A referida 
ausência de pressuposição não é um estado privilegiado. Ao 
contrário, é um processo que não goza de privilégio algum, 
visto que o método da filosofia só ganha conteúdo e 
legitimação através de uma apreensão processual e circular, 
não pontual e linear, da verdade54. 

 
Terceiro item: §§37-39. Resultado do silogismo do ser aí 
O silogismo matemático levou à máxima explicitação 

o formalismo do silogismo do entendimento. Portanto, o 
resultado desse silogismo não é somente algo peculiar a ele, 
mas constitui “o resultado do silogismo do ser aí” como tal. 
O ponto principal do último item sobre a quarta figura 
consiste em mostrar que o resultado em questão não é 
apenas negativo, mas também necessariamente positivo. 

O §37 enuncia a tese de que o resultado do silogismo 
qualitativo não é meramente a indiferença (“a negatividade das 
determinações imediatas, abstratas”), uma vez que ele 
contém “um outro lado positivo”, pelo qual as 
determinações do conceito se tornam concretas, i.e., 
internamente mediadas uma com a outra. Aqui emerge que 
“concreto”, na linguagem especulativa, não designa o sujeito 
de uma relação de inerência, mas um estágio de 

                                                      
54Hegel deixa bem claro que a verdade não deve ser confundida com a 
noção de ‘exatidão’ (Richtigkeit), isto é, com a correspondência entre uma 
representação e seu objeto (seja esse formal ou empírico). Em um 
sentido especulativo, ‘verdade’ significa a concordância do conceito com 
sua efetivação. Enquanto o conceito é um movimento sem 
pressuposições dadas, o critério da dita ‘concordância’ deve ser 
providenciado no interior do conceito.  
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intensificação no entrelaçamento das determinações do 
conceito, estágio que acarreta o solapamento da própria 
relação de inerência.   

O §38 começa com reafirmar o que já foi 
apresentado nos §§18-20 como solução para o regresso 
infinito das premissas, a saber, a pressuposição recíproca de 
todos os silogismos do ser aí. Essa é a maneira na qual o 
silogismo formal pode cumprir seu dever ser objetivo, que 
consiste na transformação da unidade das determinações do 
conceito no silogismo em uma “unidade concreta” das 
figuras. O termo médio torna-se “a mediação que se funda 
na mediação”, o que pode ser interpretado assim: o termo que 
medeia, na medida em que deve fundar-se no conceito da 
mediação silogística, “não é meramente uma imediatidade dada 
em geral”, isto é, não é mais uma determinidade singular do 
conceito (ou S ou P ou U), mas antes a unidade concreta delas: 
S-P-U. 

No silogismo do ser aí, porém, a riqueza do 
conteúdo do meio termo entra em cena apenas através da 
sucessão das determinidades que vieram à posição do meio 
termo. Isso significa que nenhuma figura, tomada por si, 
pode expressar de modo adequado o conceito do silogismo, 
nem mesmo do silogismo formal. Disso decorre 
necessariamente que a verdadeira mediação de cada figura 
não é seu meio termo, mas “o círculo do pressupor recíproco 
que os silogismos fecham um para com o outro”. 

A respeito disso, pode-se colocar mais uma questão: 
por que o “círculo do pressupor recíproco” não equivale a 
um círculo vicioso da fundamentação (circulus in probando)? A 
resposta articula-se em duas fases. 

Em primeiro lugar, é oportuno lembrar que o círculo 
vicioso é um tipo de petitio principii, a saber, um argumento 
falacioso no qual a conclusão a ser provada é usada 
tacitamente como premissa no mesmo argumento que 
deveria prová-la. Agora, o círculo mencionado por Hegel 
não é algo que pode acontecer dentro de um e do mesmo 
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silogismo singular, ainda menos dentro de uma e da mesma 
figura (a ser exemplificada por vários silogismos singulares), 
pois o curso racional dos silogismos precisa satisfazer o 
momento lógico do entendimento, pelo qual se requer uma 
diferença entre premissas e conclusão, tanto na forma 
quanto no conteúdo lógico. O §16 afirma que as premissas 
“devem ser provadas, isto é, devem ser apresentadas igualmente 
como conclusões”, não, porém, como conclusões do mesmo 
silogismo, como seria o caso em um círculo vicioso, mas 
como conclusões das outras figuras do silogismo. 

Em segundo lugar, a exigência de uma mediação que 
se funda na mediação conduz a explicitar a maneira 
especificamente hegeliana de compreender o círculo (Kreis). 
Trata-se da tradução conceitual da imagem da “linha que 
atingiu a si, que está concluída e inteiramente presente, sem 
ponto de início e sem fim”55. Se o círculo hegeliano é o 
conceito, o qual é o desenvolvimento de si mesmo, então o 
círculo se torna propriamente “ciclo dentro de si mesmo” 
(Kreislauf in sich selbst)56, ou seja, movimento circular que, 
iniciando de si, chega a conscientizar-se através da efetivação 
de seu princípio interno. Este último é o legado aristotélico 
mais relevante para compreender o que significa o pensar 
para Hegel: a concepção da energeia como atividade perfeita 
ou plenamente realizada57. 

Já que o círculo é somente como circulação, ele não 
é de algum modo um dado, mas é um círculo que constitui a 
si mesmo. O círculo deve apresentar sua própria definição 
genética. No caso de silogismo formal, isso implica que, para 
Hegel, o sentido da derivação das figuras não consiste na 

                                                      
55Cf. HEGEL (1969), TW 5/164. 

56Cf. HEGEL (1969), TW 5/70. 

57A relação entre o elemento lógico de Hegel e o nous de Aristóteles tem 
sido objeto de um estudo magistral em: FERRARIN (2001), 308-325. O 
mesmo autor retomou e aprofundou a questão em: FERRARIN (2016), 
pp.97-104; 127-140. 
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tentativa de redução de todas à primeira, enquanto estrutura 
dada de um suposto silogismo perfeito, mas no desenvolvimento 
da primeira figura, cuja verdade vai se desdobrar através das 
figuras sucessivas. O círculo “forma (bildet) uma totalidade 
(Totalität)” (§38) somente em virtude de seu caráter genético 
autoexplicativo, o que faz com que o todo seja uma 
articulação de membros internamente relacionados, não 
apenas um conjunto de partes reciprocamente externas. 

Pela mesma razão, o círculo não é vicioso, porque, 
nele, não há algum termo nem alguma relação que, por si, 
possam levar a pretensão de fundamentar os outros. Essa é 
a resposta hegeliana ao antigo tropo cético do dialelo, ou 
seja, do círculo vicioso, desde o escrito de Jena sobre A 
relação do ceticismo com a filosofia (1802): a questão sobre qual 
relatum ou termo de relação seria o fundamental é uma 
questão sem fundamento racional, porque vale apenas para 
os termos postos pelo entendimento como fixos e 
pressupostos pela representação como isolados. Mas 
enquanto a razão não admite o dialelo nem o apelo a 
hipóteses que garantam de fora a racionalidade do silogismo, 
desaparece também a ameaça de um regresso ao infinito por 
parte das premissas58. 

                                                      
58Para um aprofundamento do tema da circularidade da ciência em 
Hegel, recomendam-se os seguintes estudos: KÜMMEL, F. Platon und 
Hegel. Zur ontologischen Begründung des Zirkels in der Erkenntnis, Tübingen, 
Niemeyer, 1968; SOUCHE-DAGUES, D. Le circle hégélien, Paris, PUF, 
1986; ROCKMORE, T. Hegel’s Circular Epistemology, Bloomington, 
Indiana University Press, 1986; CHIEREGHIN, F. Rileggere la “Scienza 
della logica” di Hegel. Ricorsività, retroazione, ologrammi, Roma, Carocci, 2011. 
Sobre a importância da apropriação hegeliana do ceticismo pirrônico, 
vejam-se: FORSTER, M. Hegel and Skepticism, Cambridge, Harvard 
University Press, 1989; VIEWEG, K. Philosophie des Remis. Der junge Hegel 
and das ,Gespenst des Skeptizimus’, München, Fink, 1999, pp. 113-181; 
SCHÄFER, R. Die Dialektik und ihre besonderen Formen in Hegels Logik, 
“Hegel-Studien”, Beiheft 45, Hamburg, Meiner, 2001, 61-81; MARTIN, 
L.F. “A presença do ceticismo na filosofia do jovem Hegel”, Ensaios sobre 
o ceticismo, Plínio Junqueira Smith, Waldomiro Silva Filho (Orgs.), São 
Paulo, Alameda, 2007, pp.153-171; HEIDEMANN, D. “Hegel on the 
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O §39, destinado a preparar a transição para o gênero 
do silogismo da reflexão, apresenta quatro pontos principais. 

Em primeiro lugar, declara-se que no “todo dos 
silogismos formais”, a saber, no conceito do silogismo 
enquanto realizado no gênero do silogismo do ser aí, todas 
as determinações do conceito (S, P, U) ocuparam a posição 
tanto do meio termo quanto dos extremos. 

Em segundo lugar, essa alternância foi um 
“movimento dialético”, no sentido de que cada figura deve 
surgir de modo imanente da falta da figura antecedente, e 
este movimento deu um “resultado meramente negativo” 
sob o aspecto da quarta figura do silogismo. 

Contudo, em terceiro lugar, o resultado 
“verdadeiramente presente” ou efetivo do movimento do 
silogismo do ser aí é “o resultado positivo de que a mediação 
não acontece através de uma determinidade singular, 
qualitativa da forma, mas através da identidade concreta das 
mesmas”. 

Cabe observar que esse resultado “positivo” é bem o 
contrário de uma “positividade” que aja como fundamento 
já pronto da próxima mediação. O §38 deixou claro que o 
lado positivo do resultado precisa ser compreendido como 
um dever ser objetivo, que ainda não está posto ou realizado 
no silogismo do ser aí. O dever ser em questão foi 
caracterizado como “unidade concreta” dos silogismos 
qualitativos e como “mediação que se fundamenta na 
mediação”, a saber, como a unidade (mediação) de três 
silogismos (mediações), como um triplo silogismo 
internamente articulado. 

Em quarto lugar, a ideia de que não há mais uma 
imediatidade (uma determinidade singular autônoma frente 
às outras) que possa constituir o fundamento da mediação 

                                                      
Nature of Scepticism”, Hegel Bulletin, Cambridge, Cambridge University 
Press, v. 32, n° 01, 2011, pp. 80-99; TRISOKKAS, I. Pyrrhonian Skepticism 
and Hegel’s Theory of Judgment, Leiden, Brill, 2012, 43-70.  
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precisa desenvolver-se na ideia da “mediação que se relaciona 
com a mediação, ou seja, a mediação da reflexão” (§38), a saber, na 
ideia de um gênero diferente de silogismo: “o silogismo da 
reflexão” (§39). O novo gênero do silogismo, portanto, deve 
ser um tipo de silogismo no qual, dentro de uma e da mesma 
figura, ocorre uma “reflexão positiva” de uma determinação 
do conceito para dentro da outra. Isso traz consigo a 
necessidade de uma nova configuração do meio termo. Se e 
como o critério normativo da nova forma da mediação se 
realizará, pode-se decidir apenas através da análise desta 
forma. 

 

Observação sobre a consideração habitual do silogismo 

 
Introdução 
Na Ciência da Lógica, há uma diferença importante entre 

o texto principal e o texto das observações. O primeiro tipo 
de texto deve fornecer a dedução científica ou justificação 
imanente das formas do pensar; o segundo tipo contém uma 
reexposição do conteúdo deduzido marcada por um 
procedimento histórico e raciocinante. O caráter histórico 
busca uma confrontação tanto com as figuras da historia da 
filosofia que, para Hegel, desenvolveram como ‘princípio’ 
uma determinação específica do pensar quanto com o 
significado que a respectiva determinação assume na esfera 
das representações. O caráter raciocinante ou argumentativo 
alude às reflexões que o sujeito filosofante (quem escreve e 
lê a Ciência da Lógica) deve empreender para rejeitar maneiras 
erradas de entender as determinações em questão, assim 
como corresponde à necessidade de ajudar o ponto de vista 
comum a aproximar-se do ponto de vista dialético-
especulativo através de exemplos tirados da esfera da 
natureza e do espírito. 

O texto da observação sobre a consideração habitual 
do silogismo se distingue pela interligação das ditas 
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características: (i) atenção para as tendências históricas 
enraizadas no pensar atual, (ii) reflexões sobre como não deve 
ser entendida a forma do conhecimento racional, (iii) 
recapitulação dos pontos já considerados na dedução 
estritamente lógica. 

 
§40 
O §40 pode ser articulado em três momentos. 
Em primeiro lugar, o texto salienta a diferença entre o 

“interesse principal (Hauptinteresse)” da lógica formal e o da 
lógica dialético-especulativa. O interesse principal da 
primeira, que corresponde ao tratamento habitual dos 
silogismos, é a consideração da forma enquanto 
consequencialidade: “como em cada figura pode ser feito um 
silogismo correto”. Hegel observa que o tratamento 
dialético-especulativo da lógica formal considera esse 
aspecto apenas “de passagem (beiläufig)”, uma vez que o 
interesse principal da filosofia especulativa não é uma 
consequencialidade desvinculada de qualquer conteúdo, mas 
a dedução genética de figuras ou formas providas de 
conteúdo lógico autônomo. Especificamente, o conteúdo 
em jogo é a exposição das figuras como realizações, ainda 
que insuficientes, da objetividade do silogismo, quer dizer, a 
exposição do silogismo como unidade das relações entre as 
determinações do conceito. 

O que cai fora do interesse principal da lógica 
hegeliana são as “complicações (Verwicklungen)” que surgem 
da consideração da qualidade (afirmação e negação) e da 
quantidade (universalidade e particularidade) dos juízos que 
ocorrem nos silogismos. Isso não significa que a qualidade a 
quantidade não façam parte de modo algum da doutrina do 
silogismo, mas sim que elas entram em consideração apenas 
como incorporadas em uma lógica de autodesenvolvimento 
do conceito, que não pode pressupor de antemão (i) uma 
consideração extensional dos conceitos e (ii) a validade do 
assim chamado quadrado lógico dos enunciados categóricos 
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ou declarativos, entre os quais vigem determinadas relações 
(contraditoriedade, contrariedade, subcontrariedade, 
subalternidade) e classes de inferências governadas pela 
conversão, obversão e contraposição das premissas. 

Em segundo lugar, o §40 introduz a crítica do 
“entendimento natural” às sutilezas da silogística formal. O 
núcleo dessa crítica é a pretensão da lógica formal de exercer, 
por meio de uma técnica, um influxo sobre a “exatidão do 
pensar”. Se Hegel se aproprie integralmente dessa crítica, é 
uma questão controversa. 

Por um lado, Hegel aparece apropriar-se da dita crítica 
por meio de duas operações teóricas fundamentais: (i) a 
distinção entre “exatidão (Richtigkeit)” e “verdade 
(Wahrheit)”; (ii) o questionamento das pressuposições da 
lógica formal, a saber, a pressuposição de que o pensar seria 
uma atividade apenas subjetiva, o exercício da capacidade 
discursiva de um sujeito finito que se depara com um mundo 
assumido como existente fora dele, e a pressuposição de que 
a lógica teria que manter firme a diferença entre uma forma 
vazia e um conteúdo informativo proveniente do assim 
chamado mundo externo. 

Por isso, a comparação irônica da lógica com duas 
ciências naturais (anatomia e fisiologia) não é apenas uma 
boutade, mas também é altamente instrutiva sobre o fato de 
que Hegel recusa uma concepção do pensar apenas nos 
termos aceitos pela lógica formal, pela qual o pensar só 
ocorre quando um Eu pensa conscientemente sobre algo 
determinado. Ademais, o ponto decisivo é que, para Hegel, 
o ser humano não é capaz de pensar apenas graças a um 
artifício, mas espontaneamente, por natureza. A 
artificialidade entra em cena onde se trata de encontrar meios 
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adequados para expressar o que já acontece no atuar 
inconsciente da racionalidade59.    

Por outro lado, Hegel acredita que, apesar de sua 
maneira formalista de autoentendimento, a lógica formal 
possui um próprio “objeto”, e que este objeto ou conteúdo 
são “os modos de operação e as leis da razão”. A abstração 
da empiria e da naturalidade de nossas operações cognitivas 
constitui o passo crucial para entrarmos no âmbito da lógica 
como ciência pura do pensar. Precisamente este passo é o 
que a lógica formal e a lógica dialético-especulativa têm em 
comum, frente à tentativa da “pedagogia” (a base popular de 
sustentação do entendimento natural) de rejeitar de todo 
modo, e até desprezar, o estudo cuidadoso das fórmulas do 
silogismo. 

Em terceiro lugar, o §40 fornece um argumento que 
se conclui com uma pergunta retórica a fim de nos 
convencer da oportunidade do estudo mencionado. O que 
precisa ser destacado aqui não é tanto o caráter positivo da 
resposta, quanto a pressuposição subjacente à pergunta, a 
saber, o primado da “cultura do espírito (Geistesbildung)” 
sobre “o conhecimento (Kenntnis) das leis da natureza e das 
configurações particulares da mesma”. 

 
§41 
Mesmo contrastando de modo geral o desprezo do 

“conhecimento das formas da razão”, Hegel reconhece a 
causa pela qual tal conhecimento perdeu sua reputação. Essa 
causa consiste na insuficiência de permanecer “na forma do 
silogismo do entendimento, segundo a qual as determinações do 
conceito são tomadas como determinações formais 
abstratas”. Mais precisamente, o que constitui a insuficiência 
não é apenas a forma do entendimento, mas também a 

                                                      
59Sobre o tema do agir instintivo do pensar, Hegel porá uma enfase 
especial no segundo Prefácio (1831) à Ciência da Lógica. Cf. HEGEL 
(1969), TW 5/27.  
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absolutização ou autonomização desta forma. Apesar do 
fato de o formalismo não ser uma apresentação racional das 
formas racionais, convém notar que o formalismo aparece 
como um estágio necessário da razão; é necessário, até 
racionalmente necessário, que haja a irracionalidade do 
formalismo, porque a razão não é um estado de perfeição 
para o qual as várias formas de raciocínio seriam desde 
sempre direcionadas, mas uma dinâmica de autoprodução da 
verdade, uma processualidade livre através da qual o 
conceito gera a si mesmo apenas gerando ao seu outro. O 
outro determinado do silogismo racional é justamente o 
silogismo do entendimento.    

O §41 recapitula pontos já tratados no texto principal 
e no proêmio geral à doutrina do silogismo. 

Em primeiro lugar, Hegel destaca a inconsequência do 
silogismo do entendimento enquanto silogismo da não 
unidade (cf. §3). Esta inconsequência se revela em três 
aspectos interligados: (i) a exterioridade recíproca entre 
determinações do conteúdo (as determinações do conceito 
enquanto “qualidades abstratas”) e determinações da forma 
(“as relações das mesmas” que deveriam constituir o 
essencial do silogismo); (ii) o isolamento do meio termo com 
respeito aos extremos por causa de sua “determinação 
abstrata, formal, qualitativamente diversa deles”; (iii) o fato 
de que, por meio dessa exterioridade, a natureza do juízo 
contradiz aquela do silogismo. 

O critério de avaliação da “imperfeição do silogismo 
formal” é o “conceito do silogismo” que está apenas 
implícito no silogismo do entendimento. 

A ausência de conteúdo do silogismo formal manifesta 
um andamento progressivo, que se radicaliza na segunda e 
na terceira figura, nas quais “mesmo as determinações 
formais tornam-se indiferentes, como no juízo negativo e 
particular, e se aproximam, por conseguinte, das proposições 
(Sätze)”. 
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Em segundo lugar, Hegel detém-se no problema de 
como entender a “redução (Reduktion)” das figuras à 
primeira, sem absolutizar “a forma qualitativa S-P-U” dessa 
última. A solução proposta é a “consideração dialética do 
silogismo”, a saber, a exposição do movimento pelo qual as 
figuras se apresentam como “alterações necessárias (notwendige 
Veränderungen)” da primeira figura. A segunda, terceira e 
quarta figura, portanto, não são apenas “espécies” ou 
modificações de um “gênero” assumido como preexistente 
e fixo (“a mesma relação formal da subsunção externa que a 
primeira figura expressa”), mas antes alterações, a saber, 
mudanças constitutivas, do próprio conceito do silogismo, 
na medida em que ele desenvolve a si mesmo a partir da 
primeira figura. 

 
§42 
O tema do §42 é a explicação genética ou dialética das 

figuras por meio da contradição do silogismo formal. O 
argumento pode ser articulado em cinco passos. 

(i) O silogismo formal é uma contradição, que consiste 
principalmente em ter um meio termo que, com efeito, deve 
unificar, mas não unifica seus extremos na forma da unidade 
entre as determinações do conceito. 

(ii) Esta contradição é a razão pela qual o silogismo se 
torna dialético. 

(iii) O dialético é um movimento pelo qual a fixidade 
da relação de subsunção está solapada, na medida em que 
não somente o particular, mas “também essencialmente a 
unidade negativa e a universalidade são momentos do 
silogizar”. Por “unidade negativa” é preciso entender o 
singular, que, na segunda figura, mostrou a insuficiência do 
meio termo particular (cf. §§20-24). 

(iv) A insuficiência da primeira figura pode ser 
suprassumida quando todas as determinações do conceito 
ocupam, uma depois da outra, a posição do meio termo. 
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(v) O “verdadeiro resultado” do silogismo formal é 
que o meio termo não é uma determinação qualitativamente 
isolada ou abstrata, mas sim a “totalidade” das 
determinações do conceito. 
 

§43 
O tema do §43 é a “falta do silogismo formal”. Seu 

conteúdo pode ser analisado em três pontos. 
Em primeiro lugar, Hegel reafirma a crítica ao 

formalismo contida no tratamento da primeira figura. Essa 
crítica enfoca-se na “determinidade abstrata do termo 
médio” e na contingência das conclusões, pela qual “a partir 
do mesmo termo médio podem também ser derivados de 
novo predicados contrapostos através de silogismos 
ulteriores”. Neste propósito, é preciso remeter 
especialmente aos §13-14 sob o aspecto do conteúdo e ao 
§19 sob o aspecto da forma da contingência. 

Em segundo lugar, emerge o contraste entre a 
multiplicidade sofisticada das regras da silogística tradicional 
e “a natureza simples da Coisa”. A multiplicação das regras 
sofre uma desvalorização de seu “conteúdo formal (formale 
Gehalt)” por causa da “determinação externa da forma”, a 
saber, por causa da consideração abstratamente qualitativa 
do fundamento da mediação e da pobreza dos resultados 
obtidos. Disso se segue uma consideração “sem conceito” 
do próprio conceito, que já vimos culminar na quarta figura 
do silogismo. 

Em terceiro lugar, sobressai-se a crítica à tentativa de 
reduzir o elemento lógico, enquanto conceito, ao tratamento 
matemático, que apreende as determinações do conceito em 
termos numéricos, fazendo valer, assim, um principio de 
exterioridade (isto é, a recíproca indiferença dos momentos 
no conceito) e um principio de extensionalidade (isto é, a 
assunção do conceito como classe, coleção de itens discretos 
que têm algo em comum). A inferência que Hegel traz da 
formalização algébrica da lógica subjetiva é que, com ela, o 
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silogizar acaba por perder sua conotação espiritual, que 
unicamente manteria alta a reputação da doutrina do 
silogismo em face ao entendimento natural, e se transforma 
em uma operação de cálculo, remetida a um “proceder 
mecânico” implementado por maquinas que ora combinam, 
ora separam itens reciprocamente isolados. 

 
§§44-45 
Os últimos dois parágrafos da observação consideram 

a concretização histórica da tentativa de reduzir a silogística 
a cálculo, respectivamente nas figuras de Leibniz (1646-
1716) e de Gottfried Ploucquet (1716-1790)60. 

O ponto central do §44 é que a análise combinatória 
de Leibniz deixa de lado “o que é característico do conceito 
e suas determinações, [a saber], relacionar-se como seres 
espirituais [geistige Wesen] e, através desse relacionar, 
suprassumir sua determinação imediata”. Hegel reconhece o 
projeto leibnizeano no qual se inscreve o cálculo 
combinatório como o projeto de uma “característica universal 
dos conceitos”. O cerne de sua crítica à ideia de Leibniz é a 
maneira não dialética na qual ele mostra entender o conteúdo 
de cada conceito determinado, maneira pela qual a conexão 
dos conceitos não modifica em nada o conteúdo deles. 

O §45 se concentra sobre o cálculo de Ploucquet, 
considerado como coerentização do projeto leibnizeano61. A 
pressuposição deste cálculo já foi exposta na quarta figura: a 

                                                      
60 Ploucquet foi um lógico de orientação leibnizeano-wolffeana que 
lecionou no colégio de Tübingen e se retirou do ensino antes do ingresso 
de Hegel no seminário superior em 1788. Sobre a relação entre Ploucquet 
e Hegel, vejam-se as contribuições seguintes: MORETTO, A., “Hegel e 
il “calcolo logico””, Verifiche, Trento, 15 (1), 1986, pp.3-42, POZZO, R., 
Hegel: ‘Introductio ad philosophiam’. Dagli studi ginnasiali alla prima logica (1782

‑1801), Firenze, La Nuova Italia, 1989, pp.56-78; REDDING, P. (2014).  

61Para uma interpretação da lógica extensional de Ploucquet em termos 
de uma divergência da lógica intensional de Leibniz, remeto a LENZEN 
(2008), pp.80-113.  
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abstração completa das qualidades dos termos relacionados 
e a compreensão da cópula enquanto signo de igualdade 
matemática, pela qual o conteúdo de um termo é igual ao 
conteúdo do outro termo e o silogizar se converte em “uma 
formação completamente vácua e tautológica de 
proposições”62. A consequência da “invenção” de Plocquet 
é a mecanização do ensino da lógica, o que corresponde, para 
Hegel, à pior violação que a ciência lógica possa padecer, não 
apenas sob o aspecto do conteúdo estritamente lógico, mas 
também sob o aspecto pedagógico, pelo qual a ciência, longe 
de ser assimilável a um mecanismo, deve promover a 
maneira de ser do espírito enquanto atividade de 
autolibertação do ser humano, o qual somente no caráter 
ativo e dialético da reflexão pode chegar a reconhecer a 
potência autônoma de seu pensar. 

 

O silogismo da reflexão 

 

Preâmbulo 

 
§46 
O preâmbulo começa com o resumo do resultado 

positivo do silogismo qualitativo: a abertura de uma nova 
forma de mediação. 

                                                      
62Convém ressaltar que, para Hegel, a interpretação da cópula como 
signo de igualdade matemática leva ao rebaixamento dos “juízos” 
(Urteile) a “proposições” (Sätze). A diferença entre “juízo” e 
“proposição”, que Hegel desenvolve somente a partir dos projetos de 
Lógica do período de Nuremberg (1808-1816), é a seguinte: no juízo, a 
relação entre sujeito e predicado tem de se articular como uma relação 
entre determinações do conceito (singular, particular, universal) e, por 
isso, pretende uma validade objetiva; na proposição, sujeito e predicado 
são meros nomes que estão por determinações subjetivas, tais como 
estados ou eventos transitórios ou ações meramente singulares.    
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O silogismo do ser aí constituiu para a lógica dialético-
especulativa o terreno de confronto com a silogística da 
lógica formal. Agora, a fim de realizar o conceito do 
silogismo, torna-se necessário abordar articulações da 
doutrina do silogismo que, por assim dizer, ultrapassam o 
âmbito da silogística formal aristotélica. Contudo, é preciso 
observar que as novas figuras não constituem, para Hegel, 
uma demolição da lógica formal ou um salto mortal além 
dela, mas sim uma consequência da intelecção de que a 
forma do silogismo formal é insuficiente para expressar a 
verdade ou racionalidade de todas as coisas. 

A segunda articulação principal da doutrina do 
silogismo é o silogismo da reflexão. A introdução do 
momento da reflexão tem sua legitimação no fato de que os 
termos do silogismo, nesse estágio, adquirem uma relação 
interna, ou seja, uma relação constitutiva do significado deles 
enquanto termos da relação silogística: “o termo se pôs [...] 
como uma determinidade na qual também a outra aparece”. 

As relações qualitativas eram governadas pelo 
movimento do passar, da mudança ou troca. Em geral, o 
silogismo do ser aí se determinava progressivamente pelo 
fato de os termos trocarem de lugar, na medida em que o 
significado de um passava para aquele do outro. A unidade 
da diversidade dos termos não ultrapassou esta troca ou 
alternância dos termos, que provocava a passagem de uma 
figura para a outra. A unidade formal ainda não se tornou 
unidade interna porque o fundamento da mediação, a saber, 
o meio termo, ficou preso à forma de exterioridade, a qual 
não é adequada ao conceito do silogismo. Porém, como o 
silogismo formal é a primeira forma do silogismo, o conceito 
do silogismo está presente nele, e precisamente na forma de 
uma “exigência” (§16) de fundamentação das premissas, que 
deu por resultado o “círculo do pressupor recíproco” (§38) 
dos silogismos. 

As relações da reflexão não são mais regidas por um 
passar, mas sim por um aparecer de um termo no outro. A 
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reflexão revela-se como uma esfera de mediação daquilo que 
na esfera do ser aí estava relacionado apenas exteriormente. 
Doravante, a relação entra em cena enquanto relação a fim de 
fundamentar a mediação silogística, a qual, por sua vez, não 
é mais um termo imediato com o qual os outros (os 
extremos) podem ou não ser relacionados, mas sim a posição 
da unidade dos extremos (singular e universal). Em virtude 
dessa relação de tipo reflexivo, cada termo do silogismo 
deixa de ser “como uma determinidade singular por si” e se 
torna “determinidade concreta”, por ela ser intrinsecamente 
relação com sua outra. 

Portanto, a tarefa do silogismo da reflexão se resume 
na resposta à pergunta: como pode o meio termo cumprir 
essa função reflexiva? 

 
§47 
O §47 indica a nova configuração do meio termo: “O 

meio termo era a particularidade abstrata [...] Agora ele está 
posto como a totalidade das determinações; assim, é a unidade 
posta dos extremos, mas inicialmente a unidade da reflexão 
que os inclui dentro de si”. 

Uma vez que o meio termo não é mais uma 
determinidade singular, e precisamente a particularidade 
isolada que está entre os extremos, ele precisa surgir da 
determinidade dos próprios extremos, enquanto unidade 
interna deles. Inversamente, os extremos não são mais 
autônomos, na medida em que precisam aparecer como 
momentos do meio termo. Em virtude do fato de que os 
termos médios dos silogismos da reflexão não são mais 
abstratos, mas sim refletidos, não podem ser estabelecidos 
autonomizando um termo. O meio termo configura, de fato, 
uma “totalidade (Totalität)” de relações com seus outros 
termos. 

Neste propósito, vale mencionar uma crítica de Krohn 
ao esquema universal do silogismo da reflexão proposto por 
Hegel no final do capítulo (§65). De acordo com Hegel, o 
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silogismo do ser aí (tomado como um todo), está sob o 
esquema S-P-U, enquanto o esquema do silogismo da 
reflexão, sob P-S-U. Krohn observa que esta proposta é 
desviante, pois ela provoca a impressão de que o termo que 
medeia não seja mais o particular, mas antes, em lugar dela, 
o singular. Só que as relações reflexivas não se podem 
restringir a esta troca. A mediação engendra-se pelo aparecer 
dos extremos um dentro do outro; em virtude do caráter 
reflexivo do meio termo, a forma do silogismo da reflexão 
não pode a rigor ser simbolizada através de um esquema 
invariante, tal como P-S-U63. Para entender por que isso seria 
inviável, é preciso analisar as figuras determinadas do 
silogismo em questão. 

Todavia, o preâmbulo já indica, de maneira geral, o 
papel da singularidade para a mediação expressa, ainda que 
de modo desviante, pelo esquema mencionado. O §47 
aponta três aspectos relevantes. Em primeiro lugar, o meio 
termo deve aparecer como a totalidade das determinações; 
em segundo lugar, esta totalidade se apresenta inicialmente 
como um “incluir (Befassen)”, que nega de modo 
determinado a compreensão dos termos silogísticos como 
determinidades isoladas; em terceiro lugar, na medida em 
que o incluir é a maneira na qual a totalidade aparece 
“inicialmente (zunächst)”, ele “ainda não é a identidade 
absoluta do conceito”, a saber, não é a realização plena do 
conceito do silogismo. 

 
§48 
O §48 específica logicamente a função do incluir, na 

medida em que introduz o discurso sobre os extremos que 
precisam ser mediados: “singularidade própria e universalidade 
como determinação da relação (Verhältnisbestimmung) ou 
reflexão que recolhe um múltiplo dentro de si”. Hegel 
observa que esses termos já se apresentaram como 

                                                      
63Cf. KROHN (1972), p.129.  
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“determinações do juízo da reflexão”, mas o que muda 
significativamente agora é a forma da mediação, que não é 
mais o juízo. O que diferencia o juízo do silogismo é a 
presença ativa do meio termo. Longe de procurar um meio 
termo contingente para o singular e o universal, a tarefa do 
silogismo da reflexão consiste em mostrar que a mediação é 
desempenhada pelo caráter universal da singularidade. 

A maneira imediata ou inicial de expor a 
universalidade da singularidade é a reunião coletiva ou o ato 
de recolher (Zusammenfassen) os singulares, enunciado pela 
fala sobre “todos os singulares...”. A insuficiência desta 
imediatidade, com efeito, conduz para as figuras ulteriores 
do silogismo da reflexão, mas justamente o fato de que na 
singularidade aparece o universal é aquilo que lhe confere sua 
posição crucial de meio termo. Já que o universal aparece 
aqui apenas como aquilo que faz com que um “múltiplo” de 
sujeitos singulares se reúna em um todo, ele é ainda “como 
gênero pressuposto”, não tematizado explicitamente como 
princípio dos singulares. 

 
§49 
O último parágrafo analisa o conteúdo formal do meio 

termo e conclui o preâmbulo na mesma maneira em que ele 
tinha começado, a saber, criticando a insuficiência da forma 
do silogismo do ser aí. 

Em primeiro lugar, os momentos do meio termo são 
(i) o singular, (ii) a ampliação dos singulares até eles 
formarem um todo no qual eles subsistem por si como todos 
os singulares, (iii) o universal como gênero ou fundamento 
da reunião dos singulares. Como o meio termo possa conter 
esses momentos, precisará ser verificado através do 
desenvolvimento deles nas figuras do silogismo da reflexão. 

Em segundo lugar, o preâmbulo destaca, mais uma 
vez, que a forma que o meio termo agora precisa ter é aquela 
da “totalidade das determinações”, a saber, da relação efetiva 
dos extremos. Singularidade e universalidade não são 
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unificadas por um terceiro, mas sim por uma mediação que 
mostra o caráter universal que pertence ao singular. É este 
tipo de mediação que o primeiro silogismo da reflexão, 
denominado “o silogismo da todidade (Schluss der Allheit)”, deve 
expressar. A mediação indicada não equivale a uma recaída 
no estágio do conceito simples ou no juízo, porque lá a 
mediação não podia ser apresentada de acordo com sua 
forma racional, a saber, na forma do silogismo.  

 

Silogismo da todidade 

 
Primeiro item: §§50-51. Gênese e significado do silogismo da 

todidade 
O §50 apresenta quatro momentos entrelaçados. 
Em primeiro lugar, enuncia-se a tese de que “o 

silogismo da todidade é o silogismo do entendimento na sua 
perfeição, mas ainda não mais do que isto”. 

Em segundo lugar, considera-se o comportamento do 
meio termo, destacando a diferença entre particularidade 
abstrata e particularidade concreta. 

Em terceiro lugar, a função do meio termo 
fundamenta a tese inicial através da tese de que “a negação 
da imediatidade das determinações [...] é apenas a primeira 
negação, ainda não a negação da negação ou a reflexão 
absoluta dentro de si”. 

Em quarto lugar, a reflexão desdobrada pelo primeiro 
silogismo da reflexão ainda não é uma reflexão desenvolvida, 
“mas a universalidade exterior da reflexão”, a saber, a função 
de “todidade” desempenhada pelo meio termo. 

Disso emerge que o silogismo da reflexão assume em 
si o resultado do silogismo do ser aí. Porém, diferencia-se 
dele por sua forma de mediação, a qual, mesmo sendo 
concreta, ainda não é “negação da negação” ou negação 
absoluta. 
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O silogismo da reflexão assume o resultado do curso 
do silogismo do ser aí, no qual o que acaba por ser negado é 
a imediatidade das determinações envolvidas no silogismo. 
Trata-se ainda de uma “negação primeira” ou imediata, pois 
as determinações (S-P-U) do primeiro gênero de silogismo 
não remetem reciprocamente uma à outra, mas apenas 
tomam o lugar uma da outra através de uma passagem 
unilateral do meio termo, cuja concretude pode se afirmar 
exclusivamente pela consideração do círculo de 
fundamentação recíproca das figuras. O silogismo da 
todidade aperfeiçoa a primeira negação no sentido de que 
transfere o círculo de fundamentação recíproca das figuras 
para dentro de uma única figura do silogismo, onde a 
exatidão da premissa maior fundamenta aquela da conclusão 
e vice-versa. Por introduzir este aperfeiçoamento, o 
silogismo da todidade não é mais negação primeira. Contudo, 
o primeiro silogismo da reflexão ainda não realiza a “negação 
da negação”, que permanece um dever ser inatuado. 

A “perfeição” do silogismo da todidade se revela na 
função de seu meio termo. No silogismo do ser aí, os termos 
são mediados enquanto nenhum deles tem um subsistir por 
si, mas sim passa para o outro. Todavia, em virtude da 
qualidade deste movimento, os momentos que passam se 
tornam outros, sem conservar-se naqueles para os quais 
passam, e por isso cada figura renova a situação de 
isolamento dos termos uns frente aos outros. No silogismo 
da todidade, não é mais o passar que pode explicar a função 
do meio termo, mas antes a reflexão, que consiste no 
recolhimento dos extremos dentro do meio termo. A 
reflexão tem dois lados: (i) do lado do universal, atua um 
recolher “o singular na universalidade inicialmente apenas de 
modo externo”; (ii) do lado do singular, está presente um 
subsistir “imediatamente por si” no universal. 

Embora o meio termo contenha os extremos como 
“seus momentos”, a relação entre eles não ultrapassa a 
negação primeira, porque as “determinações singulares” 
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prevalecem como base da mediação. Hegel chama de 
“todidade (Allheit)” a mediação na qual os singulares e a 
universalidade são relacionados ainda de modo externo. Em 
geral, a suprassunçao da exterioridade entre os extremos S e 
U ocorre quando eles não são mais autossubsistentes, mas 
antes são neles mesmos negativos. A primeira fase desta 
suprassunção é o movimento de aparecer do universal no 
singular e vice-versa, pelo que o universal “inclui dentro de 
si as determinações singulares”. 

 
§51 
O §51 destaca a diferença entre o silogismo do ser aí e 

o silogismo da todidade com respeito à contingência do meio 
termo (cf. §§13-14). 

Já vimos que a contingência do silogismo qualitativo 
consistia na possibilidade de silogizar o sujeito singular com 
“predicados indeterminavelmente diferentes e 
contrapostos” de acordo com a escolha da qualidade abstrata 
que deve funcionar como meio termo. O que distingue o 
silogismo da todidade é a suprassunçaõ dessa contingência: 
“na medida em que, doravante, o meio termo contém a 
singularidade e, através disso, é ele mesmo concreto, ele pode 
ligar ao sujeito apenas um predicado, que lhe compete como 
a [um sujeito] concreto”. 

A fim de explicar a dita diferença, Hegel introduz um 
exemplo, que pode ser fórmulado da maneira seguinte: 

Maior: Todo o regular é belo; 
Menor: Agora, este prédio é regular; 

Conclusão: Portanto, esse prédio é belo. 
O que diferencia o silogismo qualitativo do silogismo 

reflexivo é o comportamento do meio termo. No silogismo 
do ser aí, o meio termo teria sido “o regular”, e precisamente 
a “regularidade” enquanto uma das propriedades que o 
prédio possui. Porque a particularidade era uma 
determinação singular ou isolada do singular concreto, o 
silogismo do ser aí não podia se livrar da contingência, pela 
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qual um prédio, apesar de sua regularidade, poderia ser feio, 
com base em outros termos médios. 

No silogismo da todidade, o meio termo é “todos os 
objetos efetivos que são [...] regulares”. O meio termo da 
regularidade tem a determinação da singularidade, a qual, 
porém, não expressa mais uma propriedade singular ou 
particularidade abstrata, mas antes a singularidade concreta 
de todos os prédios efetivos que são regulares. “Todos os 
singulares”, ou, segundo o exemplo, “todos os objetos 
regulares” não é a abstração de um particular, mas a coleção 
ou a reunião dos objetos concretos regulares. O extremo 
constituído por “este prédio”, por conseguinte, é um 
representante de todos os singulares que são regulares. O 
que se predica dele na conclusão, precisa ser predicado dele 
enquanto “lhe compete como a [um sujeito] concreto”. O 
sujeito S é concreto no sentido de que deve ser tomado com 
todas as propriedades que ele tem, não apenas com uma 
qualidade isolada.  

O predicado U da conclusão (no exemplo, o predicado 
da beleza) compete ao sujeito S não apenas pelo fato de que 
o predicado é a determinidade mais abstrata de uma das 
propriedades contingentes do sujeito.  O prédio é regular 
enquanto a regularidade pertence a ele como objeto concreto 
provido de todas as propriedades, além daquela de ser 
regular; o predicado compete ao singular enquanto esse é 
considerado no inteiro âmbito de suas características 
objetivas. A contingência do silogismo qualitativo é 
suprassumida porque “a esse concreto podem agora ser ligados 
somente predicados que são adequados à totalidade do 
concreto”. A adequação entre o predicado e o sujeito da 
conclusão agora é necessária, uma vez que a configuração 
concreta do meio termo exclui a escolha arbitrária desta ou 
daquela qualidade, como ocorria no silogismo qualitativo.   
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Segundo item: §52. A ilusão do silogismo da todidade 
O §52 explica a “ilusão (Blendwerk)” do silogismo da 

todidade, ilusão que constitui a insuficiência da perfeição 
mencionada acima. 

A ilusão consiste no fato de que o silogismo em 
questão deveria, decerto, derivar a conclusão como uma 
relação universal e necessária a partir das premissas, só que 
a premissa maior já “pressupõe ela mesma a conclusão da 
qual deveria ser o fundamento”; a conclusão não é a 
consequência das premissas, mas antes é correta por si, e, 
por isso, ela já está contida na premissa maior. Isso forma 
um círculo vicioso da fundamentação. A explicação deste 
círculo vicioso se baseia na analise do meio termo. Porque o 
“termo médio tem a determinidade Todos” e “Todos (Alle) são 
todos os singulares (alle Einzelnen)”, a conclusão deve valer já 
antes que seja posta a premissa maior. A conclusão, sendo 
correta por si, constitui a verdadeira premissa da premissa 
maior: “a premissa maior só é correta porque e na medida 
em que a conclusão é correta”. Por isso, o silogismo oferece a 
ilusão de tirar a conclusão das premissas. 

Pelo comportamento do meio termo da todidade, a 
conclusão supostamente mediada (S-U) já está contida na 
premissa maior (B-U), porque, de fato, “o sujeito singular” 
da conclusão é um dos singulares reunidos na todidade. O 
que deve ser mediado pelo silogismo da todidade é somente 
o imediato ser contido do singular na particularidade 
concreta, e, por meio dela, no universal da conclusão. Por 
isso, a premissa maior já contém em si a singularidade, e a 
exigência de mediação não aponta para além dela. Mas o fato 
de a particularidade já conter em si os singulares implica que 
“o sujeito singular já tem imediatamente o predicado, e não o 
obtém apenas pelo silogismo”. 

O que o silogismo em questão deveria apresentar 
dentro de si mesmo é a mediação do sujeito singular com o 
universal através da particularidade concreta, mas o que ele 
de fato apresenta é, inversamente, a mediação do particular 
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com o universal através do singular presente na conclusão. 
A reflexão sobre a função do meio termo leva à 
suprassunção do silogismo da todidade, à qual é dedicada a 
última parte. 

 
Terceiro item: §§53-54. Suprassunçao do silogismo da todidade 
O §53 frisa uma diferença importante entre o 

silogismo do ser aí e o silogismo da reflexão. No primeiro, a 
exigência de mediação se realiza ou no regresso para o 
infinito das premissas ou no círculo do pressupor recíproco. 
Agora, o círculo vicioso do silogismo da todidade mostra que 
a contradição entre mediação e imediatidade ocorre dentro 
de um e do mesmo silogismo. Conforme a lógica do 
primeiro gênero do silogismo, a premissa maior (B-U) 
“Todo o regular é belo” deveria exigir a mediação através de 
um segundo silogismo, do qual ela resulte como conclusão. 
A premissa maior deveria ser mediada por ela precisar de um 
terceiro termo – a singularidade – que nela não está presente. 
Só que a premissa maior do silogismo da todidade contém 
uma particularidade concreta, pela qual “todos os objetos 
singulares que são regulares são belos”. Na medida em que 
o meio termo P já contém em si o extremo S e ambos os 
termos são ligados com o mesmo predicado U 
respectivamente na premissa e na conclusão, “a premissa 
maior pressupõe sua conclusão”. 

O §54 enuncia o resultado do silogismo da todidade 
de modo seguinte: “o silogismo da reflexão é apenas uma 
aparência vazia, externa do silogizar, – [...] por conseguinte, a 
essência deste silogizar repousa em [uma] singularidade 
subjetiva”. 

Convém notar que Hegel não fala do silogismo da 
todidade, mas sim de “silogismo da reflexão”. A meu ver, 
isso significa que a mediação ulterior do silogismo da 
todidade não o abandonará definitivamente, mas sim porá 
nele mediações que o tornem adequado ao conceito de 
silogismo. 
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Ademais, é oportuno salientar o duplo sentido da 
expressão “singularidade subjetiva”. Por um lado, ela quer 
dizer que o silogismo é subjetivo na medida em que silogiza 
apenas objetos arbitrários que, segundo uma opinião 
subjetiva, teriam a propriedade predicada na conclusão. Se a 
opinião subjetiva fosse diferente, ela ofereceria um 
contraexemplo para a premissa maior, e daqui surgiria 
novamente a contingência do silogismo qualitativo. Por 
outro lado, a expressão mencionada significa que o silogismo 
repousa nos sujeitos singulares: a exatidão da conclusão é o 
fundamento da exatidão da premissa maior. 

Se a validade do silogismo depende da determinidade 
da singularidade, então é esta que constitui a mediação e que 
“precisa ser posta como tal”. O parágrafo 52 mostrou que a 
validade da premissa maior depende da singularidade no 
sentido de que a relação entre sujeito e predicado por ela 
enunciada é correta se vale para todos os singulares (no 
exemplo, todos os singulares regulares). Entre o “universal 
formal”, que consiste na particularidade desenvolvida (no 
exemplo, a reunião de todos os objetos regulares), e o 
“universal em si” do predicado, o termo que medeia é a 
singularidade. A relação P-U é mediada por S como 
todidade. 

A consideração desta pressuposição interna do 
silogismo da reflexão impulsiona o primeiro silogismo para 
“o silogismo da indução”, que deve justificar a dita 
pressuposição e, com isso, remover dela a aparência de mera 
pressuposição.  

 

O silogismo da indução 

 
Primeiro item. §55: Forma e conteúdo do silogismo da indução 
O §55 trata duas questões: (i) a semelhança e a 

diferença entre a segunda figura do silogismo formal e o 
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silogismo da indução; (ii) as determinações de conteúdo dos 
extremos e do meio termo. 

Em primeiro lugar, Hegel observa que o silogismo da 
indução compartilha com a segunda figura o esquema U-S-
P, no qual o meio termo singular deve fundamentar a relação 
de subsunção parcial do particular ao universal. O que 
diferencia as duas formas de silogismo é o fato de que a 
singularidade da indução não significa mais um substrato de 
qualidades abstratas, mas uma reunião de singulares que, em 
virtude da própria concretude, se refletem “na sua 
determinação contraposta, a universalidade”. Isso foi o 
resultado do silogismo da todidade. 

Em segundo lugar, os extremos da nova forma do 
silogismo são o universal e o particular. O extremo particular 
significa um predicado que compete ao extremo universal 
por ele competer a todos os singulares. Com respeito à 
forma, a relação deste extremo com os singulares (isto é, a 
relação S-P) constitui uma das premissas imediatas da 
indução, enquanto a outra premissa imediata (isto é, S-U) 
“devia (sollte) ser conclusão no silogismo anterior”. É bom 
lembrar que ela devia ser conclusão, mas, de fato, por causa 
do círculo vicioso do silogismo da todidade, a conclusão 
tinha uma validade imediata, ou seja, independente da 
mediação silogística. 

Pode-se perguntar por que Hegel afirma que a relação 
do extremo particular com os singulares constitui não só 
uma, mas ambas “as premissas imediatas”. Parece-me que a 
resposta mais plausível deve apelar-se ao resultado do 
silogismo da todidade, no qual a particularidade fazia 
desaparecer a autossubsistência do meio termo, tornando-o 
momento dos extremos S e U, que aparecem, agora, na 
indução como termos de uma premissa que devia ser 
mediada, mas ainda não foi. Em seguida (§56), será mostrado 
por que Hegel inverte a ordem da relação entre S e U, 
mudando a conclusão S-U na premissa U-S. 
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O extremo universal da indução é “o gênero imediato”, 
ou seja, assumido imediatamente, gênero que no silogismo 
da todidade “se esgotou nas singularidades completas ou 
também nas espécies do meio termo”. O fato de o universal 
ser “gênero” significa que ele não é mais o universal abstrato 
qualitativo que se dava a conhecer independentemente dos 
sujeitos de inerência da qualidade, mas antes é um universal 
imanente, que deve se manifestar nos singulares concretos 
(providos de todas suas qualidades) e nas características 
particulares que organizam os singulares em “espécies”. Que 
o universal se esgote nos singulares e nos particulares, 
expressa uma exigência de mediação reflexiva entre singular 
e universal, voltada a suprassumir a exterioridade entre eles 
que persiste no silogismo da todidade. 

Do ponto de vista do saber, a função da indução é 
provar que uma propriedade universal compete a um gênero 
a partir do fato de que ela pode ser encontrada ou observada 
em todos os singulares que pertencem ao gênero. Do ponto 
de vista formal, a indução se apresenta como um silogismo 
que deve mediar a premissa P-U do silogismo da todidade 
através da conclusão (S-U) do mesmo silogismo64. A indução 
tenta realizar esta mediação dissolvendo a relação do gênero 
com seu predicado (por exemplo: “todos os mamíferos têm 
quatro patas”) nas relações de todos os singulares com tal 
predicado (conforme o exemplo: “leão, elefante, etc., têm 
quatro patas”). Sob este aspecto, a forma do silogismo da 
indução é constituída por três relações: 

 
U-S (Maior) A relação do gênero com os singulares 

S-P (Menor) A relação dos singulares com o predicado 
U-P (Conclusão) A relação do gênero com seu predicado 

 
  

                                                      
64Cf. KROHN (1972), p.134.  
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Segundo item. §§56-57: O significado objetivo da indução 
A tarefa deixada pelo silogismo da todidade é aquela 

de fornecer a relação dos singulares e das espécies através do 
meio termo “todos os singulares”. Qual é o fundamento da 
relação dos singulares com o gênero? A resposta do §56 é 
ambivalente. 

Por um lado, destaca-se que o silogismo da reflexão se 
distingue do silogismo da segunda figura, na medida em que 
este último mantém uma disparidade entre S e U, que faz 
com que o singular seja sempre e somente sujeito, ou seja, 
um termo subsumido, em ambas as premissas. A disparidade 
entre o termo que subsome (predicado) e termo subsumido 
(sujeito) desaparece na forma da premissa maior da indução, 
a proposição U-S, na qual a singularidade se comporta como 
predicado: “o universal é todos os singulares”. Trata-se de 
uma identificação entre universal e singular, na qual os 
singulares se reúnem e se igualam um ao outro pelo fato de 
esgotarem o mesmo gênero. 

Por outro lado, o igualamento entre universalidade e 
singularidade não abandona completamente o terreno da 
“indiferença que é o resultado do silogismo formal”, pois a 
universalização de todos os singulares é posta no silogismo da 
reflexão “pela igualdade da extensão”. A igualdade é uma 
forma de identidade produzida pela comparação da reflexão 
externa. Esta é insuficiente, porque a reunião dos singulares 
dentro do gênero não deve ocorrer através da abstração das 
diferenças entre os singulares; somente enquanto os 
singulares são concretos, eles devem todos ter o predicado 
que é atribuído ao gênero. A conversão da proposição S-U 
em U-S torna explícita a “mera determinação indiferente da 
forma” que estava presente no silogismo da todidade, 
marcando, ao mesmo tempo, a diferença entre este e o 
silogismo da indução. No silogismo da todidade, o universal 
enquanto reunião está diretamente relacionado com um 
singular e o meio termo é a todidade dos singulares. No 
silogismo da indução, o universal se torna explicitamente 
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reunião de todos os singulares, e essa reunião permite 
determinar o universal (a atribuição de um predicado ao 
gênero) através da determinação dos singulares (a atribuição 
do predicado aos singulares). 

O meio termo são os singulares com seu predicado 
comum no gênero. Mais precisamente, o meio termo 
consiste na soma dos singulares: todos os singulares. O 
universal não é o termo maior no sentido de que ele teria 
uma extensão maior, porque o gênero apenas existe como 
reunião de todos os singulares. O particular é o predicado 
universal. Portanto, o silogismo pode ser fórmulado assim: 
“Se o gênero U inclui S1, S2 etc., e se S1 é P, S2 é P, etc., então 
ao U compete P”.  

O §57 esclarece que a indução é o “silogismo da 
experiência”, ao passo que o silogismo da segunda figura seria 
“o silogismo da mera percepção”. A forma lógica da 
experiência é articulada nos momentos seguintes: (i) “o 
recolher subjetivo dos singulares no gênero” (premissa 
maior U-S), (ii) o “silogizar do gênero com uma 
determinidade universal” (conclusão U-P), (iii) “porque ela é 
encontrada em todos os singulares” (premissa menor S-P). 
Essa forma constitui “o significado objetivo” da indução. 
Contudo, a objetividade que o silogismo da indução realiza 
não ajuda muito para a objetividade do conceito do 
silogismo. A parte final do §57 esclarece o limite da indução: 
“Só que o significado objetivo [...] é apenas seu conceito 
interior e não está ainda posto aqui”. O fato de que a 
objetividade do silogismo esteja interna significa que o 
conceito do silogismo ainda não formou uma mediação 
autossubsistente entre os extremos S e U. Paradoxalmente, 
o caráter apenas interno da objetividade equivale à falta de 
uma relação interna ou essencial entre os extremos através 
do meio termo. 

O meio termo da indução consiste de singularidade, 
nas quais é observada uma característica universal que na 
conclusão compete, como predicado, ao gênero de todas as 
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singularidades. Essa mediação pode funcionar de modo 
objetivo apenas se a característica compete ao próprio 
gênero. Isso é possível apenas se a dita característica 
compete necessariamente a todos os singulares, pois, caso 
contrário, haveria uma singularidade sem o predicado do 
gênero. Entretanto, porque a unificação dos singulares no 
próprio gênero se baseia somente na reflexão externa, não se 
pode sustentar a conclusão segundo a qual algo compete ao 
gênero necessariamente ou essencialmente. Em outras 
palavras, a reunião de cada singular que constitui o gênero é 
a reunião de cada singular com o universal. Nessa reunião, 
nenhuma reflexão externa pode providenciar uma relação 
interna ou essencial capaz de provar que a determinidade P 
constitui essencialmente o gênero. Por isso, o silogismo da 
indução não cumpre seu significado objetivo e acaba por ser 
contraditório. 

 
Terceiro item. §§58-59: Falta do silogismo da indução 
Os parágrafos finais destacam três aspectos da 

contradição do silogismo da indução e preparam a passagem 
para a nova figura do silogismo da reflexão. 

O §58 aponta dois aspectos da contradição. 
O primeiro aspecto é que “a indução é ainda 

essencialmente um silogismo subjetivo”. Isso é 
contraditório, porque a indução pretende ter um significado 
objetivo, como foi mostrado historicamente pela tentativa 
do empirismo de fundamentar o saber a partir dos dados 
singulares da percepção, mas esse significado acaba sendo 
garantido apenas por uma reflexão externa que recolhe os 
singulares no gênero. Porque o recolher dos singulares no 
gênero através da todidade é uma reflexão externa, a 
identificação presente na premissa maior (U-S) “é apenas 
completude ou, antes, permanece uma tarefa”, ou seja, não 
pode se realizar na experiência, pois a experiência é um 
processo não realizado e inacabável, o prosseguir da 
percepção ao infinito. 
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O “progresso para a má infinitude” é o segundo aspecto 
da contradição presente na indução.  A contradição em 
questão afeta a “unidade da igualdade” expressa, novamente, 
pela premissa maior U-S: “os termos que devem ser 
idênticos, ao mesmo tempo, devem não ser idênticos”. S e U 
devem ser idênticos, pois a igualdade é uma forma de 
identidade, mas eles não devem ser idênticos “em virtude da 
imediatidade subsistente dos singulares”, pela qual os 
singulares conservam uma margem de autossubsistência 
tanto com respeito ao gênero quanto na relação de um com 
o outro. No final do §58, Hegel afirma que o progresso ao 
infinito se repercute na conclusão da indução (U-P), que 
“permanece problemática”, na medida em que pode ser 
verdadeira ou falsa, dependendo dos resultados das 
percepções. 

Resumindo, o caráter problemático da conclusão 
significa: (i) que ela pode ser falsificada pela experiência 
(entendida como síntese não acabada das percepções), (ii) 
que a atribuição do predicado ao gênero não pode ser 
assumida como valida, mas antes é uma tarefa, um dever ser, 
pelo qual o predicado compete ao gênero apenas na medida 
em que a indução encontra tal predicado nos singulares 
efetivamente percebidos (isto é o significado da premissa 
menor S-P). 

O §59 trata o terceiro aspecto da contradição da 
indução: o círculo vicioso da fundamentação (circulus in 
probando). Esse último aspecto pretende pôr a nu a 
pressuposição subjacente ao progresso indefinidamente 
aberto das percepções: o progresso infinito pressupõe 
verdades “em e para si” (quer dizer, universais e necessárias) 
que permitem induzir algo como o predicado universal de 
um gênero: “Uma experiência que repousa na indução é 
assumida como válida, embora a percepção admitidamente 
não seja realizada plenamente”. A pressuposição assumida é que 
a experiência seja “verdadeira em e para si”. Cada relação de 
um singular com o predicado (S-P) é resultado da percepção 
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(o leão tem quatro patas, o elefante tem quatro patas, etc.). 
Porém, depois de um número qualquer de casos percebidos, 
a indução assume o fato de ter quatro patas como algo que 
pertence às propriedades dos mamíferos; a saber, essa 
propriedade compete aos mamíferos em e para si, 
independentemente do decurso ulterior da percepção, de 
modo que nenhuma instância contrária ou contraexemplo 
poderia surgir contra a tese U-P. 

Neste propósito, vale observar que Hegel não está 
afirmando que a indução produz verdades em e para si, mas 
sim está dizendo que ela apenas pressupõe tais verdades, e 
justamente este pressupor é seu limite explicativo. Com isso, 
fica controversa a questão se a lógica silogística hegeliana 
consiga fornecer uma crítica interna ao empirismo e à 
indução, enquanto método experimental de fundamentação 
do conhecimento científico, ou se ela subestime a 
possibilidade de experiências indutivas abertas, isto é, 
indefinitamente revisíveis, livres da assunção de verdades em 
e para si. 

Seja qual for a eficácia da crítica ao empirismo65, é 
oportuno reconstruir o significado do círculo vicioso da 

                                                      
65Sobre este tema, vejam-se: IBER, C. “Zum erkenntnistheoretischen 
Programm der Schlusslehre Hegels mit Blick auf seine Kritik am 
Verstandesschluss”, em: G.W.F. Hegels Lehre vom Begriff, Urteil und Schluss, 
Arndt A., Iber, C., Kruck, G. (Orgs.), Berlim, Akademie Verlag, 2006, 
pp.119-136, esp. p.132; KROHN (1972), p.135. Iber observa que o 
problema empirista da indução resulta da contradição do silogismo da 
indução, que nega o que, ao mesmo tempo, pressupõe: ele pressupõe a 
experiência (entendida como a imediatidade empírica dos singulares), 
mas vai além dela, sem podê-la efetivamente ultrapassar. Por um lado, o 
empirismo assume a experiência perceptiva como medida da verdade; 
por outro lado, ele pressupõe a necessidade da universalidade objetiva, à 
qual seu pensamento não sabe fazer justiça. Por estas pressuposições 
conflitantes, o empirismo não consegue solucionar o problema da 
indução, a saber, o problema de como justificar a passagem da 
experiência singular para um saber objetivamente valido. Em vez de 
dissolver o problema reconduzindo-o a seu fundamento lógico, o 
empirismo se atém ao problema como a um resultado negativo (sem 



FEDERICO ORSINI | 185 

 

indução, mostrando, assim, em que consiste sua raiz e sua 
contradição. 

O silogismo da indução forma um círculo vicioso 
porque “pressupõe que o gênero esteja silogizado com sua 
determinidade em e para si”. Isso quer dizer que a relação do 
gênero com a determinidade do predicado, a qual constitui a 
conclusão U-P, é assumida como correta por si, ou seja, 
imediatamente, e, por isso, já está contida nas premissas. A 
ilusão da indução pode ser resumida assim: não é o caso que 
o gênero tenha sua propriedade ou característica universal 
por ela ser encontrada na “totalidade da singularidade” (§57), 
mas antes todos os singulares têm a característica em questão 
porque o recolher subjetivo assume que o predicado compete 
necessariamente ao gênero. Depois de ter percorrido um 
determinado número de casos singulares, já se pressupõe que 
a propriedade percebida neles seja a propriedade universal 
do gênero deles. O círculo vicioso, portanto, consiste no fato 
de que a premissa menor S-P se baseia na conclusão U-P, e 
não vice-versa. 

O círculo vicioso é uma contradição, no sentido de 
que pressupor a conclusão como imediatamente válida 
contradiz a natureza do silogismo, pela qual a determinidade 
de um extremo compete ao outro extremo apenas através do 
meio termo. Mas, agora, assumir como válida a conclusão 
equivale justamente a abalar a função constitutiva do meio 
termo. Além disso, se o círculo vicioso é considerado como 
uma tentativa de fechar aquilo que no progresso para a má 
infinitude ficaria aberto, tornando, assim, necessária ou 
apodítica uma conclusão que, de outro modo, seria 
problemática, então surge uma contradição interna ao 

                                                      
soluções), e por isso se entrega ao ceticismo. Krohn, ao contrário, 
mantém aberta a possibilidade de uma fórmulação empirista do 
problema da indução sem a pressuposição de que a experiência seria 
verdadeira em e para si, a saber, assentada na imediatidade de uma 
universalidade genêrica latente na apreensão dos singulares.    
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critério de completude, aquela entre sua tarefa e sua atuação, 
na medida em que a primeira é um dever ser, enquanto a 
segunda baseia a premissa maior e a menor apenas em uma 
parte do conjunto dos singulares observáveis. 

A raiz do círculo vicioso é que o silogismo da indução 
não se baseia na imediatidade em que pretende se basear, a 
saber, na “imediatidade que é da singularidade”, mas sim na 
“imediatidade que é em e para si”, a saber, na natureza universal 
ainda não reconhecida dos singulares. Do ponto de vista do 
conhecimento, poder-se-ia dizer que a indução pretende 
basear seu raciocínio na imediatidade dos dados singulares 
empíricos, mas não se dá conta que está pressupondo a 
imediatidade (no sentido de um estar já presente que não 
pode ser provado pelo pensar indutivo) da determinidade do 
pensar que desde sempre fundamenta o recolher ou silogizar 
subjetivo daqueles dados. 

A última parte do §59 (desde “A determinação 
fundamental da indução” até o fim) fundamenta a passagem 
para a nova figura do silogismo, que seja capaz de 
suprassumir a falta do silogismo da indução. 

O oscilar entre progresso para a má infinitude e círculo 
vicioso conduz à intelecção de que a propriedade do gênero 
não pertence aos singulares pelo fato de ela competer a cada 
exemplar individual, mas, inversamente, ela compete a cada 
singular porque lhes compete com base no gênero dos 
singulares. Para que a indução seja atuável, o silogismo 
precisa fornecer a relação essencial da singularidade com a 
universalidade, suprassumindo, assim, a determinação 
apenas externa do universal (o gênero como reunião de 
singulares). A relação essencial entre S e U é chamada por 
Hegel de universalidade objetiva: “A singularidade só pode 
ser meio termo como imediatamente idêntica à universalidade; 
uma tal universalidade é propriamente a universalidade 
objetiva, o gênero”. 

Doravante, é preciso que a universalidade seja, ela 
mesma, singularidade. Embora isso possa parecer paradoxal, 
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esta aparência desaparece ao refletirmos sobre o resultado da 
indução. Ela mostrou que o singular já contém em si a 
imediatidade universal do gênero, que o caráter subjetivo do 
silogismo apresenta na forma de um universal externo, na 
soma de todos os exemplares do gênero. A contradição do 
silogismo da indução faz surgir a tarefa de tornar explícito o 
que já está presente como fundamento implícito da indução. 
O verdadeiro fundamento da mediação é o gênero como 
universalidade objetiva. Esta, e só esta, é essencial a todos os 
singulares, e, inversamente, ela não pode conter nada que 
não apareça nos singulares, porque o gênero está presente 
em cada singular. 

A tese de que a universalidade externa “é de modo 
igualmente imediato seu oposto, o interno” comporta que, se 
a indução deve se realizar como silogismo, na relação externa 
entre S e U precisa estar presente, ao mesmo tempo, uma 
relação interna ou essencial entre eles. Só que essa relação 
essencial é apenas o “conceito interior” (§57) do silogismo 
em questão, a saber, ela não está explícita. Enquanto a 
relação essencial é só interna, ela é assumida imediatamente, 
é uma mera pressuposição. Esta imediatidade precisa ser 
mediada através de uma reconfiguração do meio termo que 
ocorre no silogismo da analogia, cujo meio termo deve ser o 
universal objetivo. 
 

O silogismo da analogia 

 
Primeiro item. §60: Forma e conteúdo do silogismo da analogia 
O que o silogismo da analogia deve mediar foi 

determinado pelo resultado crítico do silogismo da indução, 
a qual deixava sem explicação a conexão entre a característica 
universal de um gênero e a universalidade dos singulares. 

A exigência posta pela indução é a seguinte: a 
mediação da relação U-P deve consistir em mostrar que a 
propriedade P compete a cada singular de um gênero de modo 
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essencial, a saber, em virtude da universalidade objetiva do 
gênero. Por isso, o esquema abstrato do silogismo da 
analogia é S-U-P. A fim de suprassumir a falta da indução, o 
meio termo apresenta a singularidade como a realização 
imediata de um gênero, de modo que uma determinação 
essencial do gênero compita objetivamente ao singular 
enquanto representante do gênero. Apenas assim o meio 
termo pode fundamentar a relação S-P, que conecta a 
propriedade essencial do gênero com a singularidade do 
gênero. 

O conteúdo do silogismo da analogia consiste na 
determinação do meio termo e dos extremos. O que é 
distintivo da reflexão, sobre tudo com relação à terceira 
figura, é o entrelaçamento do singular com o universal, pelo 
que o meio termo não pode mais limitar-se à alternativa de 
ser ou singular ou universal. O universal é uma natureza, ou 
seja, uma essência que precisa aparecer no singular: 
“portanto, o meio termo é um singular, mas segundo a sua 
natureza universal”. Conforme o esquema abstrato e as 
indicações do §64, os extremos são S e P. O que complica a 
estrutura do silogismo da analogia é que não há nem apenas 
um singular (como no silogismo do ser aí) nem uma todidade 
de singulares (como no primeiro silogismo da reflexão), mas 
uma dupla de singulares que compartilham a mesma 
natureza universal. Além disso, no §62 Hegel trata a presença 
de dois singulares como fator responsável pela objeção de 
quaternio terminorum levada contra a validade do silogismo da 
analogia. Contudo, seria suficiente desenvolver a analogia 
para que os dois singulares possam ser ampliados até 
incluírem todos os singulares de um gênero. O extremo P é 
uma relação ou uma característica que os singulares têm em 
comum porque – assim a analogia deve explicá-la – ambos 
pertencem ao mesmo gênero. 

A forma do silogismo da analogia pode ser 
reconstruída a partir de exemplo fornecido por Hegel na 
conclusão do parágrafo: 
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Maior (S1-P): A Terra tem habitantes; 

Menor (S2-S1): A lua é uma terra; 
Conclusão (S2-P): Portanto, a lua tem habitantes. 

 
O exemplo enuncia o seguinte: porque a Terra, 

enquanto caso singular do gênero corpo celeste, apresenta 
uma propriedade P (o fato de ter habitantes), então também 
a lua, como caso ulterior do mesmo gênero, precisa ter a 
mesma propriedade. Krohn ilustra o significado do exemplo 
através do contraste com a indução: para a indução, a tarefa 
era alcançar a conclusão de que todas as terras têm 
habitantes. A indução pressupõe que todas as terras têm essa 
propriedade. Agora, o silogismo da analogia tenta alcançar a 
mediação de todos os singulares com sua propriedade (S-P) 
partindo do fato de que, em primeiro lugar, a Terra tem sua 
determinidade essencial em sua universalidade de ser 
essencialmente uma terra, em segundo lugar, a Terra tem 
essencialmente habitantes; disso, conclui-se que uma outra 
terra, de modo igualmente essencial, tem habitantes66. 

O que dificulta a formalização do exemplo é o fato de 
que o meio termo (portanto, a determinação U) nunca 
aparece explicitamente no silogismo. A tese de que a Terra é 
essencialmente uma terra, não é uma das premissas explicitas 
do silogismo (como é, pelo contrário, a tese de que a Terra 
tem habitantes), mas sim uma premissa implícita que 
fundamenta (ou deveria fundamentar) a relação entre o 
singular e o particular. Portanto, o silogismo da analogia 
poderia ser formalizado também assim: S1 (U) – P (maior); 
S2 – S1 (U) (menor); S2 – P (conclusão). 

 
  

                                                      
66KROHN, (1972), p.138.  
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Segundo item. §§61-63: Consideração habitual da analogia e 
objeção de quaternio terminorum 

 
O §61 é dedicado a distinguir o tratamento dialético-

especulativo do silogismo da analogia de sua consideração 
habitual, que “nem deveria ser mencionada na lógica”. O 
texto poderia ser analisado em quatro partes. 

Em primeiro lugar, destaca-se que a concepção 
tradicional da analogia é aquela que estabelece uma 
identidade de “mera semelhança” entre dois singulares com 
base em uma mera qualidade compartilhada. Essa concepção 
é “superficial”, porque se atém à “esfera da mera 
representação”. 

Em segundo lugar, formaliza-se a concepção 
tradicional de modo tal que o conteúdo formal se encontra 
na premissa maior, enquanto o conteúdo empírico é 
transferido na premissa menor. A partir disso, o exemplo 
fornecido por Hegel poderia ser desenvolvido assim: 

 
Maior: 

“O que é semelhante a um objeto em alguma característica 
é semelhante a ele também em outras”; 

Menor: 
“A lua é semelhante à Terra na característica de ela ser um 

corpo celeste”; 
Conclusão: 

“A lua é semelhante à Terra também na característica de ela 
ter habitantes”. 

 
O que Hegel acha inapropriado nessa apresentação da 

analogia é o fato de que ela acaba por transformar a analogia 
em um silogismo qualitativo, na medida em que o 
fundamento da relação dos singulares não é considerado 
como gênero, mas como uma qualidade em comum. Além 
disso, a separação entre conteúdo formal e conteúdo 
empírico nas premissas esquece que “no próprio silogismo” 
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o que importa não é o conteúdo empírico, mas “aquele 
conteúdo que não contém nada senão a forma peculiar do 
silogismo”, ou seja, o conteúdo formal. A separação de 
forma e conteúdo pode ser expressa também no silogismo 
da primeira figura, ao qual se tenta reduzir a analogia: 

 
Maior: 

“O que está subsumido sob um outro ao qual é inerente 
um terceiro, a ele é inerente também esse terceiro”: 

Menor: 
“Agora, a lua está subsumida sob a Terra, à qual é inerente 

a qualidade de ter habitantes; 
Conclusão: 

“Então, a lua tem habitantes (ter habitantes é inerente à 
lua)”. 

 
Em terceiro lugar, Hegel observa que, embora para a 

concepção ordinária da analogia e do primeiro silogismo o 
conteúdo empírico seja mais importante do que a forma, “o 
que importa é sempre a forma do silogismo, seja que o 
silogismo tenha como seu conteúdo empírico esta própria 
forma ou algo diferente”. Poder-se-ia observar que esta 
última tese teria sido mais compreensível se Hegel tivesse 
dito que o que importa é a forma, seja que o silogismo tenha 
como conteúdo esta própria forma ou algo diferente, tal 
como seu conteúdo empírico. Todavia, a própria forma pode 
apresentar-se como “conteúdo empírico” se nos 
lembrarmos do sentido de empiria como cognitio ex datis 
(conhecimento a partir de dados). Nesta acepção, a forma da 
analogia é dada como um conteúdo empírico quando ela se 
apresenta como meramente emprestada da primeira figura 
do silogismo, em vez de ser deduzida em sua especificidade. 
Se a tarefa é deduzir tal forma, então “o silogismo da analogia 
é uma forma peculiar”, de modo que seu tratamento 
habitual, com a relativa separação de forma e conteúdo nas 
premissas, não deve nos impedir de ver na analogia um 
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estágio necessário do desenvolvimento do conceito do 
silogismo. 

Em quarto lugar, Hegel busca explicar a repartição de 
forma e conteúdo respectivamente na premissa maior e 
menor do silogismo, indicando duas razões interligadas: (i) 
no silogismo da analogia “o meio termo e também os 
extremos são mais determinados do que no silogismo 
meramente formal”; (ii) portanto, “a determinação da forma 
precisa aparecer também como determinação de conteúdo, 
porque não é mais simples e abstrata”. Isso quer dizer que as 
determinações de conteúdo (meio termo e extremos) do 
silogismo da reflexão são mais concretas do que as 
determinações do silogismo qualitativo, baseado na 
abstração de qualidades de um sujeito de inerência. A 
determinação da forma (a saber, a exigência da mediação 
silogística entre os termos) se determina como conteúdo 
especialmente no meio termo, o qual, como “reflexão dentro de 
si de um concreto” (§60), torna-se mais determinado do que 
qualquer meio termo do silogismo formal. A determinação 
de conteúdo do meio termo “não pode, enquanto tal, ser 
considerada como um outro conteúdo empírico” além do 
conteúdo dos extremos, “e não se pode abstrair dela”, como 
pretende fazer a consideração habitual da analogia, 
separando forma e conteúdo empírico. 

O §62 considera a objeção de que, na consideração 
habitual da analogia, “pode parecer que esse silogismo 
contenha quatro determinações, a quaternio terminorum”. A 
resposta de Hegel a essa objeção é que ela está assentada na 
pretensão de reduzir o silogismo da reflexão a um silogismo 
formal, para mostrar que, enquanto silogismo qualitativo, a 
analogia seria um silogismo falacioso, enquanto provido de 
quatro termos. Mesmo rejeitando a quaternio terminorum, 
Hegel quer explicar a aparência de que a analogia teria quatro 
termos a partir da consideração do meio termo, que “está 
posto como singularidade, mas imediatamente também como 
a verdadeira universalidade dela”. É essa duplicidade do 
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meio termo que parece fazer surgir quatro termos: S1(Terra), 
S2 (lua), P (ter habitantes), U (gênero comum aos dois 
singulares). Mas o ponto crucial é que a diversidade dos 
termos em questão vale apenas para uma consideração 
qualitativa deles, ao passo que a reflexão, e sobre tudo a 
analogia, mostra o entrelaçamento de S e U em um único 
termo concreto, o meio termo. 

O §63 torna explícito que a imperfeição da analogia 
não é devida à presença de uma quaternio terminorum, mas a 
sua própria indeterminidade, pela qual a analogia não sabe 
explicar se a propriedade P, que é silogizada com a segunda 
singularidade (S2), compete à primeira singularidade (S1) em 
virtude de sua natureza universal (por exemplo, a terra como 
corpo celeste em geral) ou em virtude de sua particularidade 
(a Terra como corpo celeste particular, como espécie de 
corpo celeste). No exemplo da terra e da lua, fica 
empiricamente claro que a propriedade de ter habitantes não 
compete à Terra enquanto corpo celeste em geral, mas 
enquanto ela é um corpo celeste especifico; pelo contrário, 
outras propriedades lhe competem de modo conforme a seu 
gênero, podendo-se até conjeturar que há uma legalidade 
astronômica universal segundo a qual cada corpo celeste de 
uma grandeza determinada necessariamente teria habitantes 
em um estágio do decurso de sua existência. 

Na segunda parte do parágrafo, indica-se a razão 
lógica pela qual fica indeterminado se a propriedade compete 
ao meio termo concreto (no exemplo, a terra) como singular 
específico ou como gênero: “o singular é gênero apenas em 
si, não estando posto nessa negatividade pela qual sua 
determinidade seria como a determinidade própria do 
gênero”. Isso significa que a relação do meio termo com os 
extremos fica indeterminada porque a reflexão dentro de si 
do meio termo é apenas uma unificação imediata (“em si”). A 
posição negativa da unidade (ou “negatividade”) seria uma 
reflexão pela qual a singularidade põe sua determinidade de 
modo que ela é também a determinidade de seu outro, da 
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universalidade. O gênero, assim, seria essencialmente 
determinado na singularidade. Isso não ocorre na analogia, 
pois singularidade e gênero são unificados imediatamente. A 
unidade imediata é uma unidade na qual os termos 
unificados mantém sua autossubsistência apesar de que a 
reflexão ponha também sua relatividade. Por conseguinte, a 
exigência de mediação expressa pelo meio termo não se 
cumpre dentro da analogia. Todavia, porque é precisamente 
essa mediação que constitui a determinidade de uma relação 
no silogismo, a imediatidade presente no meio termo tem 
por efeito a indeterminidade da analogia como um todo. 

Resumindo, o significado objetivo da analogia consiste 
no procedimento que infere o predicado de um singular a 
partir do predicado de um outro singular (o meio termo) 
com base em uma dupla relação essencial: em primeiro lugar, 
a relação entre meio termo e propriedade P; em segundo 
lugar, a relação, interna ao meio termo, entre gênero U e 
singularidade. A objeção de quaternio terminorum se concentra 
na segunda relação, pretendendo ver nela a presença de dois 
termos distintos. O conceito de reflexão permite rejeitar essa 
objeção. Contudo, a analogia não pode superar a objeção que 
aponta para o caráter indeterminado da primeira relação, que 
precisa ser explicada através de uma crítica da segunda 
relação (isto é, através da crítica à relação imediata entre S e 
U). 

 
Terceiro item. §§64-65: Suprassunção do silogismo da analogia 
O §64 leva adiante a crítica ao silogismo da analogia, 

salientando sua incapacidade de cumprir a exigência de 
mediação de uma forma não coincidente com um círculo 
vicioso entre premissa maior e conclusão. O §65 contém 
considerações gerais sobre “o andamento dos silogismos da 
reflexão”, cuja variedade é explicada a partir do 
comportamento do meio termo singular. 

A conclusão (S2-P) é a conexão da singularidade com 
uma propriedade particular. Essa relação deve ser mediada 
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pela analogia. Por que a analogia não pode satisfazer esta 
exigência de mediação? O argumento de Hegel consiste em 
mostrar que, por um lado, o conteúdo formal da premissa 
maior não é diferente daquele da conclusão, e, por outro 
lado, premissa e conclusão estão na relação de uma 
pressuposição não mediada com um resultado mediado. 
Todavia, se o silogismo deve cumprir a exigência de mediar 
o resultado, então a mediação precisa se estender de igual 
modo à premissa, quer dizer, também a premissa deve ser 
provada. Portanto, ela também deveria ser resultado de uma 
mediação analógica, e não apenas a pressuposição 
imediatamente assumida da mediação: “esse silogismo é, 
dentro de si mesmo, a exigência de si contra a imediatidade 
que ele contém: ou seja, ele pressupõe a conclusão”. O 
silogismo da analogia pressupõe, como exigência de 
mediação para a premissa, a mediação que a conclusão tem. 

A fim de entender por que pressupor a mediação 
equivale a pressupor a própria conclusão, Hegel introduz a 
diferença entre o silogismo do ser aí e o silogismo da 
reflexão. No silogismo do ser aí, a exigência pressuposta da 
mediação tinha a figura do círculo do pressupor recíproco, 
pelo qual a mediação das premissas de uma figura conduzia 
para outra figura, de modo que as figuras pressupunham 
sucessivamente uma a outra. Além disso, na diversidade dos 
silogismos singulares, não era possível apresentar o principio 
unitário deles; portanto, foi necessário introduzir uma quarta 
figura na qual emergisse por si o principio de indiferença 
implícito na primeira figura. 

Ao contrário, nos silogismos da reflexão, mediação e 
imediatidade não caem na exterioridade de figuras diversas. 
Tanto no silogismo da todidade quanto no silogismo da 
indução a conclusão se demonstrou ser a pressuposição da 
premissa maior. Eles não precisam de um silogismo ulterior 
que medeie suas premissas, mas apenas de uma mediação 
ulterior dentro de seus próprios termos. Eles não 
pressupõem alguma mediação estranha, mas antes sua 
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própria mediação, ao passo que nos silogismos qualitativos 
a conclusão não era a pressuposição para as premissas das 
respectivas figuras. Isso não significa que os silogismos da 
reflexão são isolados, mas antes que, primeiramente, a 
indução tem de oferecer uma mediação a partir do interior 
do silogismo da todidade, assim como, por sua vez, a 
analogia tem de cumprir sua mediação dentro do silogismo 
da indução. 

Na analogia, a relação entre S e P é determinada 
ulteriormente, pois a diferença formal entre premissa e 
conclusão mostra uma exigência de mediação interna ao 
silogismo. 

Por um lado, a reflexão dos termos na analogia se 
tornou uma reflexão imanente, porque a determinação de 
um termo é posta como tal que remete à determinação de seu 
outro. Neste sentido, nos silogismos da reflexão, as 
determinações da singularidade e da universalidade se 
tornaram cada vez mais entrelaçadas no meio termo. No 
silogismo da todidade, a dita relação ainda era externa, visto 
que o meio termo é apenas o agregado das singularidades 
que subsistem por si. Na indução, o meio termo equivale à 
soma dos elementos singulares que devem esgotar o gênero. 
A indução silogiza com base na igualdade de extensão entre 
os singulares e o universal. Por fim, na analogia, o meio 
termo chega a ser concreto ou refletido dentro se si. A 
igualdade tornou-se identidade essencial (conforme o 
exemplo, a Terra é essencialmente uma terra). Através dessa 
relação essencial, o meio termo pretende fundamentar a 
relação entre S e P. 

Por outro lado, o silogismo da analogia não realiza o 
conceito do silogismo. O meio termo é, com efeito, refletido 
dentro de si, mas a essencialidade da universalidade está 
posta apenas imediatamente na singularidade. É nessa 
imediatidade que consiste a insuficiência da analogia. O 
argumento para “a suprassunção da imediatidade 
pressuposta” pode ser reconstruído em dois passos. Em 
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primeiro lugar, a analogia pressupõe que a singularidade é 
essencialmente universalidade, mas este pressupor não é 
legítimo, pois somente se a determinidade P da singularidade 
(“ter habitantes”) se demonstrasse determinidade universal 
(como determinidade do gênero “corpo celeste”) seria 
possível inferir P para outra singularidade. Em segundo 
lugar, a unidade imediata de S e U não permite explicar como 
surge a relação S-P. A indeterminidade que disso se segue é 
a indeterminidade que torna insuficiente a analogia. 

O fato de que a unidade de singularidade e universalidade 
é imediata gera uma contradição. A mediação não depende da 
singularidade como tal, mas dela como gênero (é porque a lua é uma 
terra que ela tem habitantes). A contradição surge quando a 
analogia deve mediar através do gênero, mas, ao mesmo tempo, 
não pode, pois o gênero não é determinado (“um universal que 
é em si”, §65). O universal do gênero é “em si (an sich)” no sentido 
de que a universalidade da singularidade ainda não está 
desenvolvida, mas está posta apenas de modo latente. Uma vez 
que ainda não está determinado como a universalidade se 
desenvolve, no seu ser em si está presente, decerto, a exigência 
de determinação, então da mediação entre S e U. Entretanto, 
essa exigência não pode ser satisfeita pela analogia, mas antes por 
uma nova figura do silogismo, o silogismo da necessidade, no 
qual o meio termo deve ser o universal em seu desenvolvimento, 
“o ente em e para si” (§65). A universalidade se revelou essencial 
para o singular, para que ele pudesse ser um meio termo que 
silogiza, mas a unidade imediata de S e U, ao mesmo tempo, leva 
à suprassunção da singularidade como singularidade, porque a 
determinação do singular como gênero é a determinidade 
essencial na qual o singular perde sua imediatidade. 

Paradoxalmente, a singularidade pode, com efeito, efetivar 
a mediação, mas, ao mesmo tempo, fazendo isso ela acaba por 
perder a si mesma, uma vez que o mediador não é mais a 
singularidade imediata, mas a singularidade enquanto 
suprassumida no gênero determinado, a saber, a singularidade 
como processo de singularização do gênero.  
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O silogismo da necessidade 

 

Preâmbulo 

 
§§66-68 
 
O preâmbulo ao silogismo da necessidade visa 

esclarecer o seguinte: (i) como o novo gênero deriva do 
gênero antecedente; (ii) em que consiste a “necessidade” que 
constitui a nova forma do silogismo; (iii) qual é a exigência 
de mediação a ser realizada. 

O §66 mostra que o silogismo da necessidade assume 
o resultado do silogismo da reflexão, na medida em que seu 
meio termo é a universalidade objetiva do gênero. O fato de 
que ele “contém a determinidade inteira dos extremos 
diferentes” significa que o meio termo não é mais um 
terceiro situado entre os outros termos já subsistentes por si, 
mas uma relação essencial aos termos relacionados. Hegel 
chama a universalidade objetiva de “universalidade 
determinada simples”. Ela é determinada, porque o meio 
termo não é uma qualidade abstraída arbitrariamente, mas 
resultou ter um conteúdo, cuja determinidade consiste, 
inicialmente, na reflexão recíproca dos extremos. O gênero 
é simples, no sentido de que ele não é acabado desde o início, 
mas exige o desenvolvimento da relação dos momentos que 
ele contém implicitamente. O conteúdo necessário do meio 
termo deve ser apresentado na forma igualmente necessária 
das relações dos extremos com ele. 

O §67 destaca a razão pela qual o novo gênero de 
silogismo deve se chamar de silogismo da necessidade. A 
tese principal é a seguinte: “Este silogismo é [...] silogismo 
da necessidade, pois seu meio termo não é um outro conteúdo 
imediato qualquer, mas a reflexão da determinidade dos 
extremos dentro de si”. A fim de entender esta passagem, é 
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oportuno refletirmos sobre como a necessidade em questão 
se diferencia da necessidade dos silogismos já analisados. 

Todas as formas de silogismo, de alguma maneira, são 
marcadas pela necessidade. No silogismo do ser aí, a 
necessidade dizia, por um lado, a respeito da 
consequencialidade do silogismo formal, pela qual a 
conclusão deriva necessariamente das premissas, e, por 
outro lado, a respeito da contingência como caráter que 
intrinsecamente pertence ao silogismo qualitativo. No 
silogismo da reflexão, o momento da necessidade se 
expressa na relação essencial da singularidade com a 
universalidade, relação que faz surgir a atribuição do 
predicado P ao singular ou ao universal na conclusão. Já 
vimos a crítica hegeliana à ideia de que a analogia faltaria da 
consequencialidade que compete ao silogismo formal. 
Todos os silogismos da reflexão têm seu próprio rigor (“um 
progredir necessário do elemento formal”, §61) e conteúdo 
objetivo. A relação reflexiva do singular com o universal não 
é contingente, porque ela não depende de um sujeito externo 
que seleciona e associa propriedades arbitrárias, mas antes 
das determinações de conteúdo dos termos da mediação. 

O que diferencia, então, o silogismo da necessidade 
dos silogismos antecedentes? Não é a mera ausência ou 
presença da necessidade, mas o fato de que, nos silogismos 
antecedentes, a necessidade, com efeito, estava presente, mas 
ainda não estava posta. Isso quer dizer que o significado 
objetivo deles não se atuava por eles mesmos, mas através 
da intervenção de um sujeito silogizante que garantia a 
conexão do meio termo com os extremos. Agora, a 
necessidade da mediação deve surgir inteiramente da 
determinação de conteúdo do próprio meio termo, pois este 
não tem mais outro conteúdo senão “as determinações de 
forma dos extremos”. 

Cabe notar que a determinação da forma é dupla, na 
medida em que a relação dos extremos com o meio termo 
não coincide inicialmente com a relação dos extremos um 
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para com o outro. Com respeito à primeira, os extremos são 
idênticos ao meio termo enquanto são momentos de seu 
conteúdo. Com respeito à segunda, os extremos são diversos 
um do outro e esta diversidade é “como forma externa e 
inessencial”, na medida em que não pode ser explicada pelo 
conteúdo do meio termo, que constitui a “identidade 
interior” dos extremos. Isso será considerado mais de perto 
no silogismo categórico. 

O silogismo da necessidade é necessário no sentido de 
que atua a identificação da determinação da forma do 
silogismo (a relação dos extremos através do meio termo) 
com a determinação do conteúdo necessário do meio termo. 
Essa identificação não pode ser atuada por um sujeito 
externo ao silogismo, mas deve ser efetivada pelo próprio 
meio termo, o qual, por isso, não é mais a particularidade do 
silogismo do ser aí nem a relação imediata entre S e U do 
silogismo da reflexão. 

O resultado do silogismo da reflexão determinou o 
início da inversão da relação entre meio termo e extremos 
que subsistia no silogismo formal: o meio termo não é mais 
um momento dos extremos que se limita a possibilitar a 
inerência de um ao outro; ao contrário, os extremos são 
momentos do meio termo, que agora se tornou “um ser aí 
necessário”. 

O §68 indica em que consiste a imediatidade do 
silogismo da necessidade e delineia a tarefa de suprassumir a 
imediatidade em questão. O silogismo da necessidade é 
imediato na medida em que os extremos, considerados em 
sua diferença, estão apenas em uma diversidade externa 
frente a sua unidade interna no meio termo. 

Os extremos, em virtude do resultado do silogismo da 
reflexão, são um subsistir essencial somente enquanto estão 
postos na unidade do gênero. Logo, eles “são apenas como 
um subsistir inessencial” na medida em que são postos fora do 
gênero, ou seja, na medida em que a identidade interna do 
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gênero não se desenvolve até poder explicar a diferença entre 
eles. 

A tarefa do silogismo da necessidade é desenvolver o 
conteúdo do meio termo “de tal modo que os extremos sejam 
postos igualmente como essa totalidade, que é inicialmente o 
meio termo”. A finalidade do silogismo é fazer com que o 
“conteúdo substancial” do meio termo deixe de implicar a 
inessencialidade das diferenças e se ponha na forma de 
mediação do conceito, a saber, da identidade processual de 
todas as suas diferenças. Através disso, os extremos podem 
se livrar da exterioridade inessencial, porque, neles mesmos, 
manifesta-se a essencialidade da mediação. 

A relação dos extremos com o meio termo e aquela 
dos extremos entre si devem ser igualadas: o meio termo 
resulta medidado ao desenvolver os momentos de sua 
determinação interna. Uma vez que estes momentos são os 
extremos, a mediação do meio termo equivale à apresentação 
de que os extremos são a própria determinação do meio 
termo, assim como este último é a determinação de forma 
dos extremos. A suprassunção do valor desigual entre 
conteúdo substancial do meio termo e conteúdo inessencial 
dos extremos através da relação da forma silogística constitui 
a “realização” do silogismo da necessidade. 

 

O silogismo categórico 

 
Primeiro item. §§69-70: Forma e conteúdo do silogismo categórico 

 
O §69 começa observando que o silogismo categórico 

tem a aparência do silogismo da primeira figura. Nesse 
sentido, o gênero, que constitui o meio termo, seria 
considerado como uma particularidade colocada entre a 
singularidade de uma de suas espécies e a universalidade de 
uma de suas determinidades. Só que os termos envolvidos, 
assim como as premissas, tornam evidente a superficialidade 
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da dita aproximação. De fato, o gênero não é mais um 
universal abstrato, mas sim universal objetivo, de modo que 
também as relações entre meio termo e extremos não podem 
mais ser expressas por juízos qualitativos, mas antes 
precisam de juízos categóricos (por exemplo, “a rosa é uma 
planta”, ou “o cobre é um metal”), nos quais está presente a 
necessidade da relação entre sujeito e predicado.  Enquanto 
os juízos constituem as premissas do silogismo, aquelas do 
silogismo categórico, ao assumirem a relação entre S e U 
decorrente da analogia, têm que ser dois juízos categóricos. 

O §70 examina o conteúdo dos termos e a forma das 
premissas. O significado objetivo do primeiro silogismo da 
necessidade consiste nisso: “um sujeito está silogizado por 
sua substância com um predicado”. Sujeito, substância e 
predicado correspondem aos termos do silogismo e devem 
indicar a diferença entre um mero silogismo de inerência e o 
silogismo categórico. 

Em estabelecer os termos do silogismo, entram em 
cena os termos da relação absoluta de substancialidade, já 
considerados na última seção da Doutrina da Essência 
(1813), mas o ponto crucial é que, agora, substância e 
acidentes precisam ser elevados ao estágio do conceito, onde 
se apresentam como meio termo, extremo da universalidade 
e extremo da singularidade. O primeiro assume a função da 
substância, enquanto os outros desempenham papeis 
diferentes da acidentalidade. 

Se quiséssemos manter a conceitualidade da 
substancia, poderíamos dizer que o extremo da 
universalidade é a determinidade pela qual a substância se 
diferencia dentro de si; por isso, a universalidade é “a 
diferença essencial, a diferença específica” da substância. O 
extremo da singularidade é a determinidade pela qual a 
substância dá a si mesma a forma de uma espécie efetiva 
singular por si subsistente. Enquanto a universalidade 
contém o princípio de diferenciação do gênero em suas 
espécies, a singularidade coincide com uma das espécies 
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diferenciadas, com “a unidade concreta do gênero e da 
determinidade”.  Uma descrição análoga do singular já podia 
ser encontrada no tratamento do conceito simples do 
primeiro capítulo da “Subjetividade”, onde se argumenta que 
o singular é o universal em sua concretude por ele ser a 
unidade negativa da universalidade e da particularidade67. 

Agora, porém, o movimento do conceito abstrato 
apresenta algumas complicações a mais, que fazem surgir 
perguntas como as seguintes: (i) Por que o conteúdo do meio 
termo é substancial? (ii) Como a substância, ou seja, o 
universal, pode se encaixar no esquema da primeira figura 
(cf. §71) S-P-U, que requer um meio termo particular? (iii) 
Como o extremo da universalidade pode, ao mesmo tempo, 
ser “universalidade abstrata” e “diferença essencial” da 
substância? (iv) Como Hegel pode justificar o caráter 
categórico da segunda premissa, P-U, visto que a analogia 
ainda deixava indeterminado se o predicado P precisa 
pertencer essencialmente ao gênero? 

Em primeiro lugar, o meio termo é substancial porque 
o silogismo categórico estabelece entre o meio termo e os 
extremos uma relação que tem uma afinidade estrutural 
(embora não uma identidade) com a determinação de 
substância enquanto unidade última do ser e da reflexão 
(essência). A substância não é uma estrutura que está por trás 
do aparecer; ela é a própria atividade de aparecer em seus 
acidentes, os quais, por sua vez, têm seu subsistir apenas na 
atividade que os faz surgir e perecer. Sem querer entrar nos 
detalhes do texto da lógica da essência, é suficiente observar 
que o meio termo é afim à substância na medida em que o 
universal objetivo precisa aparecer, isto é, configurar-se 
como um ser determinado. Esta configuração, enquanto 
produzida pelo gênero, é um ser posto, isto é, o ser dos 

                                                      
67Sobre a reconstrução do nexo entre subjetividade, contradição e 
negação da negação, nexo necessário para compreender a determinação 
da singularidade, remeto a: SCHÄFER (2001), pp.279-282. 
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extremos que se comportam como acidentes. Assim como a 
acidentalidade nada é senão a atividade da substância, 
considerada do lado do ser posto, os extremos são a 
determinidade do meio termo em sua atividade de se 
diferenciar de si mesmo. 

O valor da relação substancial no âmbito do silogismo 
depende da maneira na qual ela expressa as determinações 
do conceito na relação dos extremos com o meio termo. 
Precisamente aqui surgem dois limites decisivos da relação 
de substancialidade. Em primeiro lugar, a relação substância-
acidentes é uma relação dual (embora, certamente, não 
dualista), ao passo que a relação silogística é um conjunto de 
três relações. Em segundo lugar, a relação da substância com 
seus acidentes é uma relação assimétrica, na medida em que 
a substância se mantém idêntica a si mesma ao mudar dos 
acidentes, ao passo que a relação dos extremos com o meio 
termo deve ser uma “relação idêntica uns com os outros” 
(§72) de todos seus termos. Em virtude dessas diferenças 
formais, a acidentalidade não se restringe à função de 
extremo, mas chega a exercer a função de “princípio 
determinado” do gênero. Sob este aspecto, o caráter apenas 
substancial do meio termo vem a ser o limite da figura do 
silogismo categórico. 

Fica aberta a questão sobre como a acidentalidade 
possa ser chamada de “universalidade abstrata” e, ao mesmo 
tempo, de “diferença essencial”. Se quiséssemos nos apelar 
ao rigor da conceituação aristotélica, deveríamos repreender 
uma falta de rigor, até mesmo uma contradição em termos, 
por parte de Hegel. Ainda que não possamos excluir uma 
ocasional falta de rigor, seria mais honesto conceder que 
Hegel não se limita a repetir a doutrina aristotélica dos 
predicáveis (definição, próprio, gênero e acidente), mas sim 
quer elaborar algo diferente. Um elemento de forte ruptura 
com Aristóteles é a concepção do acidente, uma vez que a 
acidentalidade não é mais o fato de algo poder ou não advir 
a um substrato, mas a atividade de automanifestação da 
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substância, entendida como poder de gerar e destruir suas 
determinações de conteúdo acidentais. Por isso, a 
acidentalidade é essencial à substância da mesma maneira em 
que a substância é essencial para os acidentes. Sem o 
movimento dos acidentes, a substância ficaria inerte e 
indeterminada. 

O que significa, então, o caráter abstrato das 
diferenças introduzidas pela acidentalidade (enquanto 
extremo U)? No contesto da universalidade objetiva, a 
abstração também deve adquirir um significado objetivo: ela 
não pode ser mais o caráter de uma qualidade separada das 
outras inerentes ao sujeito, mas antes o fator pelo qual cada 
espécie dentro do gênero resulta delimitada com respeito a 
todas as outras, o gênero não expressando mais, assim, 
somente o que é comum entre os singulares. 

O que me parece dificilmente justificável é a 
determinação do meio termo do silogismo categórico como 
particularidade. Aqui fica evidente quão forçada seja a 
tentativa hegeliana de encaixar o silogismo da necessidade 
dentro do esquema abstrato S-P-U, que valia apenas para o 
primeiro silogismo formal. Já o silogismo da reflexão 
questionava a simbolização dos esquemas, na medida em que 
eles não conseguem expressar o aparecer de um termo 
dentro do outro. Por maioria de razão, o formalismo dos 
esquemas entra em crise no silogismo da necessidade, onde 
um e o mesmo universal objetivo percorre todos os termos 
do silogismo. Além disso, o resultado do silogismo da 
analogia é que “o silogismo entrou sob o esquema formal S-
U-P e o silogismo da reflexão passou para o silogismo da 
necessidade” (§65). Agora, como é possível apresentar o 
silogismo categórico sob o esquema S-P-U sem perder o 
rigor da dedução imanente das formas? De onde surge esta 
variação do esquema? A tentação de inculpar Hegel de 
coquetear com as simetrias e de pensar por meio de 
esquemas preestabelecidos não poderia receber um estímulo 
maior do que na referida esquematização. Contudo, seria 
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melhor resistir a esta tentação levando em consideração dois 
aspectos. Em primeiro lugar, o esquema S-U-P é o esquema 
geral do silogismo da necessidade, e, como tal, pode ganhar 
sua verificação somente como resultado do curso de todos 
os silogismos da necessidade, entre os quais o silogismo 
categórico é o primeiro ou imediato. Em segundo lugar, a 
apresentação do primeiro silogismo da necessidade sob o 
esquema do primeiro silogismo formal S-P-U é motivada 
pelo fato de que Hegel está tentando dissolver o tratamento 
superficial que faz do silogismo categórico um mero 
silogismo da inerência correspondente ao esquema 
mencionado, com um termo S a ser subsumido e um termo 
U que deve subsumir. 

Resta ver como se justificam as premissas do silogismo 
categórico: S-P (relação do extremo singular com o meio 
termo) e P-U (diferença específica do gênero). Por um lado, 
a justificação do conteúdo das premissas é o universal objetivo, 
cuja necessidade surgiu como suprassunção da falta do 
silogismo da reflexão. Por outro lado, a justificação da forma 
das premissas depende da formalização do silogismo 
categórico conforme o esquema S-P-U. Por fim, o 
argumento para justificar o caráter categórico das premissas 
deve consistir na resposta à pergunta se o predicado advém 
ao próprio gênero de modo essencial ou contingente. Este 
argumento pode ser reconstruído em três passos. 

Em primeiro lugar, o último silogismo da reflexão 
deixou claro que o predicado atribuído à primeira 
singularidade da analogia deve competir também à segunda 
singularidade mediante a relação essencial de ambos 
singulares com a universalidade do gênero. 

Em segundo lugar, resultou que a analogia tem sua 
falta no fato de que não é possível saber, por causa da 
imediatidade da relação S-U, se o predicado compete à 
singularidade conforme sua particularidade essencial 
(portanto, interna ao gênero) ou apenas conforme sua 
particularidade contingente. 
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Em terceiro lugar, ficou evidente que a analogia pode 
silogizar somente sob a condição de que o predicado 
compita ao gênero. O desafio do silogismo da analogia era 
saber se o predicado adviesse ou não ao gênero de modo 
essencial. A relação do predicado com o gênero é essencial 
enquanto o gênero tem somente determinidades que são 
determinidades essenciais das espécies, determinidades que 
não são nada fora das espécies. Porém, o predicado seria 
contingente se o gênero tivesse por determinidade uma 
qualidade arbitrária, como seria o caso do meio termo do 
silogismo do ser aí. 

Aqui surge o ponto da diferença entre silogismo 
categórico e silogismo da inerência. Se a determinidade do 
predicado fosse contingente, a forma da relação entre gênero 
e universalidade, entre substância e predicado, não se 
distinguiria da relação P-U do silogismo formal, e seria 
afetada pelas mesmas faltas que conduziram à critica do 
silogismo formal. Essa crítica conduziu à exigência de 
colocar o gênero e o predicado em uma relação essencial, 
como ocorreu na analogia através de uma unificação 
imediata entre S e U. No final, o que ficou implícito é que 
também a relação entre gênero e uma determinidade do 
gênero precisa se desenvolver até ela se tornar uma relação 
essencial entre o gênero e sua própria diferença essencial. O 
extremo U, portanto, precisa ser a diferença especifica do 
próprio gênero, seu próprio princípio de especificação. O 
extremo S, por pertencer ao gênero, precisa ser determinado 
de acordo com este princípio. Por isso, ambas as premissas 
são categóricas. 

 
Item 2. §§71-73: Significado objetivo do silogismo categórico 
O §71 expõe o silogismo categórico conforme ao 

esquema S-P-U. Já vimos o sentido e o limite dessa 
esquematização. Doravante, é preciso destacar que o 
conteúdo do meio termo e dos extremos permite diferenciar 
o silogismo categórico do silogismo formal. Em primeiro 
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lugar, o silogismo categórico não é mais afetado pela 
“contingência segundo a qual o sujeito só seria silogizado 
por qualquer termo médio com qualquer qualidade”. A razão 
disso é que o universal do predicado não é mais uma 
qualidade abstrata remetida à percepção, mas a diferença 
específica do gênero. Em segundo lugar, o silogismo 
categórico é isento do regresso infinito da prova das 
premissas, porque o meio termo não é mais externo aos 
extremos, mas antes os contém dentro de si. 

Para auxiliar a compreensão do silogismo categórico, 
tome-se o seguinte exemplo: 

 
Maior (P-U): O metal tem sua determinidade universal na 

condutividade elétrica; 
Menor (S-P): O cobre é essencialmente um metal; 

Conclusão (S-U): Portanto, o cobre é essencialmente 
condutivo de eletricidade. 

 
Podemos nos perguntar como este silogismo se 

diferencie dos exemplos de silogismo do ser aí ou de 
silogismo da reflexão. Em primeiro lugar, ele se diferencia 
do silogismo qualitativo, porque o que medeia não é uma 
qualidade singular escolhida arbitrariamente. O fato de que 
o cobre seja metal é determinado pela natureza do cobre, não 
pelo fato de alguém extrair do cobre a propriedade qualquer 
de ser metal. O mesmo vale para o extremo U: ser condutivo 
é o principio determinado do metal. Em segundo lugar, 
como observa o §72, o silogismo categórico se distingue do 
silogismo da reflexão por ele não pressupor sua conclusão. 
Uma vez que o meio termo é o gênero e o gênero tem por 
conteúdo os extremos, nestes nada mais está posto do que o 
gênero. Ao cobre compete o principio determinado do 
gênero pelo fato de que a condutividade é ela mesma uma 
determinidade específica do gênero.  

O §72 enuncia a tese que explica a objetividade do 
silogismo categórico: “está presente uma essência que 
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percorre os três termos, na qual as determinações da 
singularidade, da particularidade e da universalidade são 
apenas momentos formais”. Os três termos não equivalem 
mais a três determinações de conteúdo; inversamente, um e 
o mesmo conteúdo substancial (“uma essência”) contém os 
termos como momentos formais. A forma constitui as 
relações entre as determinações do conteúdo: em primeiro 
lugar, a determinação universal é a essência que tem de se 
manifestar; em segundo lugar, a determinação particular é a 
manifestação do universal em uma pluralidade de diferenças 
específicas; em terceiro lugar, a determinação singular é a 
efetivação de uma diferença específica com exclusão das 
outras. Fazendo referência ao exemplo mencionado, o 
conteúdo lógico do ‘cobre’ está determinado assim: (i) na 
forma do subsistir efetivo do gênero (o gênero 
singularizado); (ii) na forma da diferença ou do princípio de 
diferenciação do gênero (gênero como particularidade e 
particularização); (iii) na forma de “a determinidade 
universal, o específico da diferença do gênero (§71)” (gênero 
como universalidade, mais precisamente, a condutividade 
como propriedade específica do gênero metal). Nesse 
contexto, vale enfatizar a nuance da linguagem hegeliana: “o 
universal” (§70) designa o conteúdo do meio termo, 
enquanto “universalidade (§70)” ou “determinidade 
universal (§71)” se referem à forma do conteúdo como 
extremo. 

O §73 introduz uma restrição importante. Por um 
lado, o silogismo categórico é objetivo, porque o que medeia 
os extremos deve ser por inteiro o conteúdo substancial dos 
extremos, não um terceiro termo que lhes seja externo. Por 
outro lado, o silogismo categórico é apenas o início da 
objetividade, porque nele ainda permanece um resquício de 
subjetividade, que se dá a conhecer pelo “subsistir 
indiferente dos extremos frente ao conceito, ou seja, o meio 
termo”. 
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Paradoxalmente, a subjetividade do silogismo 
categórico significa que o verdadeiro sujeito, ou seja, o 
conceito do silogismo, ainda não suprassumiu a diferença 
entre forma e conteúdo que afetava o silogismo formal. O 
lado subjetivo no silogismo categórico está em discussão nos 
últimos parágrafos. 
 

Terceiro item. §§74-76: A suprassunção do silogismo categórico 
O §74 afirma que a falta do silogismo categórico 

consiste no fato de que o conteúdo substancial do meio 
termo ainda não está posto como identidade da forma. No 
meio termo do silogismo em questão, a identidade do 
conceito não está expressa na forma do conceito, mas 
naquela da necessidade. Aqui é oportuno insistir em uma 
distinção relevante. A identidade do conceito, a saber, a 
universalidade objetiva do meio termo, tem duas maneiras 
de se apresentar: ou como “identidade da forma”, ou como 
“[identidade] substancial”. A primeira é a verdadeira 
autodeterminação do meio termo, que é igualmente como 
“negatividade de seus extremos”, a saber, como suprassunção do 
subsistir por si dos extremos frente à identidade apenas 
positiva do gênero. A segunda marca, por assim dizer, a 
cegueira do meio termo frente a si mesmo, um “nexo interior 
(inneres Band)” que deixa inexplicado como a essência 
“sólida” (não diferenciada em si mesma) do gênero se 
determina necessariamente em seus extremos. Até este nexo 
não estar explícito, os extremos se encontram em uma 
relação de contingência com o meio termo. A contingência, 
com efeito, produz uma determinada suprassunção da 
imediatidade dos extremos, mas em direção a uma 
identidade do conceito conforme a substância, não 
conforme o silogismo. 

Que o conceito seja aqui apenas como nexo interior, 
significa que o meio termo ainda não se desenvolveu como 
principio da identidade e da diferença de seus extremos, 
ainda não se apresentou como a mediação total. O meio 
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termo pode unificar os extremos só se cada extremo é ele 
mesmo uma unidade de forma e conteúdo na qual estão 
presentes todas as determinações do conceito. Apenas assim 
a autodeterminação do meio termo pode se tornar 
autodeterminação dos extremos. Como já foi mostrado, na 
Ciência da lógica, pela transição da lógica objetiva para a lógica 
subjetiva, somente a autodeterminação liberta o pensar da 
mera necessidade. Essa libertação não quer dizer que o 
conceito acaba de todo modo com a necessidade ou 
pretende substituir a necessidade com a arbitrariedade; antes, 
o conceito traz à tona aquela exigência de automediação que 
a necessidade já contém em si. Portanto, no contexto do 
silogismo da necessidade, autodeterminação significa a 
explicitação pelo meio termo daquilo que já está presente na 
relação interna do meio termo com os extremos. Todavia, 
porque ao meio termo ainda falta a identidade da forma 
consistente na autodeterminação, ele é apenas necessário, 
apenas relação interior da necessidade. 

O §75 mostra que a interioridade do nexo da 
necessidade tem por contrapartida a exterioridade da 
determinidade dos extremos. Esse contraste entre extremos 
e meio termo é o que está sugerido pela determinação da 
contingência dos extremos. Imediatidade ou subjetividade 
do silogismo e contingência na relação de ambos os 
extremos com o meio termo são duas faces da mesma 
moeda. 

Neste propósito, destacam-se dois aspectos principais: 
(i) a contingência afeta todas as determinações do silogismo 
categórico; (ii) a contingência em questão é diferente daquela 
do silogismo do ser aí. 

Consideremos, em primeiro lugar, as formas de 
contingência. A primeira forma de contingência concerne à 
relação do extremo singular com o meio termo: “Este é 
subsumido sob seu gênero como meio termo; mas sob o 
mesmo está ainda uma pluralidade indeterminada de outros 
singulares; é [...] contingente que somente este singular esteja 
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posto sob ele como subsumido”. De acordo com o exemplo 
mencionado acima, é contingente que somente o cobre seja 
subsumido sob o gênero dos metais, porque há uma 
pluralidade de outros metais que o silogismo categórico, 
tomado singularmente, deixa indeterminada. 

A segunda forma de contingência concerne ao 
conteúdo do extremo singular e do meio termo: ambos têm 
uma existência reciprocamente indiferente na medida em 
que o singular “contém determinações que não estão 
contidas no meio termo com na natureza universal”. Por 
exemplo, este pedaço de cobre singular é o que é 
essencialmente em virtude da diferença específica do cobre 
(ponhamos que essa diferença consista em seu número 
atômico junto com sua massa atômica) e de seu 
pertencimento ao gênero dos metais, mas uma porção 
singular de cobre tem ainda mais determinações químicas, 
perceptivas, locais, econômicas, etc. que são peculiares, a 
saber, que pertencem apenas a ela e não a outras porções 
singulares. Vice-versa, o gênero dos metais e a espécie do 
cobre têm “uma imediatidade indiferente e uma existência 
diversa” da porção singular de cobre, no sentido de que eles 
podem continuar subsistindo, mesmo que esta porção 
singular seja destruída ou adquira determinações peculiares 
diferentes daquelas atuais. 

A terceira forma de contingência caracteriza a relação 
P-U entre o meio termo e o predicado, “pois este tem 
igualmente a determinação da imediatidade, portanto de um 
ser contingente frente a seu meio termo”. O que dificulta a 
compreensão desta passagem é a aparente incompatibilidade 
entre a tese de que o predicado seria a diferença essencial do 
gênero e a tese de que ele seria “um ser contingente (zufälliges 
Sein)” frente a ele. 

Como pode a diferença específica ser essencial e, ao 
mesmo tempo, contingente? A determinação essencial 
significa que o gênero não pode não ter sua diferença 
específica, enquanto a determinação contingente sugere que 
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o gênero pode indiferentemente ter ou perder algumas de 
suas diferenças específicas. A maneira melhor de lidar com 
essa incompatibilidade é reconhecê-la como uma 
insuficiência própria ou constitutiva do silogismo categórico. 
Este exige que a diferença específica seja essencial, mas não 
é capaz de satisfazer essa exigência, porque ainda não 
diferencia uma espécie das outras dentro do mesmo gênero. 
Não articulando as divisões internas ao gênero, acaba por 
tomar essa ou aquela espécie como dada ou imediatamente 
presente, e, portanto, como contingente, a saber, como um 
fato não deduzido. 

Em segundo lugar, o que distingue a contingência do 
silogismo categórico daquela do silogismo do ser aí é seu 
maior grau de objetividade. A última “pertence meramente à 
reflexão exterior” de quem escolhe qual termo médio teria que 
ser silogizado com uma qualidade qualquer de um sujeito 
perceptível de inerência. A contingência do silogismo 
categórico está posta no próprio extremo singular, “na 
medida em que ele mesmo está relacionado com o meio 
termo como com sua universalidade objetiva”. De alguma 
maneira, também a contingência do silogismo formal era 
objetiva, na medida em que a reflexão exterior pertencia ao 
significado objetivo da exterioridade dos termos qualitativos; 
contudo, agora a contingência não somente é objetiva (no 
sentido que pertence às determinações de forma e de 
conteúdo do silogismo), mas também está posta como 
objetiva. Isso quer dizer que a relação entre o conteúdo do 
extremo e aquele do meio termo veio explicitamente a 
declarar-se como a relação entre um ser aí necessário e um 
ser contingente.  

O §76 apresenta a contradição do silogismo categórico 
e sua passagem para o silogismo hipotético. Sua 
argumentação pode ser analisada em seis etapas. 

Em primeiro lugar, os extremos “têm em si [uma] 
universalidade objetiva ou [uma] natureza autossubsistente”. 
A identidade substancial, a essência que percorre os termos, 
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permeia os extremos por causa do meio termo. O extremo 
singular, na espécie S do gênero, contém o próprio gênero 
por seu princípio (meio termo) P de existência e de ligação 
ao predicado U. Inversamente, a mesma identidade se faz 
valer no extremo do predicado, que tem sua efetivação como 
determinidade do gênero no singular. A natureza 
autossubsistente dos extremos é apenas “em si”, no sentido 
de que eles não se determinam necessariamente como 
realidades efetivas substanciais (autossubsistentes na relação 
recíproca) e conceituais (capazes de autodeterminação), mas 
como seres contingentes que subsistem imediatamente 
frente à necessidade exclusiva do ser necessário, do qual ao 
mesmo tempo dependem para existir e agir um sobre o 
outro. 

Em segundo lugar, os extremos “são, ao mesmo 
tempo, como imediatos, portanto efetividades indiferentes um 
para com o outro”. Disso surge a contradição. Os extremos 
são imediatos por causa de suas naturezas autossubsistentes, 
que são indiferentes à mediação recíproca. Sendo imediatos, 
os extremos acabam sendo indiferentes também frente à 
forma da mediação silogística, então, frente ao que faz deles 
extremos; assim, convertem-se em meras efetividades 
indiferentes ou subjetivas. Todavia, elas são efetividades 
porque contêm em si o universal objetivo, a determinidade 
de serem momentos dele, e, portanto, de serem momentos 
do conceito; por isso, elas, decerto, são indiferentes, mas não 
podem ser meramente isso. 

Em terceiro lugar, os extremos são “contingentes” com 
relação à necessidade do conteúdo (o ser aí necessário). Eles 
são contingentes apenas porque são necessários em si, a 
saber, de acordo com uma “identidade formal, interior” que 
ainda não se desdobrou na necessidade substancial do 
conteúdo deles. 

Em quarto lugar, a imediatidade dos extremos “está 
determinada como suprassumida na identidade deles”. Com 
isso, mais uma vez está dito que os extremos são em si o 
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meio termo. Se eles são imediatos e contingentes, tendo, 
porém, ao mesmo tempo, a determinidade de conteúdo da 
substância, então eles são suprassumidos na identidade do 
meio termo. Eles têm sua autossubsistência contingente 
apenas porque, em si, são o meio termo; pela mesma razão, 
a saber, pelo fato de eles se manterem por si no meio termo, 
a imediatidade deles não pode prescindir da mediação 
recíproca.  

Em quinto lugar, a identidade dos extremos é somente 
“formal, interior”, porque ainda não está posta na 
determinidade da forma deles na negatividade dos extremos, 
o que realizaria a identidade do conceito na forma do 
conceito. Se os extremos são autossubsistentes, mas, em si, 
mantém-se em uma identidade interior que ainda não chegou 
a concordar com sua forma conceituante (quer dizer, 
silogística), então essa identidade, precisamente com respeito 
a sua forma silogística, é privada de seu conteúdo. Nesse 
sentido, ela é apenas formal. A identidade formal é aquela 
que ainda não se diferenciou de si mesma, de sua “identidade 
sólida, positiva”, a fim de dar a si mesma um conteúdo 
articulado em suas diferenças. 

Em sexto lugar, o silogismo da necessidade determina-
se como hipotético para mostrar como a autossubsistência 
imediata dos extremos possa se transformar em uma relação 
capaz de suprassumir a imediatidade dos termos 
relacionados. 

 

O silogismo hipotético 

 
Primeiro item. §§77-78: Forma e conteúdo do silogismo 

hipotético 
O §77 propõe o esquema abstrato do silogismo 

hipotético, tendo em vista de esclarecer a diferença entre o 
juízo e o silogismo hipotético: enquanto o juízo hipotético 
expressa apenas a relação do sujeito e do predicado como 
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relação necessária (“se...então”) sem a imediatidade ou 
existência dos termos relacionados, o silogismo hipotético 
“adiciona essa imediatidade do ser” na sua premissa menor, 
que enuncia o ser imediato do antecedente: 

 
(Maior) Se A é, então B é; 

(Menor) Agora, A é; 
(Conclusão) Logo, B é. 

 
Esclarecendo a diferença entre silogismo e juízo, 

Hegel elucida indiretamente também aquela entre silogismo 
categórico e silogismo hipotético. No primeiro, a 
imediatidade dos extremos fazia surgir uma diferença que era 
apenas uma forma externa e inessencial, a saber, uma 
indiferença recíproca dos extremos, enquanto, no segundo, 
a imediatidade dos extremos do silogismo categórico entra 
na relação necessária do meio termo. Em virtude da própria 
proveniência lógica, os termos A e B precisam representar 
os extremos do silogismo categórico. Enquanto tais, eles, por 
um lado, são autossubsistentes ou imediatos; por outro lado, eles 
são interiormente ou substancialmente idênticos. A tarefa do 
silogismo hipotético é mediar a justaposição expressa por 
esta aparente alternativa, que decorre do silogismo 
antecedente. 

O §78 detém-se sobre o papel do meio termo, 
caracterizado, em contraste com “a cópula abstrata do 
juízo”, como “unidade preenchida que medeia”. Essa 
caracterização é, ao mesmo tempo, a indicação de uma 
tarefa: o silogismo hipotético deve expressar em uma forma 
adequada o conteúdo substancial que foi alcançado pelo 
silogismo categórico. O fato de o meio termo ser uma 
unidade preenchida alude ao conteúdo substancial (isto é, o 
universal objetivo); o fato de ele ser uma unidade que medeia 
significa que o conteúdo deve adquirir a forma de uma 
atividade de mediação. O aspecto marcante do silogismo 
hipotético é que o meio termo – “o ser de A” - deve assumir, 
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ao mesmo tempo, tanto a forma da relação (a necessidade) 
quanto a forma de um termo relacionado ou extremo, de 
uma “mera imediatidade” (§78) ou “necessidade que é (§81)”, a 
saber, de um termo existente que condiciona ou torna 
necessária a existência de um outro termo (o B da 
conclusão). 

Acerca da esquematização do silogismo em questão, é 
oportuno colocar três problematizações: (i) como as letras A 
e B podem expressar relações entre determinações do 
conceito (singular, particular, universal); (ii) se A e B 
simbolizam objetos ou estados de coisas; (iii) como a 
fórmulação hegeliana da premissa maior se diferencia da 
compreensão habitual daquela que na lógica proposicional é 
chamada de “implicação material”. 

Em primeiro lugar, A e B são signos que ainda não 
deixam transparente sua própria estruturação conceitual; 
esta precisa ser reconstruída. A e B não estão exclusivamente 
por universalidade e particularidade. No texto de §79, eles 
estão apresentados como representantes da singularidade e 
da universalidade e isso comporta que a particularidade nada 
mais é do que a relação dos extremos, enquanto não pode 
ser diversa daquela que é. Já vimos que, a partir dos 
silogismos da reflexão, entra em crise a pretensão de regular 
a apresentação das determinações do conceito de acordo 
com a justaposição do meio termo e dos extremos. Ao 
mesmo tempo, é preciso constatar que Hegel persiste na 
pretensão de esquematizar as figuras dos silogismos da 
reflexão e da necessidade conforme as figuras do silogismo 
formal, mantendo uma diferença interna entre o esquema 
universal do gênero do silogismo e os esquemas particulares 
das figuras. Por causa disso, no começo do texto sobre o 
silogismo disjuntivo (§85), Hegel chega a escrever que o 
esquema do silogismo hipotético corresponde àquela da 
segunda figura: U-S-P. Disso parece surgir uma 
incompatibilidade entre o esquema e o tratamento dos 



218 | A TEORIA HEGELIANA DO SILOGISMO: TRADUÇÃO E COMENTÁRIO 

 

extremos, pois o esquema tem por extremos U e P, ao passo 
que o parágrafo §79 determina os extremos como S e U. 

A única maneira de dirimir esta aparente 
incompatibilidade é considerar os dois aspectos seguintes: (i) 
o extremo A é, ao mesmo tempo, o meio termo, de modo 
que sua determinação é tanto singular quanto universal; (ii) 
ao extremo B cabe a determinação particular, no sentido de 
que se trata de um ente singular que existe imediatamente e, 
ao mesmo tempo, é mediado pela autodiferenciação do meio 
termo U. O caráter particular de B significa que ele adquire 
determinidade apenas através da singularização de U em um 
ente, ou em um conjunto de entes (“totalidade das condições”, 
§79) que medeiam ou condicionam a existência do singular. 

Considerado quea diferença entre as determinações do 
conceito é fluida, pode-se dizer que também o termo A tem 
um caráter particular, frente ao caráter U de B (“ser aí 
universalmente valido” de alguma coisa), no sentido de que o ser 
das condições cessa de ser singularidade dispersa e se torna 
singularidade que é determinada pelo universal objetivo a ser 
condição efetiva para outro, para uma singularidade mediada 
pela primeira singularidade imediata. O ser singular, ora de A, 
ora de B, torna-se um ser particular na medida em que 
nenhum dos termos está fechado em si mesmo, mas antes é 
determinado pela relação com seu outro como ponto de 
partida ou como ponto de chegada de um processo (isto é, a 
tradução das condições para a efetividade) que sustenta a si 
mesmo, assim como um todo se mantém através da relação 
recíproca de suas partes.    

Em segundo lugar, pode-se perguntar se A e B 
designem entes imediatos ou estados de coisas. A 
substituição de A e B por determinações de conteúdo lógico 
(condição-condicionado, fundamento-consequência, causa-
efeito) no §79 não permite fórmular esta alternativa, pois a 
linguagem especulativa não contém a categoria de “estado de 
coisas”, a qual, porém, poderia ser elaborada a partir das 
determinações reflexivas da essência. Por exemplo, pode-se 
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dizer igualmente “o calor solar é a condição da vida 
terrestre” e “o fato de que o sol irradia calor é a condição 
para que a vida ocorra na Terra”. O que importa, para Hegel, 
é a relação essencial que os momentos do conceito têm um 
para com o outro, e essa relação é independente das 
ambiguidades e dos arranjamentos arbitrários do uso 
linguístico ordinário, embora a filosofia deva esforçar-se de 
transformar a linguagem ordinária para ela se tornar apta a 
representar relações lógicas irredutíveis à linguagem. Por 
outro lado, poder-se-ia colocar a hipótese interpretativa de 
que o “estado de coisas” corresponda à determinação do 
pensar designada pela constante A, ou seja, à determinação 
de “condição” (um conjunto de entes cuja efetividade 
fundamenta a possibilidade de outra efetividade), enquanto 
o ente imediato que, ao mesmo tempo, é mediado pelas suas 
condições, corresponderia à determinação do termo B. 

Em terceiro lugar, é preciso deter-se na fórmulação da 
premissa maior, a fim de destacar sua diferença da assim 
chamada implicação material. Em geral, pode-se dizer que a 
concepção hegeliana de “implicação” é desconcertante para 
a concepção da lógica proposicional, ao passo que a 
concepção vero-funcional da implicação é fonte de 
desconcerto para o senso comum e para as ciências. 

A concepção dialético-especulativa da implicação é 
expressa pela premissa maior do silogismo hipotético: “o ser 
do A é também igualmente o ser de um outro, do B” (§77). O 
aspecto sob o qual esta premissa ultrapassa a compreensão 
lógico-formal da implicação é o fato de ela conter uma 
identidade substancial do ser dos termos relacionados. Ao 
considerar exemplos de enunciados condicionais, tais como 
“Se o sol brilha, então Porto Alegre é uma grande cidade” 
ou “Se 2=2+4, então a lua é feita de queijo” ou “Se João for 
ao cinema, então Gisele ficaria em casa”, não é possível ver 
alguma identidade substancial entre os termos. A razão disso 
reside nas pressuposições da lógica proposicional: (i) a 
abstração da forma do conteúdo, pela qual a validade 
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universal da conexão não tem a ver com a relação interna, 
ou seja, com a necessidade da conexão de conteúdo entre os 
termos; (ii) o significado dos conectivos, pelo qual a validade 
universal das proposições é definida pela função de verdade 
das proposições atômicas. 

Esse segundo aspecto tem a ver com o 
composicionalismo proposicional. A lógica proposicional 
funciona de maneira composicional no sentido de que as 
proposições podem ser combinadas de várias formas a fim 
de produzir proposições novas. As proposições mais simples 
da linguagem formal são as proposições atômicas, enquanto 
as proposições complexas são resultado da combinação 
dessas proposições atômicas através de algum conectivo 
(negação, conjunção, disjunção, implicação material). O 
valor de verdade de uma proposição atômica é dado pela 
correspondência do fato expresso por aquela sentença com 
algum fato no mundo. O valor de verdade da proposição 
complexa resultante vem a ser uma combinação dos valores 
de verdade das proposições atômicas com os conectivos 
utilizados para combinar estas proposições. Logo, os 
conectivos comportam-se como funções de verdade entre as 
proposições atômicas. Eles descrevem certas operações 
entre sentenças que determinam o que é verdadeiro ou falso. 

Agora, nas linguagens naturais e na linguagem 
científica pressupõe-se certo tipo de relação causal entre as 
sentenças condicionais. A ocorrência do antecedente A deve 
ser condição suficiente para a ocorrência do consequente B. 
Contudo, na interpretação vero-funcional, a única conexão 
pretendida entre os termos antecedente e consequente é a 
material, no sentido de que está 
em jogo apenas o valor de verdade das sentenças. 
O significado de cada uma das sentenças, ou mesmo a 
relação que o significado de uma pode ter com o significado 
de outra, é irrelevante. A relação reivindicada pela implicação 
é apenas a material, quer dizer, apenas importam os valores 
de verdade das sentenças componentes. Como Frege 
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observa em seu artigo Sobre Sentido e Referência (1892): “Posto 
que aqui só estão em jogo os valores de verdade, cada 
sentença componente pode ser substituída por outra do 
mesmo valor de verdade, sem mudar o valor de verdade do 
todo”68. 

Com base nessa linguagem artificial, a formalização da 
implicação se torna estranha para o bom senso, para a ciência 
empírica e também para a lógica formal aristotélica. Como é 
possível formar um raciocino hipotético a partir da 
implicação material, se o conectivo em questão admite uma 
combinação de partes totalmente heterogêneas? A 
perplexidade surge do fato de que a implicação material se 
contrapõe às relações que reconhecemos na realidade 
efetiva. Qual seria a forma de implicação adequada ao 
conhecimento da realidade efetiva? A resposta hegeliana 
aponta para o silogismo hipotético, defendendo a ideia de 
que esse silogismo, em virtude de sua derivação do silogismo 
categórico, precisa estabelecer uma relação cheia de 
conteúdo entre A e B, determinando a identidade substancial 
dos extremos através da mediação silogística adequada. Com 
respeito à implicação material da lógica proposicional, a 
concepção hegeliana não é necessariamente falsa, mas 
apenas demasiadamente restrita. Por outro lado, com 
respeito às pretensões da lógica hegeliana, a implicação 
material é falsa, não só porque ela é demasiadamente ampla, 
mas porque não se preocupa de apreender a unidade de 
forma e conteúdo. 

Tendo em vista que a implicação, para Hegel, recebe 
seu conteúdoa partir do silogismo categórico, podemos ver 
os limites de uma implicação que não reconhece alguma 
relação interna de condicionamento, mas apenas uma 
combinação contingente, embora formalmente válida, de 

                                                      
68FREGE, G. “Sobre sentido e a referência” In: Lógica e Filosofia da 
Linguagem. São Paulo: Cultrix/USP, 1978, pp. 59-86, p.81.  
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sentenças, cuja exatidão não é garantida pela identidade 
substancial de seus membros69. 

Resumindo, o silogismo hipotético reivindica a 
verdade da implicação expressa pela premissa maior. A 
verdade da premissa maior é um requisito da verdade do 
silogismo, e pode ser justificada na medida em que ela 
consiste na necessidade interna da relação. As determinações 
que simbolizadas por A e por B são verdadeiras se elas 
manifestam a necessidade interna que as liga. Esta 
necessidade deve ter uma justificação lógica (a progressão do 
conceito do silogismo), não fatual (através da busca de 
exemplos de necessidade interna). Neste propósito, a relação 
essencial já está posta como resultado do silogismo 
categórico. Com o silogismo hipotético, a relação essencial 
precisa passar para a existência, e ela consegue isso se um 
dos termos relacionados se comporta como condição para a 
existência do outro. 

A lógica proposicional poderia objetar que o silogismo 
hipotético assume uma pressuposição demasiadamente 
forte, pois a implicação precisaria ser fórmulada de modo 
mais fraco, como implicação material. Por conseguinte, ela 
consistiria de dois termos postos imediatamente, frente aos 
quais surge a exigência da mediação, a qual, por sua vez, 
remeteria a um terceiro, a um conectivo, que não seria 
mediado pelos termos, mas inversamente poderia efetivar a 
mediação deles. Poder-se-ia responder que a situação assim 
configurada não difere daquela dos silogismos do ser aí. As 
insuficiências da mediação lá encontrada precisam ser 
criticadas através do decurso dos silogismos da reflexão e da 
necessidade, os quais fazem com que a mediação dos 
extremos da implicação chegue a ser fornecida apenas pela 

                                                      
69Para uma aproximação entre a implicação em um sentido hegeliano e a 
‘implicação estrita’ (se é o caso que A, então é impossível que não seja o 
caso que B) de Lewis e de Langford, veja-se: KROHN (1972), pp.158-
160.  
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identidade substancial dos extremos. Ao aceitarmos a 
progressão do conceito do silogismo, torna-se inevitável 
considerar a implicação do silogismo hipotético como uma 
implicação estrita ou conteudística, não meramente 
“material” (isto é, função do valor de verdade de 
proposições atômicas). 

 
Segundo item. §§79-82: Significado objetivo e contradição do 

silogismo hipotético 
O §79 destaca a relação recíproca dos extremos através 

da apresentação da sua diferença enquanto lados do juízo 
hipotético. Por isso, eles comportam-se como singularidade 
e universalidade: “Pois, na medida em que as condições 
ainda são o interior, o abstrato de uma efetividade, elas são o 
universal, e é pelo estar recolhido das mesmas em uma 
singularidade que elas entraram na efetividade”. Conforme 
esta passagem, o membro A, o antecedente, tem a 
determinação da universalidade, enquanto o membro B, o 
consequente, está pela singularidade. Entretanto, o 
antecedente é também singularidade com relação ao 
consequente, e este último é universalidade com relação ao 
antecedente: “Inversamente, as condições são um 
aparecimento isolado, disperso, que ganha unidade e significado 
e um ser aí universalmente valido apenas na efetividade”. O 
significado “universalmente valido (allgemeingültig)” tem a ver 
com os traços que, para Hegel, o senso comum70 atribui às 
coisas como às únicas realidades verdadeiras: independência 
do saber, persistência, vinculação intersubjetiva, 
verificabilidade.      

A questão central em volta da qual gira o parágrafo é 
a seguinte: por que a relação de condição e condicionado é apta a 

                                                      
70 De acordo com a Fenomenologia do Espírito (1807), o senso comum 
corresponde à figura da percepção, convencida de que o mundo consista 
inteiramente de coisas materiais providas de propriedades materiais 
perceptíveis. 
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preencher o conteúdo lógico da implicação? A resposta está no 
conceito de condição enquanto conceito relacional. 
Consideremos os dois lados deste conceito. 

Por um lado, a condição é o processo de condicionamento, 
o que faz com que algo se torne uma coisa, enquanto a coisa 
é o que é condicionado pela condição. Acerca disso, Hegel 
quer extrair um sentido filosófico da proximidade linguística 
entre Bedingung (condição) e Ding (coisa). A condição é um 
universal, porque ela, como tal, não é a coisa, ainda não tem 
a singularidade do subsistir por si que compete à coisa. Por 
isso, Hegel fala de uma “totalidade das condições”. Visto que a 
condição ainda não é a coisa ou o existente, ela – abstraindo 
do que ela é por si, a saber, independentemente de ela ser 
condição para outro – é um abstrato, um ser em si, ainda não 
realizado na concretude da coisa. Se a condição expresse ou 
não seu caráter abstrato enquanto condição singular ou 
enquanto conjunto de condições, se a coisa requeira apenas 
uma ou várias condições para existir, isso é indiferente para 
a implicação. 

Por outro lado, a condição constitui uma singularidade 
contingente e indiferente frente à coisa, pois a condição mantém um 
carater de imediato subsistir pelo qual ela é ainda não 
mediada frente a seu outro e, por isso, ainda não está na 
determinação do fundamento ou até mesmo da causa. 
Embora os lados singular e universal tenham por base um 
conteúdo idêntico, eles encontram-se na “indiferença 
recíproca do ser que aparece” (§79). 

Além do caráter relacional da condição, a razão pela 
qual ela é apta a expressar a relação recíproca dos extremos é 
que o condicionamento, como cada e qualquer determinação 
da essência, tem seu próprio “contrachoque (Gegenstoß)”71. 
Trata-se de um movimento peculiar, cujo caráter paradoxal 

                                                      
71O termo “contrachoque”, ainda que não esteja presente no texto 
comentado, está presente na Doutrina da Essência (1813), à qual estas 
páginas evidentemente remetem.   
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decorre do fato de ele não ser um movimento unidirecional. 
Seu significado básico é que a atividade (o pôr) se realiza 
somente devido ao próprio ser posto ao qual ela, ao mesmo 
tempo, dá origem. O ato de pôr não antecede simplesmente 
o ser posto, mas chega a anteceder o ser posto através da 
atividade de produzir o ser posto. Isso quer dizer que o pôr 
não preexiste ao ser posto como uma atividade já acabada, 
mas antes acaba por anteceder o que ele põe.  Esse 
movimento peculiar fica evidente em vários lugares da lógica 
da essência. Por exemplo, o fundamento vem a ser um termo 
que antecede seu outro (o termo fundado) apenas pelo fato 
de que este surge do fundamento. Analogamente, a força 
resulta ser tal apenas em sua exteriorização; a possibilidade 
torna-se possibilidade real apenas quando o efetivo 
realmente vem a se manifestar; a causa vem a ser causa 
apenas enquanto produz seu efeito. Por fim, a essência é 
contrachoque porque o momento ativo do pôr vem a 
anteceder, ou acaba por ter antecedido, o momento do ser 
posto apenas quando o termo posto já está presente. Isso 
comporta que também a relação da condição com o 
condicionado é uma específica relação retroativa do 
fundamento com o fundado. 

O contrachoque significa que o condicionado, uma 
vez que se tornou efetivo como coisa, é uma condição para 
a condição, pois a condição é justamente a condição que ela 
é apenas sob a condição de ela condicionar o condicionado. 
Apenas o surgir da efetividade de B é a condição para que o 
ser de A perda seu caráter de multiplicidade dispersa do ser 
aí e venha a constituir e a ser reconhecido como a condição 
de B. O “ser aí universalmente valido” do B se faz valer em 
retrospecto para o ser de A. Em virtude deste movimento 
em que o subsistir de um implica o subsistir do outro, ambos 
os extremos têm os momentos da singularidade e da 
universalidade. 

O §80 oferece uma determinação mais precisa da 
relação de condicionalidade frente a outras relações da 
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essência, notavelmente à relação causa-efeito e à relação 
fundamento- consequência. Hegel argumenta que há duas 
razões pelas quais a condicionalidade é mais apta a 
corresponder à exigência de implicação presente no 
silogismo hipotético. Em primeiro lugar, a condição contém 
o momento da existência, ou seja, da imediatidade 
indiferente, ao passo que fundamento e causa contém a 
imediatidade como já suprassumida neles: a causa tem a 
determinidade de ser causa somente mediante o efeito, assim 
como o fundamento age como tal somente mediante o 
fundado. Em segundo lugar, a condicionalidade é uma 
“determinação mais universal”, que contém implicitamente 
tanto a relação de causalidade quanto aquela do fundamento 
como suas especificações72. O que liga o discurso da lógica 
da essência ao tratamento da implicação é a relação com os 
momentos formais do silogismo: a relação entre 
imediatidade (extremos) e mediação (meio termo); a relação 
entre singularidade e universalidade, que a condicionalidade 
consegue expressar tanto como distintas quanto como 
constitutivamente entrelaçadas. 

O §81 pretende explicar a complexa estrutura e 
atividade do meio termo, designado por A. 

A estrutura do meio termo (“o ser que medeia”) é uma 
relação de dois momentos formais: (i) “um ser imediato”, ou 
seja, a efetividade ainda indiferente das condições, que 

                                                      
72No contexto do presente comentário, é suficiente indicar duas questões 
controversas levantadas por esta apresentação da condicionalidade, 
questões cujo desenvolvimento caberia ao estudo sistemático das 
articulações da Ciência da Lógica: (i) Por que Hegel quer tratar a 
condicionalidade como uma determinação mais universal do que a 
causalidade, ao passo que, na lógica da essência, a causalidade aparece 
como uma determinação mais verdadeira e, portanto, mais abrangente e 
explicativa do que a condicionalidade? (ii) Por que Hegel parece 
esquecer, no tratamento do silogismo hipotético, que a condicionalidade, 
conforme a estrutura da Doutrina da Essência de 1813, não é um gênero 
da espécie “fundamento”, mas antes uma especificação do conceito de 
fundamento?.  
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podem ou não efetivar a coisa B; (ii) “um ser contingente em si 
mesmo, [um ser] que suprassume a si mesmo”, ou seja, o fato 
de que as condições perdem a própria indiferença e se 
tornam possibilidade real da coisa. O que faz com que as 
condições neguem a própria indiferença (isto é, o fato de elas 
serem dispersas e deixarem indeterminada ou só formal a 
possibilidade de B) é a presença nelas do “ser no seu conceito”. 
Essa presença é ativa, pois o ser enquanto conceito “traduz 
as condições para a efetividade da nova figura da qual elas 
são condições”. Em virtude do conceito, as condições não 
são mais determinidades singulares, não aparecem mais 
como uma serie de entes isolados, dispersos, mas antes são 
“a singularidade como unidade negativa que se relaciona 
consigo”. A forma dos singulares, a saber, o conceito como 
unidade negativa, presta conta de como as condições sejam 
capazes de traduzir-se ou transpor-se em outros seres 
singulares. A peculiaridade da singularidade como forma 
deve chamar nossa atenção. Os entes são propriamente 
singulares não porque são indivíduos (a saber, átomos, 
indivisíveis), mas enquanto são completamente 
determinados, e são completamente determinados apenas 
enquanto determinam a si mesmos em determinar os outros, 
sendo inversamente determinados pelos outros. Essa 
estrutura de ser junto de si apenas através do ser em outro é 
a estrutura do ser do conceito. 

O que pode explicar a estrutura do conceito é seu 
próprio movimento, que Hegel chama de “atividade”, de 
“negatividade”, ou também de “contradição”. O meio termo 
possui uma estrutura apenas porque a desdobra, e esse 
desdobramento “se determina como atividade, pois esse meio 
termo é a contradição da universalidade objetiva, ou seja, da 
totalidade do conteúdo idêntico e da imediatidade indiferente”. 
Esta contradição quer dizer que o meio termo contém em si, 
sob o aspecto de uma única relação necessária, momentos 
opostos: por um lado, o meio termo é o todo, pois sua 
mediação é o único ser que permeia as determinações dos 
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extremos; por outro lado, o meio termo não é o todo, pois 
os extremos, a saber, as condições iniciais e a coisa que delas 
surge, comportam-se como imediatidades indiferentes à 
mediação: a atividade pressupõe as condições, que, tomadas 
por si, podem ou não efetivar-se como tais, enquanto o 
resultado efetivado se torna independente do processo que 
a ele conduziu. 

Consideremos agora essa contradição sob o aspecto 
da relação entre contingência e necessidade.  

A e B são aparecimentos reciprocamente indiferentes 
de uma identidade objetiva que lhes subjaz sob o ponto de 
vista do conteúdo. O meio termo precisa fazer com que A, 
a partir de sua contingência, ponha um outro ser contingente, 
o ser de B, através da própria relação conteudística necessária 
com ele. Contudo, pelo fato de que o outro ser contingente 
é posto necessariamente, ele não é mais um ser contingente, 
mas antes um ser necessário, ou melhor, “como o necessário 
diferente da necessidade” (§82). O meio termo é o ser de A. O 
ser de A constituio ser de um extremo e, ao mesmo tempo, 
o ser do meio termo, porque A contém em si, conforme o 
resultado do silogismo categórico, o universal objetivo do 
meio termo. A necessidade (isto é, a relação necessária) 
pertence a A na medida em que o ser de A é o ser do 
universal objetivo. Mas o ser deste universal não pode 
coincidir com uma “identidade interior substancial” (§79); 
precisa apresentar-se como “unidade livre do conceito” 
(§81). Para isso, a necessidade da relação precisa negar a mera 
diversidade externa da existência de A e de B e desdobrar-se 
de modo que tanto A quanto B sejam entes necessários. Esse 
desdobramento da necessidade (“esse meio termo não é 
mais meramente interior, mas necessidade que é”) se torna 
liberdade na medida em que se suprassume a exterioridade 
entre extremos e meio termo: o momento do ser ou 
“imediatidade simples” dos extremos se torna “algo que 
retornou para o conceito ou para o meio termo como 
unidade, que agora é, ela mesma, na sua objetividade, 
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também ser”. A liberdade do conceito não tem a ver com a 
independência dos extremos com relação ao meio termo 
nem é incompatível com a necessidade, mas antes consiste 
na unidade objetiva dos extremos com o meio termo. 

O termo A é necessário, visto que, enquanto condição, 
ele faz surgir necessariamente B por ser ele mesmo 
“necessidade que é”. Mas o ser de A é também contingente, na 
medida em que a contingência significa formalmente a 
efetividade determinada ao mesmo tempo como possível e 
as condições são justamente uma efetividade imediata que se 
torna como possibilidade de outra efetividade. Somente a 
contingência suprassume a indiferença das condições, 
fazendo delas um ser que medeia. Mas o que caracteriza a 
contingência é o fato de que ela suprassume a si mesma. A 
necessidade não é nada mais do que a autosuprassunção da 
contingência.  A suprassunção da contingência de A significa 
que o ser de A enquanto condição (extremo) se funda no ser de A 
enquanto meio termo, ou seja, na “atividade da forma do transpor 
a efetividade condicionante para a condicionada” (§83). O 
termo A é contingente porque é um efetivo que pode ou não 
condicionar outro efetivo; ele é uma condição possível cuja 
efetividade reside em outro, que é seu fundamento. Assim, o 
ser indiferente de A (o contingente como efetividade sem 
fundamento) depende de, ou é posto por, uma atividade da 
forma que o fundamenta, na medida em que faz do ser 
imediato (uma efetividade que pode ou não condicionar) um 
ser que medeia (uma efetividade realmente condicionante). 
O ser de A como meio termo (atividade) fundamenta a 
função do ser de A como extremo (condição). 

Este movimento de suprassunção é a mediação da 
contingência das condições e da coisa com a necessidade do 
meio termo. O fundamento que medeia os extremos é, de 
fato, uma atividade que faz com que um extremo ponha o 
outro. Esta atividade é impulsionada pela contradição dos 
momentos da condição e a contradição consiste no fato de 
que a condição é um contingente que, ao mesmo tempo, 
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devido a seu fundamento, se determina como “necessidade 
que é”. Esse determinar é atividade, na medida em que a 
contradição dos momentos da contingencia e da necessidade 
pode ser resolvida apenas se a contingência se torna 
necessidade. Isso ocorre quando o ser contingente de A se 
demonstra ser meio termo, ou seja, necessidade que é e da 
qual decorre outro termo necessário: B. O fato de que a 
necessidade da relação introduz o momento do necessário 
(ou seja, a “necessidade que é”) é o que permite suprassumir 
a imediatidade dos extremos que ainda dominava no 
silogismo categórico. 

O §82 examina a conexão contraditória entre 
mediação e imediatidade no extremo B. Por um lado, B está 
frente ao A na mesma indiferença na qual A estava frente ao 
B. Por outro lado, B é mediado enquanto existência 
necessária, como está dito na conclusão: “Logo, B é”. O 
extremo B passa pela suprassunção da contingência: “B é um 
ente que é imediatamente, mas igualmente é através de um 
outro, ou seja, é mediado”. De acordo com sua forma, a saber, 
seu ser no conceito, B é a mesma “identidade do que medeia e 
do mediado” que também constitui o meio termo A. Todavia, 
nele está presente uma diferença: B é o necessário, enquanto 
A é a necessidade. Mas essa diferença ocorre “na forma 
inteiramente superficial da singularidade frente à 
universalidade”. 

Por um lado, o pensar do entendimento pretende 
segurar a diferença entre a condição do condicionado, assim 
como aquela entre a premissa maior e a conclusão: B está 
posto na conclusão como unidade concreta de condição (S) 
e universal objetivo (U), como um necessário, enquanto “Se 
A, então B” expressa apenas a necessidade da relação. Por 
outro lado, Hegel chama “superficial” essa diferença. A 
superficialidade significa que a diferença em questão não 
pode desempenhar alguma função definitiva com respeito ao 
conceito, porque A e B devem passar pela mesma forma de 
mediação.  
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Terceiro item: §§83-84: Suprassunção do silogismo hipotético 
O §83 mostra que, para entender a maneira na qual o 

silogismo hipotético remedia a falta do silogismo categórico, 
é preciso apreender como “a necessidade se junta com o 
necessário”. A chave dessa junção é “a atividade da forma do 
transpor”. Aqui é preciso lembrar a relação de dois gumes 
entre condição e condicionado, cuja explicação chama em 
causa o conceito de contrachoque. A atividade de 
transposição aparenta ser inicialmente apenas a operação de 
A sobre B, mas, de fato, ela é também a operação inversa: “o 
ser do A também não é seu próprio, mas do B, e, 
inversamente em geral, o ser de um é o ser do outro”. Essa 
relação inversa é justificada pelo fato de que tanto A quanto 
B baseiam sua própria relação (enunciada na premissa maior) 
na identidade substancial, ou seja, no “conteúdo idêntico” já 
apresentado pelo silogismo categórico. Não apenas o ser de 
A produz o ser de B, mas também o ser de B torna possível, 
inversamente, a mediação (atividade) de A, pois o 
condicionado já só pode existir por ele ter o mesmo 
conteúdo que o fundamento. B é a condição para que ele seja 
condicionado por A. Assim, B medeia a mediação atuada por 
A. 

Esse ponto fica ainda mais claro ao pensarmos na 
relação de causalidade. A causa põe o efeito, na medida em 
que ela é condição necessária e suficiente do efeito. Porém, 
somente através do ser do efeito está posta a eficácia da 
cuasa. Nesse sentido, o efeito é a condição da causa. Mas a 
causa, enquanto o efeito começou a existir, não é mais causa, 
pois seu poder causal está extinto no efeito. Inversamente, o 
efeito, na medida em que irrompeu na realidade efetiva, não 
é mais um termo distinto da causa, pois a causa que já se 
extinguiu no efeito não é mais nada fora dele. Nesse sentido, 
ambos os termos são um e o mesmo; todavia, eles vêm a ser 
um e o mesmo através da relação diferenciada na qual um se 
transpôs no outro. 
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Por fim, surge a pergunta sobre como o contrachoque 
do conteúdo idêntico de A e de B realize a suprassunção da 
indiferença recíproca dos extremos, e, assim, do silogismo 
categórico. A resposta sugerida pelo texto é que a unidade 
silogística do silogismo hipotético não é mais uma “unidade 
positiva”, mas sim uma “unidade negativa” como “unidade 
refletida dentro de si”. Uma vez que “unidade negativa” e 
“forma” são termos sinônimos, é preciso entender que 
negatividade significa a atividade pela qual uma 
determinidade se transpõe na outra. Através da atividade, a 
necessidade determina a si mesma como o necessário. 
Compreender a relação formal de A e de B como 
negatividade conduz a suprassumir o “conteúdo sólido” da 
mediação do silogismo categórico e a autonomia dos 
extremos, que deixava um marco de persistente contingência 
no silogismo categórico. 

A suprassunção da autonomia dos extremos pode 
ocasionar a crítica ao emprego habitual do modus ponens. De 
fato, poder-se-ia pensar em isolar o resultado do silogismo 
hipotético e em dispor de B para operações ulteriores; poder-
se-ia esquecer A e até mesmo o vínculo de implicação. Esta 
possibilidade está contida no modus ponens, como significado 
técnico do silogismo hipotético. Porém, o conceito de 
silogismo hipotético desenvolvido pela doutrina hegeliana 
não permite o referido isolamento. O conceito do silogismo 
hipotético está atingido apenas quando em seu resultado 
(“Logo, B é”) está conservado seu processo. O ser de B 
contém o ser de A. Igualmente, A não é deixado para trás, 
mas é B, pois é em B que A se transforma. Frente a essa 
unidade refletida, que contém a imediatidade de A e de B 
como suprassumida na mediação, a diferença de A e de B 
não pode ser fixada. A pretensão da lógica hegeliana é aquela 
de ter fundamentado a regra do modus ponens na mediação do 
silogismo hipotético. 

O §84 cumpre a passagem para a última figura do 
silogismo: o silogismo disjuntivo. Trata-se de salientar os 
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dois momentos formais em que se articulou a mediação do 
silogismo. 

Em primeiro lugar, ela “se determinou como 
singularidade, [como] imediatidade”, pois a indiferença do 
subsistir, que A e B têm como extremos, constitui um 
momento da mediação. 

Em segundo lugar, a mediação é “negatividade que se 
relaciona consigo, ou seja, como identidade que se diferencia e 
se reúne em si a partir dessa diferença”. Com isso, está 
expressa a unidade da atividade que a mediação é. Na medida 
em que esta é atividade, ela transpõe um termo no outro. 
Porém, na medida em que a posição do outro termo é apenas 
a própria posição, conforme a dinâmica do contrachoque, a 
unidade, isto é, o conteúdo idêntico a si do meio termo, está 
posta “como forma absoluta”, a saber, como atividade sem 
pressuposições externas. A adequação da forma ao conteúdo 
do meio termo deve ser tornada explícita pelo silogismo 
disjuntivo. No silogismo hipotético, a unidade negativa do 
meio termo está implícita como momento essencial do 
conteúdo singular de A; no silogismo disjuntivo, a unidade 
negativa deve constituir explicitamente o universal concreto, 
no qual a singularidade se manifesta como momento 
essencial (não mais inessencial, como no silogismo 
categórico).  

 

O silogismo disjuntivo 

 
Introdução 
O texto do silogismo disjuntivo não apresenta a 

estrutura articulada em três itens da qual, até agora, Hegel se 
serviu para marcar o surgimento, o desenvolvimento e a 
suprassunção da forma silogística em questão. É razoável 
supor que essa circunstância seja motivada pelo fato de que 
o silogismo disjuntivo não é meramente uma figura 
destinada a ser suprassumida por algum outro gênero de 
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silogismo, e sim constitui a verdade de todas as figuras 
antecedentes do silogismo. Com isso, não se quer dizer que 
as figuras insuficientes do silogismo se relacionam com o 
silogismo disjuntivo à guisa da escada de Wittgenstein, que 
se deve jogar fora após subir por ela. Todas elas valem como 
formas variadas de racionalidade, que perpassa a mediação 
subjetiva do ato de conhecer e, ao mesmo tempo, a mediação 
objetiva das coisas a serem conhecidas. Todas as figuras 
contribuem a fundamentar o silogismo disjuntivo, na medida 
em que, se ele pretende realizar plenamente o conceito do 
silogismo, esta pretensão só pode ser justificada pela crítica 
das formas finitas do silogismo. 

O tratamento do silogismo disjuntivo pode ser 
analisado em quatro pontos principais: (i) a apresentação do 
esquema formal e do conteúdo conceitual do silogismo 
disjuntivo (§§85-86); (ii) a diferenciação rigorosa com 
respeito ao silogismo hipotético (§§87-88); (iii) a justificação 
da objetividade do silogismo disjuntivo (§§89-90); (iv) a 
transição para uma nova forma de realidade do conceito, a 
qual Hegel, tomando emprestado da linguagem corrente a 
expressão que mais acha correspondente ao resultado lógico, 
denomina “objetividade” (Objektivität) (§§91-92). 

 
§85 
O silogismo disjuntivo segue o esquema formal S-U-

P, porque ele torna finalmente explícito o meio termo que 
tem de agir no silogismo da necessidade, a saber, o universal 
objetivo ou gênero. O dito esquema corresponde 
superficialmente àquele da terceira figura do silogismo, mas 
o que, de fato, diferencia o silogismo disjuntivo da terceira 
figura é o conteúdo do meio termo, que não é mais uma 
universalidade abstrata qualquer, mas a universalidade 
objetiva expressa pelo gênero. Agora, esta universalidade 
está “preenchida com a forma”, ou seja, ela está “desenvolvida”. O 
meio termo do silogismo categórico e também do silogismo 
hipotético estava preenchido com o conteúdo, na medida em 



FEDERICO ORSINI | 235 

 

que os extremos eram mediados pela sua identidade 
substancial. O silogismo disjuntivo está preenchido “com a 
forma”, no sentido de que o conteúdo não é mais simples, 
não se comporta mais como algo implícito nas diferenças, 
mas antes desenvolveu a relação dos momentos diferentes que 
ele contém. Portanto, o conteúdo necessário do meio termo 
se apresenta na forma igualmente necessária das relações 
conteudísticas dos extremos. 

Da unificação do conteúdo com a forma decorre uma 
diferença ulterior entre o silogismo disjuntivo e a terceira 
figura: “O termo médio é, por conseguinte, tanto 
universalidade quanto particularidade e singularidade”. Por 
causa disso, o meio termo não ocorre apenas duas vezes, a 
saber, nas premissas maior e menor, mas três vezes, pois 
ocorre também na conclusão. O meio termo não é mais um 
terceiro que desaparece nos termos relacionados, mas antes 
é uma unidade processual que se reproduz e se manifesta 
neles. Isso significa que a formalização S-U-P, que era apta a 
expressar a separação entre meio termo e extremos, se torna 
insuficiente para expressar a verdade do silogismo, que seria 
mais adequadamente esquematizada assim: S(PU) – U(PS) – 
P(SU). 

O esquema do silogismo disjuntivo permite duas 
fórmulações igualmente verdadeiras. A primeira diz: 

 
A é ou B ou C ou D, 
Mas A é B; 
Portanto, A não é nem C nem D. 
 
Consideremos o conteúdo da fórmula mencionada. A 

premissa maior diz que o termo A, ou seja, o universal, é a 
totalidade de suas espécies (B, C, D); a premissa menor 
afirma que o universal é uma espécie particular; a conclusão 
enuncia que o universal é um singular, a saber, é uma espécie 
particular com exclusão das outras. 
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Do ponto de vista da analise dos termos, Hegel 
introduz algumas distinções que antecipam a exposição das 
fórmulas abstratas. 

 Em primeiro lugar, o meio termo vale enquanto 
universalidade simples ou não especificada; portanto, é 
“identidade substancial do gênero”. 

Em segundo lugar, o universal não é apenas o que é 
idêntico a si mesmo; ele se torna idêntico a si enquanto se 
desenvolve, e, através disso, se determina. A determinidade 
surge da particularização total do universal. A referência à 
“esfera universal (ênfase minha)” e à totalidade é significativa, 
porque sugere que o universal em questão não é uma forma 
vazia, que recebe desde fora conteúdos particulares, cuja 
completude seria apenas empírica. O universal em questão é 
em e para si, no sentido de que ele não precisa se referir a 
algo externo para adquirir o conteúdo que o define. Por isso, 
a particularidade não é uma característica que o universal tem 
ou recebe, mas sim é um processo que surge a partir e através 
dele. A particularidade é particularização, porque é o próprio 
gênero que se determina como particular, dividindo-se em 
todas as suas espécies, simbolizadas por B, C, D. 

Em terceiro lugar, a particularização equivale a uma 
diferenciação das espécies entre elas, diferenciação que 
precisa chegar à forma da oposição, ou seja, de um “excluir-
se recíproco” (“ou-ou de B, C e D”) das espécies: A não é 
nem C nem D. Disso surge o singular. De novo, trata-se de 
uma derivação imanente do particular. O singular é o 
particular que se relaciona consigo através da exclusão de 
outros particulares. Apesar da derivação de um termo a partir 
do outro, singular e particular não são a mesma coisa. O 
particular como tal é “uma determinação relativa”, uma parte 
que se determina com relação a outras partes dentro de um 
todo; “o particular como singularidade” é “determinação que se 
relaciona consigo”. Nisso, o singular é a unidade verdadeira da 
particularidade e da universalidade: da particularidade, ele 
conserva o momento da determinidade; da universalidade, 
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ele efetiva o momento de ser idêntico a si na determinidade, 
o momento da reflexão dentro de si. 

O segundo esquema do silogismo disjuntivo é o 
seguinte: 

 
A é ou B ou C ou D, 
Mas A não é nem C nem D; 
Portanto, ele é B. 
 
O conteúdo dos termos e das relações dessa fórmula 

é o mesmo que a primeira, só que a ordem entre a premissa 
menor e a conclusão se inverteu. A diferença entre as 
fórmulas consiste nisso: na primeira, o universal está 
silogizado com o particular (mais precisamente, com a 
disjunção dos particulares) através do singular, enquanto, na 
segunda, o universal está silogizado com o singular através 
do particular. A duplicidade da fórmula do silogismo 
disjuntivo não quer dizer que o silogismo depende da 
conveniência de um sujeito comparante. Pelo contrário, ela 
mostra a realização do conceito (S-P-U) por meio de si 
mesmo. A realidade do conceito do silogismo – o subsistir 
dos extremos através do meio termo – se revelou ser o meio 
termo realizado plenamente, o qual é, ao mesmo tempo, 
universal simples, particularizado em si e singularizado. Os 
extremos não guardam mais nenhum significado frente ao 
meio termo, porque cada termo medeia os outros enquanto 
está mediado pelo meio termo. Essa identidade do mediado 
e do que medeia traz consigo uma consequência importante 
para o silogismo disjuntivo, que será indicada no §87.  

 
§86 
O §86 propõe uma analise das premissas e da 

conclusão a partir do conteúdo do meio termo A. Vale 
salientar dois aspectos dessa análise. Em primeiro lugar, “A 
não é sujeito apenas em ambas as premissas, mas também na 
conclusão”. Como foi dito acima, essa tese tem a ver com a 
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suprassunção do silogismo formal, consistente na 
transitividade de uma relação de inerência através de um 
terceiro termo que desaparece na conclusão. Em segundo 
lugar, a diferença entre a primeira e a segunda fórmula do 
silogismo disjuntivo é que a primeira chega a destacar a 
diferença determinada do ser do meio termo, enquanto a 
segunda acaba por ressaltar o momento da identidade 
simples ou positiva do ser do meio termo: “na conclusão está 
posto positivamente, como o determinado que ele é”. 

Em outras palavras, a primeira fórmula tem uma 
premissa menor afirmativa e uma conclusão negativa, 
enquanto a segunda tem uma premissa menor negativa e 
uma conclusão afirmativa. A primeira fórmula acentua a 
natureza negativa do singular, o fato de ele ser uma 
determinação excludente. Inversamente, a segunda fórmula 
revela a natureza positiva do singular, a saber, o fato de ele 
ser a efetivação completamente determinada do gênero. 
Contudo, seja qual for o lugar onde o silogismo disjuntivo 
ressalta o positivo e o negativo, ambos os momentos devem 
estar presentes nele. 

 
§87 
O §87 articula as três teses seguintes: (i) o conteúdo e 

a forma do meio termo estão unificados enquanto ele age 
como a identidade do que medeia e do mediado; (ii) essa 
identidade é “a verdade do silogismo hipotético”; (iii) pela 
mesma razão pela qual o silogismo disjuntivo realiza a 
verdade do silogismo hipotético, ele “não é mais um silogismo”. 

Tomemos em consideração a primeira tese. A 
identidade do que medeia e do mediado significa que o meio 
termo não é exclusivamente mediado por extremos que 
aparecem um dentro do outro (como ocorria nos silogismos 
da reflexão), nem é exclusivamente o que medeia extremos 
que estariam por si sem relação (como ocorria nos 
silogismos do ser aí). Ao contrário, o meio termo deve, ao 
mesmo tempo, mediar e ser mediado, e deve tornar explícita 
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a identidade que era apenas implícita nos silogismos 
antecedentes. 

No silogismo disjuntivo, o aspecto pelo qual o meio 
termo resulta mediado aparece na conclusão que afirma que 
“A é B”, ou seja, que o gênero é singularizado. O aspecto 
pelo qual ele medeia está nas premissas, que afirmam que o 
meio termo é a esfera universal de suas particularizações e 
que ele se determina como espécie singular excluindo de si 
as outras espécies. Ambos os aspectos formam uma 
identidade, mas não no sentido de uma identidade abstrata 
que apagaria qualquer diferença entre eles, e sim no sentido 
de que eles pertencem a um e ao mesmo universal, a saber, 
ao meio termo enquanto “totalidade do conceito”, que 
“contém os extremos na determinidade completa deles”. 

Por que essa identidade seria a verdade do silogismo 
hipotético? Porque o silogismo disjuntivo conduz à plena 
realização a identidade em questão. A “unidade negativa (§88)”, 
ou seja, o ser dos extremos no seu conceito, afirma-se como 
uma autodiferenciação do universal (o meio termo), uma 
totalidade que encerra em si o particular e o singular, sem ter 
pressuposições externas ou resquícios de imediatidade que 
oponham uma relutância à mediação. Dizer que a “unidade 
do mediado e daquilo que medeia (§87)” constitui a verdade 
do silogismo hipotético implica a ideia de que essa unidade 
ainda não estava explícita nele. Isso conduz ao exame da falta 
do silogismo hipotético, a qual está enunciada no §88. 

Antes de procedermos para o §88, porém, é 
importante perceber o paradoxo chocante do silogismo 
disjuntivo: ao ser a verdade de todas as figuras do silogismo, 
ele “igualmente não é mais um silogismo”. A justificação desta 
tese está contida na ideia da identidade do mediado e daquilo 
que medeia. A parte final do §87 refórmula essa justificação, 
explicando o que a identidade mencionada implica para os 
extremos: “Na diferença [deles] para esse meio termo, os 
extremos são somente como um ser posto ao qual não 
compete mais qualquer determinidade própria frente ao 
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meio termo”. Isso quer dizer que a razão pela qual o 
silogismo disjuntivo não é mais um silogismo é que nele 
desapareceu a diferença entre aquilo que medeia e o 
mediado, enquanto os extremos não são mais imediatos, 
termos que subsistem por si. Agora, cada termo contém em 
si a relação das três determinações do conceito (U-P-S). O 
silogismo disjuntivo rompe com os esquemas que, no 
máximo, podem continuar a ser válidos apenas para o pensar 
do entendimento. 

Mas disso surge uma dúvida: não é justamente a 
identidade acima descrita que constitui a finalidade de toda a 
doutrina do silogismo, fornecendo, ao mesmo tempo, o 
critério da crítica aos silogismos do entendimento enquanto 
silogismos da não unidade? Parece-me que a maneira mais 
adequada de lidar com o resultado paradoxal da doutrina do 
silogismo não consiste na suspeita de que Hegel teria 
improvisadamente mudado, com uma espécie de 
prestidigitação, o critério de avaliação dos silogismos, apenas 
a fim de poder criticar também o silogismo disjuntivo e 
continuar a dedução das formas do pensar para um objetivo 
preestabelecido. A meu ver, a progressão hegeliana se orienta 
pela seguinte diretriz: o processo de pensar que formou o 
conceito de silogismo como um todo foi regulado por um 
único critério (isto é, a identidade do mediado e do que 
medeia) e, em virtude desse critério imanente, a forma da 
“subjetividade” (que compreende também o conceito 
abstrato e o juízo) chegou a seu “fim”, no duplo sentido de 
“finalidade” (Zweck) e de “termino” (Ende) ou ponto de 
chegada.  

Entretanto, o fim de um processo lógico, para Hegel, 
não significa uma interrupção definitiva do processo. Nada 
seria mais errôneo do que a imagem de um pensar que fica 
parado, cedendo lugar ao suposto outro do pensar. Pelo 
contrário, em virtude da imanência completa do pensar, 
também o fim é determinado e sua determinação tem um 
caráter processual. “Fim” significa, a rigor, que a totalização 
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de um processo, que é sempre mediação, progressão do 
imediato para o mediado, realiza, ao mesmo tempo, a 
inversão de sua direção, a saber, um movimento do mediado 
(o resultado da mediação) para uma nova imediatidade. A 
ideia metodológica de que o movimento lógico abarca 
necessariamente duas direções inversas (do imediato para a 
mediação e vice-versa), assim como o dinamismo do pensar, 
pelo qual o resultado guarda e, ao mesmo tempo, desperta 
de novo a energia do processo que a ele conduziu, 
constituem as motivações fundamentais da assim chamada 
passagem para a objetividade (§§91-92).    

Resumindo, “fim” significa totalização, e esta não 
significa fechamento com vistas à imobilidade ou a uma 
repetição indefinida do mesmo, mas sim fechamento 
determinado de um ciclo do pensar - onde não há mais nada a 
ser mediado, nenhum termo distinto a ser ulteriormente 
diferenciado segundo o critério interno ao ciclo em questão 
- e simultânea abertura de um novo ciclo de determinação. O 
que faz com que a totalização seja, ao mesmo tempo, 
fechamento e abertura é, por assim dizer, o caráter ativo da 
totalização, ou seja, o fato de ela ser pensar conceituante. De 
forma geral, o conceito é fechamento, porque ele é uma 
totalidade sem pressuposições externas; mas ele é 
simultaneamente abertura, porque sua processualidade gera 
um jogo inacabado e inacabável entre determinação e 
suprassunção da determinação, entre objetivação em um 
produto estável (exteriorização) e negação determinada do 
quieto subsistir desse produto (interiorização). 

 
§88 
O §88 explica a diferença entre o silogismo hipotético 

e o disjuntivo. No silogismo hipotético, a atividade do meio 
termo contém a universalidade através da identidade 
substancial que possibilita a implicação (premissa maior); 
além disso, ela contém a singularidade através da premissa 
menor e da conclusão, na medida em que o ser de A e o ser 
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de B são apreendidos como termos autossubsistentes (isto é, 
o ser aí das condições e a efetividade indiferente da coisa); 
por fim, através do transpor-se de um extremo para outro, 
cada um é o ser suprassumido de um no outro, de modo a 
conter em si a determinidade do outro, o que constituiria a 
particularidade dos extremos. 

O texto do §88 torna explícita a falta do silogismo 
hipotético, a qual não depende do fato de que algum de seus 
termos não conteria todas as determinações do conceito, e 
sim da forma do conteúdo deles. A razão pela qual o silogismo 
hipotético não realiza plenamente a identidade do mediado 
e do que medeia é seu permanecer na justaposição de seus 
momentos. A identidade apenas interior fica ao lado da 
identidade do conceito, que Hegel também chama de 
“unidade negativa”. Esta justaposição é assinalada pelo uso 
da conjunção “e”: “estavam presentes nele [scil. no silogismo 
hipotético] uma identidade substancial, enquanto o nexo interior 
da necessidade, e uma unidade negativa diferente dele – a saber, 
a atividade ou a forma, que transpôs um ser aí para um 
outro”. Uma vez que o conteúdo substancial persiste ao lado 
da forma, o silogismo hipotético só pode expressar o ser de 
A (o ser do que medeia) como um “devir” (§81), ou seja, 
como um passar de um termo para o outro, ainda não como 
desenvolvimento do meio termo em suas diferenças. 

Decerto, o devir não era mero devir, porque o ser de A 
foi elevado a seu conceito, mas a “unidade negativa” 
continua a se realizar explicitamente na singularidade de A, 
ainda não na universalidade de A, a qual unicamente faz com 
que o conteúdo de A possa se transpor para o conteúdo de 
B. Que o ser de A seja um ser concretamente universal, pelo 
qual o ser singular/universal de A implica necessariamente o 
ser singular/universal de B, isso ainda não foi explicitado, a 
saber, não foi apresentado como um desenvolvimento 
próprio do ser de A, porque o ser universal de A ainda se 
apresentava como identidade substancial, não como 
identidade na forma do conceito. A ambiguidade do A, isto 
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é, o fato de ele ser, ao mesmo tempo, extremo singular e 
meio termo universal, permaneceu como uma pressuposição 
do conteúdo de A no silogismo hipotético, porque este 
último não comprovou a singularidade de A como resultado 
de um processo de singularização do gênero. No silogismo 
hipotético, o ser “singular” (no sentido de isolado, disperso) 
de A “espera e exige (§81)” sua universalização para ele 
alcançar a identidade de si com seu outro (o ser de B), assim 
como “as condições são um material disperso, que espera e 
exige sua utilização” (§81). Pelo contrário, no silogismo 
disjuntivo, o ser de A é o ser de um universal abrangente que 
não só espera e exige, mas atua espontaneamente sua 
singularização, e, assim, realiza a identidade do mediado 
(espécie singular) e do que medeia (gênero). A singularização 
é o processo que garante que o singular não seja mais um ser 
individual, o ser de algo disperso e isolado de outros 
indivíduos, mas o ser de um universal perfeitamente 
determinado. 

No silogismo hipotético, a unidade negativa (o ser de 
A em seu conceito) era ainda “externa frente a um ser aí 
indiferente” (isto é, frente à imediatidade do ser das 
condições), enquanto o silogismo disjuntivo alcançou um 
estágio da mediação que acabou com qualquer ser aí 
indiferente: “Toda a determinação da forma do conceito está 
posta na diferença determinada dela e, ao mesmo tempo, na 
identidade simples do conceito”. Isso quer dizer que o 
conteúdo, isto é, a identidade simples do conceito como 
gênero, se unificou com a forma, isto é, a diferença 
determinada do gênero, seu ser posto nos extremos (as 
espécies particulares e a espécie singular). A identidade 
simples é, ao mesmo tempo, diferença determinada, porque 
ela não é uma identidade abstrata que espera e exige 
conteúdos desde fora, mas sim aquela que adquire sua 
diferença, e por isso é autodiferenciação. Os termos 
mediados do silogismo disjuntivo, a saber, os extremos, 
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resultam idênticos ao que medeia (o meio termo), enquanto 
este último se põe por si mesmo em seus momentos.   

 
§89 
O §89 trata a justificação da objetividade do silogismo 

disjuntivo. O argumento de Hegel visa sustentar que a 
objetividade não é uma mera característica que o silogismo 
teria, mas antes um resultado que o silogismo, de forma 
laboriosa, acaba por alcançar: a objetividade é a “realização 
plena (Vollendung)” do silogismo. Esse processo de realização 
foi uma progressiva suprassunção do “formalismo do silogizar”, 
ou seja, da tentativa de absolutizar o silogismo formal. Como 
já vimos na seção sobre o silogismo do ser aí e na sua 
observação geral, o silogismo formal é aquele que não 
reconhece a união de forma e conteúdo entre os termos do 
silogismo. Por isso, ele separa o conteúdo do meio termo 
daquele dos extremos e, por causa disso, apreende a unidade 
deles “antes como não unidade do que como unidade” (§3). 
Hegel observa que o formalismo é responsável pela 
subjetividade do silogismo, a qual corresponde à ideia de que 
os termos do silogismo, por serem conteúdos isolados, 
obtêm sua relação “apenas na consciência subjetiva” (§9) de 
quem silogiza. 

Ao contrário, a objetividade do silogismo realiza uma 
situação de automediação pela qual os termos mediados são 
um momento essencial do termo que medeia, assim como 
este é essencial para eles. Dessa maneira, “cada momento é 
como a totalidade dos mediados”; cada termo, sendo ao 
mesmo tempo mediado e mediador, é S-P-U; por 
conseguinte, na objetividade do silogismo “a diferença 
daquilo que medeia e do mediado desapareceu”. De acordo 
com a crítica ao formalismo do silogizar e com o que foi dito 
no §88 sobre diferença e identidade, o “desaparecer” da 
diferença não pode significar indistinção, mero apagamento 
de qualquer diferença, mas razoavelmente deve significar a 
suprassunção do subsistir da diferença frente à unidade do 
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meio termo, a suprassunção da maneira na qual a diferença 
foi pensada pelo silogismo formal. Contudo, o desaparecer 
da diferença tem a ver também com o paradoxo mencionado 
no §87: a realização plena do silogismo marca, ao mesmo 
tempo, a suprassunção do silogismo. Já foram oferecidas as 
indicações principais sobre a resolução desse paradoxo. 
Agora, é preciso ver como os parágrafos a seguir justificam 
a suprassunção do silogismo. 

 
§90 
O §90 tem, sobretudo, um caráter de recapitulação, na 

medida em que destaca o critério de derivação sistemática 
das diferentes figuras do silogismo. Esse critério é “o 
conceito como dever ser, como exigência de que o que medeia 
seja a totalidade dele”. Enquanto a exigência de mediação 
está expressa pelo meio termo, sua realização empenha todos 
os gêneros de silogismo, que apresentam de maneira 
progressiva “os estágios do preenchimento ou concreção do 
meio termo”. 

No silogismo formal, a exigência de mediação total é 
expressa pelas determinações singulares que, sucessivamente 
nas diversas figuras, desempenham o papel do meio termo. 
No silogismo da reflexão, a mesma exigência se torna mais 
explícita, enquanto o meio termo é o aparecer dos extremos 
um no outro, embora seu conteúdo substancial (o gênero) 
continue a ser implícito ou pressuposto, o que faz com que 
a forma do silogismo em questão permaneça em um círculo 
vicioso de fundamentação. 

No silogismo da necessidade, a exigência de mediação 
total se cumpre no silogismo disjuntivo, que efetiva a 
unificação completamente determinada entre conteúdo e 
forma do meio termo, a saber, entre a unidade simples do 
gênero e a unidade desenvolvida dele nos extremos da 
singularidade e da particularidade. Com isso, porém, “a 
forma do silogismo [...] suprassumiu-se”. 
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§91 
O §91 examina a gênese, ou seja, a motivação lógica 

da transição do silogismo para uma nova realidade do 
conceito, que Hegel denomina “objetividade”. Não cabe nos 
limites do presente comentário discutir a questão bastante 
controversa se a segunda seção da lógica subjetiva da Ciência 
da Lógica, dedicada à “Objetividade”, trate âmbitos 
(mecanismo, quimismo e teleologia) que necessariamente 
pertencem à lógica, enquanto esta deve assumir também a 
tarefa de uma ontologia (isto é, de uma teoria das estruturas 
universais do ser), ou se Hegel esteja cometendo uma 
metabasis eis allo genos, a saber, uma transição ilegítima para 
gêneros da realidade (a natureza e o mundo da atividade 
técnica) cuja inteligibilidade necessita de materiais de 
aplicação externos ao elemento lógico73. 

No contexto presente, é suficiente esclarecer os 
pontos seguintes: (i) a realidade do conceito já começou a ser 
questionada no âmbito da doutrina da subjetividade; (ii) a 
objetividade, cujo significado concreto fica a princípio ainda 
desconhecido, tem de ser o resultado da realização do 
conceito. 

A primeira realidade do conceito foi o juízo. Aqui, 
“realidade” significa o fato de que o conceito, enquanto 
“unidade negativa”, entra na “diferença determinada e 

                                                      
73Para uma reconstrução da seção “Objetividade” em sua estreita relação 
com a teoria da subjetividade e da Ideia na Ciência da Lógica, vejam-se 
especialmente: SCHICK, F.  Hegels Wissenschaft der Logik. Metaphysische 
Letztbegründung oder Theorie logischer Formen?, Karl Alber, 
Freiburg/München, 1994, pp. 243-301; LIVIERI, P. Il pensiero dell’oggetto. 
Il problema dell’Oggettività nella Scienza della logica di Hegel, Verifiche, 
Trento, 2012, espec. pp. 119-151. Para uma visão de conjunto da seção 
“Objetividade”, com uma problematização de seu status, são uteis 
também: BURBIDGE, J. Objektivität, em: Hegel. Wissenschaft der Logik, 
A.F. Koch, F.Schick (Orgs.), Akademie Verlag, Berlim, 2002, pp.225-
242; STERN, R. Hegel, Kant and the Strucutre of the Object, Routledge, 
London, 1990, pp.54-76; WINFIELD, R.D. Objectivity in Logic and Nature, 
“The Owl of Minerva”, 34 (2002-2003), pp.77-89.      
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indiferente (§91)”, na separação de suas determinações, que 
se apresentam como lados do juízo. A segunda realidade do 
conceito é o silogismo, no qual a separação, ou seja, a 
exterioridade dos extremos do juízo, é negada por “um 
terceiro”, o meio termo, que reconduz os extremos à 
“unidade interna” do conceito. 

O curso dos silogismos mostrou que o igualamento da 
exterioridade com a interioridade deve culminar em uma 
forma de silogismo no qual a identidade dos extremos não é 
mais garantida por um terceiro; ao contrário, o meio termo 
não é mais apenas um interno, mas acaba por tornar-se uma 
totalidade que se desenvolve nos extremos. Todavia, 
justamente por isso os extremos não são mais propriamente 
extremos, mas antes momentos formais e conteudísticos do 
universal objetivo. Os extremos não são mais extremos, 
porque sua separação foi suprassumida; pela mesma razão, o 
meio termo não é mais meio termo, porque não está mais 
entre os extremos, mas antes é a “totalidade do conceito”, que 
“contém (ênfase minha) ambos os extremos na determinidade 
completa deles” (§87). 

Agora, a “objetividade” é uma nova realidade do 
conceito, na medida em que ela, de um lado, guarda o 
resultado do silogismo, ou seja, o igualamento da 
exterioridade com a unidade interna das determinações do 
conceito. De outro lado, a objetividade abre um novo círculo 
de autodeterminação do conceito, porque soluciona o 
paradoxo do silogismo disjuntivo, pelo qual um silogismo 
sem diferença entre mediados e mediador não é mais um 
silogismo. Com efeito, a dita solução pode aparecer 
igualmente paradoxal, porque a realização da objetividade do 
silogismo parece conduzir a uma forma de objetividade na 
qual a forma do silogismo se suprassume. Mas qual é a forma 
que, de fato, se suprassume? Neste propósito, seria correto 
dizer que o paradoxo está de mão dada com o sentido 
paradoxal do conceito de suprassunção. 
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Como se sabe, o termo “suprassunção” não designa 
uma mera superação, mas antes um desaparecer 
conservante. Especificamente, o que se conserva é a ideia de 
que o silogismo é um momento essencial de quaisquer outras 
realizações do conceito; o que desaparece é “a forma do 
silogismo, o qual consistia na diferença do meio termo frente 
a seus extremos” (§90), a saber, a forma do silogismo do 
entendimento. Decerto, fica aberta a tarefa de verificar se 
todos os processos objetivos do que fala a “Objetividade” 
são realizações do silogismo disjuntivo ou se alguns deles 
possam admitir formas de determinação compatíveis com a 
pluralidade de todas as demais figuras do silogismo. Todavia, 
já está provado que, em princípio, os desenvolvimentos 
ulteriores precisam ser compreendidos como silogismos. A 
rigor, os “objetos” são singulares determinados que, 
colocando-se no elemento universal do respectivo mundo de 
objetos (mecânicos, químicos, ou teleológicos) ou do único 
mundo efetivo que se articula em vários níveis de 
objetividade, lhe dão consistência particular através de suas 
relações recíprocas e do processo de seu surgir ou perecer. 
Dessa maneira, a diferença do meio termo frente a seus 
extremos desaparece como critério suficiente de avaliação do 
que os objetos verdadeiramente são. 

 
§92 
O último parágrafo da doutrina do silogismo 

apresenta a assim chamada passagem para a objetividade. O 
argumento para essa passagem, que a rigor é um surgir ou 
produzir efetivado pelo próprio conceito, pode ser analisado 
em três passos. 

O primeiro passo (desde “Contudo” até “seu ser posto”) 
recapitula o conceito desenvolvido do silogismo. A realidade do 
conceito enquanto silogismo disjuntivo é o meio termo 
realizado, que, ao mesmo tempo, é universal simples, 
universal particularizado dentro de si e universal 
singularizado. Os extremos não guardam algum significado 
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adicional frente ao meio termo: “só têm seu significado na 
sua relação”. Por isso, a realidade do meio termo (sua 
articulação nos extremos) é também um ser posto, ou seja, 
uma suprassunção da imediatidade dos extremos, realização 
da exigência de que o que medeia seja a totalidade de si e do 
que é mediado. 

O segundo passo (desde “Seu movimento” até “um 
outro”) enuncia o paradoxo do silogismo disjuntivo. O 
movimento plenamente realizado da mediação é a 
suprassunção da mediação, isto é, o silogismo disjuntivo 
acaba por não ser mais um silogismo, porque nele desaparece 
a progressão de um não mediado para um mediado, não há 
mais nenhum termo simples que ainda esteja esperando sua 
diferenciação. 

O terceiro passo (desde “O resultado” até “a 
objetividade”) explicita o resultado do paradoxo: “uma 
imediatidade que surgiu através do suprassumir da mediação”. 
Esse resultado é, ao mesmo tempo, a solução do paradoxo, 
desde que se esclareça que o suprassumir da mediação não é 
um mero apagamento da mediação, mas a produção de uma 
imediatidade segunda ou mediada. Isso satisfaz a exigência 
de totalização do conceito mencionada acima. 

O nome atribuído à nova forma da imediatidade é 
“objetividade”. Na linguagem corrente, “objetivo” sugere a 
oposição ao subjetivo. Pelo contrário, na lógica dialético-
especulativa, que deve provar a identidade processual entre 
subjetividade e objetividade, o que é objetivo se torna 
explícito primeiramente como “um ser que é igualmente 
idêntico à mediação”, ou como ser “em e para si”. O que é em 
e para si é “imediato” em um sentido peculiar: não é imediato 
por ser dado ou meramente assumido, mas no sentido 
formal de “relação consigo”. O ser que chegou a se 
apresentar como conceito se torna imediato no sentido de 
que não precisa se relacionar com algo diferente de si para 
ser o que ele é. 
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Porém, essa autossubsistência do ser como conceito 
não exclui a mediação. Pelo contrário, ela somente pode ser 
justificada pelo fato de que o ser adquiriu sua autorrelação 
através da mediação: “produziu a si mesmo a partir de seu ser 
outro e no seu ser outro”. No contexto da Lógica, a expressão 
“a partir de seu ser outro (aus seinem Anderssein)” significa a 
proveniência do conceito do ser e da essência, enquanto “no 
seu ser outro (in seinem Anderssein)” significa todas as formas 
de realidade determinada que o conceito gera a si mesmo em 
sair de sua abstração (o conceito como tal). O contrachoque 
central da Lógica tem a ver com a reviravolta que ocorre na 
transição da lógica objetiva para a lógica subjetiva: a partir 
desta última, o conceito reconfigura como momentos de sua 
realidade as determinações lógicas que conduziram a seu 
surgimento lógico, sobretudo a determinação da substancia, 
que, na lógica objetiva, unificava as determinações do ser aí 
e da essência. 

As formas de realidade que pertencem ao conceito 
como “seu ser outro” não são todas iguais. Na Introdução à 
seção “Objetividade”, Hegel concede que na linguagem 
cotidiana o termo “objetivo” tem mais ou menos o mesmo 
significado que “ser aí”, “existência” ou “efetividade”74. 
Contudo, a precisão da linguagem filosófica exige que as 
determinações que surgem ao longo do desenvolvimento do 
pensar puro sejam diferenciadas em virtude de seu próprio 
caráter ou conteúdo específico. Nesse sentido, a objetividade 
forma o círculo determinado da alteridade que pertence ao 
conceito. Porém, essa alteridade não é estranheza, abandono 
do terreno lógico do conceito. O caminho da ciência deixa 
claro que o conceito de objetividade surge de uma exigência do 
próprio processo do conceito. O pensar conceituante 
chegou, por meio de si mesmo, a uma imediatidade, cujo 
significado consiste em ser em e para si. Esta imediatidade 
precisa doravante ser explicada e, com isso, tornar-se 

                                                      
74Cf. HEGEL (1969), TW 6/406-07. 
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mediada. Todavia, com ela não ocorreu uma transição para 
uma esfera que seria radicalmente diferente do pensar lógico. 
A transição para a objetividade ainda não é a assim chamada 
“passagem” da Ideia para a natureza, passagem com a qual 
unicamente se conclui a logicidade pura do pensar.       



Glossário da 

Doutrina do Silogismo 

 

A 

 

ableiten – derivar  

Absolute (das), absolut – o 
absoluto, absoluto 

absondern – isolar  

abweichen – divergir 

Ähnlichkeit – semelhança     

Akzidenz, Akzidentalität – 
acidente, acidentalidade 

Allheit – todidade 

allgemeingültig – 
universalmente válido   

Allgemeinheit – 
universalidade 

Analogie – analogia    

Anderssein – ser outro 

Anderswerden – tornar-se 
outro  

Ansichsein, ansichseiend, 
Ansich – ser em si, que é em 
si, em si 

Ansicht – visão      

an und für sich – em e para si  

Anwendung – aplicação 

Anzahl – valor numérico 

Arithmetik – aritmética 

Art – espécie 

auffassen – apreender 

aufführen – expor  

Aufgabe – tarefa    

aufgeben – abandonar  

Aufhebung, aufheben, 
aufgehoben – suprassunção, 
suprassumir, suprassumido   

Auflösung – dissolução 

aufnehmen – acolher   

Ausdruck – expressão 

auseinanderhalten – manter 
um fora do outro 

ausgleichen – igualar  

ausschließen – excluir 

auseinanderfallen – desfazer-
se  

Außereinander – fora um do 
outro   

äußer, außerlich – exterior, 
externo 

auslöschen – extinguir-se   

aussprechen – enunciar  

Axiom – axioma   
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B 

 

Band – nexo  

Bedeutung – significado  

Bedingung, bedingend, 
bedingt – condição, 
condicionante, condicionado  

beginnen – começar 

Begriff, Begriffsbestimmung, 
begreifen, begriffslos – 
conceito, determinação do 
conceito, compreender, sem 
conceito    

befassen – incluir 

Behandlung – tratamento  

beruhen – repousar   

Berührung – contato 

Beschränkung – delimitação  

Besonderheit – particularidade 

Besonderung – 
particularização   

Bestehen – subsistir   

Bestimmtheit – determinidade  

Bestimmung, bestimmungslos 
– determinação, destinação, 
sem determinação 

Bewandtnis – justificação  

Bewegung – movimento 

Beweis – prova       

Beziehung, beziehen – 
relação, relacionar 

Bildung, bilden – cultura, 
formar  

billig – razoável, 
razoavelmente  

bleiben – permanecer  

Blendwerk – ilusão   

 

C 

 

Charakteristik – característica  

 

D 

 

Darstellung, darstellen – 
apresentação, apresentar  

Dasein, daseiend – ser aí, que 
é aí 

Deduktion – dedução  

Denkoperation – operação do 
pensar  

Ding – coisa 

dirimieren (sich) – dirimir-se  

disjunktiv – disjuntivo  
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E 

 

Eigenschaft, eigen – 
propriedade, próprio 

Einfluss – influxo  

Einheit – unidade 

einleuchtend – evidente    

Eins – uno  

Einfachheit – simplicidade 

Einsicht – intelecção  

Einseitigkeit, einseitig – 
unilateralidade, unilateral 

Einzelheit, einzeln – 
singularidade, singular 

Ekel – desgosto  

Entgegensetzung – 
contraposição 

entstehen – surgir  

entwickeln – desenvolver  

Erfahrung – experiência  

Erfordernis – requisito 

Erfüllung, erfüllen – 
preenchimento, preencher 

erhalten – receber, obter  

Erkenntnis – conhecimento   

Erlernen – aprendizagem  

Erscheinung, erscheinen – 
aparecimento, fenômeno, 
aparecer 

erzeugen – produzir  

Etwas – algo  

Existenz – existência 

Extrem – extremo  

 

F 

 

fehlen – faltar 

Figur – figura 

Forderung – exigência    

Folge – consequência 

Folgerung – inferência 

formal – formal 

Formel – fórmula  

formell – formal   

Formtätigkeit – atividade da 
forma   

Formalismus – formalismo 

Fortgang – progressão 

Fürsich, für sich, Fürsichsein 
– para si, por si, ser para si 

 

G 

 

Ganze (das) – o todo 

Gattung – gênero 

Gebiet – âmbito  
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Gedanke – pensamento    

gediegen – sólido 

Gegensatz – oposição 

Gegenteil – oposto 

gegenüberstehen – 
confrontar-se, contrapor-se 

Geist, Geistigkeit, geistig – 
espírito, espiritualidade, 
espiritual  

Gerede – falatório   

geschehen – acontecer    

Gesetz – lei 

Gesetztsein – ser posto 

Gestalt, Gestaltung – figura, 
configuração   

Gewohnheit – hábito  

Gleichheit, gleich – igualdade, 
igual 

Gleichgültigkeit, gleichgültig – 
indiferença, indiferente 

Größe – grandeza  

Grund, gründen – 
fundamento, razão (em um 
raciocínio), fundar  

Grundlage – base 

Gütergemeinschaft – 
comunhão dos bens  

 

 

H 

 

heraustreten – emergir  

herstellen – produzir  

hervortreten – surgir  

hervortun (sich) – surgir 

hinausgehen – ir além  

hinauslaufen – desembocar 

hinausweisen – apontar 

hineinrücken – deslocar-se   

hypothetisch – hipotético  

 

I 

 

Identität – identidade  

Individualität – 
individualidade 

Induktion – indução   

Inhalt, inhaltslos, inhaltsvoll – 
conteúdo, vazio de conteúdo, 
cheio de conteúdo 

Inhärenz, inhärierend – 
inerência, inerente   

inner, innerlich – interior, 
interno 

in sich – dentro de si 

Insichgehen – ir para dentro 
de si  
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K 

 

Kalkül – cálculo  

kategorisch – categórico 

Kenntnis – conhecimento 

Komet – cometa   

komprehensiv – 
compreensivo   

Konkretion – concreção 

Kopula – cópula   

Kraft – força 

Kreis – círculo 

künstlich – artificial 

 

L 

 

Langeweile – tédio  

 

M 

 

Mangel, mangelhaft – falta, 
insuficiente  

mannigfaltig – multíplice  

Mannigfaltigkeit – 
multiplicidade 

Material – material  

Materie – matéria 

Medius Terminus – termo 
médio  

Mehrere – vários  

Menge – multidão 

Merkmal – característica   

Mitte – meio termo 

mühselig – laborioso  

N 

Negation – negação 

Negative (das) – o negativo  

Negativität – negatividade 

Notbehelf – expediente  

Notwendigkeit, notwendig – 
necessidade, necessário 

Nutzen – utilidade  

 

O 

 

Obersatz – premissa maior  

Objektivität, objektiv – 
objetividade, objetivo  

 

P 

 

perennierend – perene  

Pflicht – dever 

Planet – planeta  

Prämisse – premissa 
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problematisch – problemático  

Progress – progresso   

 

Q 

 

Qualität – qualidade 

quantitativ – quantitativo 

Quelle – fonte 

 

R   

 

Realität – realidade 

Realisierung – realização 

Rechenmeister – mestre de 
cálculo  

Rechenoperation – operação 
de cálculo  

Recht – direito 

Reich – reino  

Reduktion – redução  

Reflexion – reflexão 

Regel – regra   

Regelmäßigkeit – regularidade 

Richtigkeit, richtig – exatidão, 
correto 

Roheit – grosseria 

Rückfall – recaída      

Rückkehr – retorno 

Rücksicht – consideração, 
aspecto 

 

S 

 

Sache – Coisa 

Satz – proposição 

Schein, scheinen – aparência, 
aparecer, parecer 

Schema – esquema 

schieben – empurrar   

Schluss – silogismo  

Schlusssatz – conclusão 

Schranke – barreira   

Schriftssprache – língua 
escrita  

Schwere – gravidade 

Seichtigkeit – platitude  

Seiendes, seiend – ente, que é 

Sein – ser 

Selbständigkeit, selbständig – 
autossubsistência, 
autossubsistente 

Sinn – sentido  

Sinnlichkeit, sinnlich – 
sensibilidade, sensível  

Sollen – dever ser 

Sozialität – socialidade   

Spitzfindigkeit – sutileza  
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stattfinden – ter lugar 

stehenbleiben – deter-se, ficar 
parado 

Stellung – posição  

Stoff – matéria 

Subsumtion, subsumierend, 
subsumiert – subsunção, que 
subsome, subsumido     

Substanz – substância 

 

T 

 

Tautologie – tautologia  

Tätigkeit, tätig – atividade, 
ativo 

Teil – parte  

Totalität – totalidade 

Trabant – satélite  

Trennung – separação 

Tun – atuar  

 

U 

 

Übergang, übergehen – 
passagem, passar 

Übersetzen – transpor  

übersinnlich – suprassensível 

Umfang – extensão 

Umformung – transformação     

Umstand – circunstância 

unabhängig – independente  

Unbedingte (das) – 
incondicionado  

Unendlichkeit, unendlich – 
infinitude, infinito  

Ungleicheit, ungleich – 
desigualdade, desigual  

Unmittelbarkeit, unmittelbar – 
imediatidade, imediato 

Unrecht – injustiça 

Unreifheit – imaturidade 

Untersatz – premissa menor  

Unterschied, unterscheiden –
diferença, diferenciar 

Unwert – desvalor  

Unzureichendheit – 
insuficiência  

Ursache – causa  

ursprünglich – originário 

Urteil – juízo  

 

V 

 

verachten – desprezar  

Veränderung, verändern – 
alteração, alterar 

Verbindung – ligação 
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Verdruss – fastio   

vereinigen – unificar 

vereinzelt – isolado  

Verfahren – procedimento  

Vergleichung – comparação 

Verhalten, verhalten (sich) – 
comportamento, comportar-
se, relacionar-se 

Verhältnis – relação 

verknüpfen – ligar 

Verlauf – curso  

verlegen – transferir   

Vermittlung, vermitteln, 
vermittelnd, vermittelt – 
mediação, mediar, que 
medeia, mediado 

Vermögen – faculdade 

Vernunft, Vernünftigkeit – 
razão, racionalidade  

verrichten – executar  

Verschiedenheit, verschieden 
– diversidade, diverso   

Verstand, verstehen – 
entendimento, entender 

Verwendung – utilização 

Verwicklung – complicação   

verzweifacht – duplicado  

Vieles – múltiplo 

Vollkommenheit – perfeição  

Vollständigkeit, vollständig – 
completude, completo   

Voraussetzung, voraussetzen 
– pressuposição, pressupor  

vorkommen – ocorrer  

Vorstellung, vorstellen, 
vorstellend – representação, 
representar, que representa 

Vorzug – excelência   

 

W 

 

Wahrheit – verdade  

Wahrnehmung, wahrnehmen 
– percepção, perceber 

wegfallen – desaparecer 

Weisheit – sabedoria  

Weltkörper – corpo celeste  

Werden – devir  

Wesen, (un)wesentlich – 
essência, (in)essencial 

Widerspruch, widersprechen 
– contradição, contradizer 

Wiederherstellung – 
restabelecimento 

Wiederholung – repetição   

Willkür, willkürlich – arbítrio, 
arbitrário   

Wirklichkeit, wirklich – 
efetividade, efetivo 
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Wirkung – efeito  

 

Z 

 

Zahl – número 

Zentrifugalkraft – força 
centrífuga  

Zentrum – centro  

zerstreut – disperso  

Zufälligkeit, zufällig – 
contingência, contingente 

zugrunde legen – colocar 
como fundamento 

zugrunde liegen – estar no 
fundamento 

zurückbringen – reconduzir   

Zusammenfassen – combinar, 
recolher 

Zusammengehen (mit) – 
juntar-se (com) 

Zusammenhang, 
zusammenhängen – conexão, 
estar conectado    

Zusammennehmen in sich 
(sich) – reunir-se dentro de si  

Zusammenschließen – 
silogizar   

Zweiseitigkeit – bilateralidade 
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