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O  trabalho  que  segue  é  dedicado  à  reconstrução  da  derivação  do

fatalismo feita por Aristóteles no início do capítulo IX do De interpretatione. A

primeira parte apresenta de modo resumido a estrutura dos quatro parágrafos

iniciais  do  capítulo.  A  segunda contém  uma  tradução  comentada desses

parágrafos.  E,  por fim, a terceira parte  discute alguns pontos em que a leitura

proposta diverge de  duas outras interpretações,  a de Ackrill e  a de  Whitaker.  

Como  veremos,  um  dos  pontos  em  que  essas  duas  interpretações

divergem é sobre qual tese Aristóteles emprega para derivar o fatalismo – a tese

de que  os acontecimentos futuros  não são  contingentes – e depois rejeita por

considerar a consequência inaceitável. Duas teses são as candidatas, que serão

nomeadas e utilizadas neste trabalho da maneira como especificou Whitaker

(1996):

PB (Princípio da Bivalência): “Toda asserção é ou verdadeira ou falsa” (p. 111)

RPC (Regra do Par Contraditório): “De cada par contraditório, um membro é

verdadeiro e o outro é falso” (p. 79).

Segundo Whitaker, Aristóteles emprega, e depois rejeita, RPC. Segundo Ackrill,

e  uma  longa  tradição,  ele  emprega  e  rejeita  PB.  Para  adiantar  o  ponto,
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defenderei  que  Aristóteles  emprega  (e  depois  precisa  rejeitar)  ambos  os

princípios, pois ambos permitem derivar a tese fatalista.

1. Os parágrafos iniciais do De interpretatione

Aristóteles inicia o capítulo IX dizendo que valem duas teses a respeito de

proposições  sobre  o  presente  e  o  passado.  Primeiro,  quando  se  trata  de

proposições  isoladas,  sejam  afirmativas  ou  negativas,  necessariamente  elas

serão verdadeiras ou falsas (PB). Em segundo lugar,  tratando-se de um par de

proposições contraditórias, necessariamente uma será verdadeira e a outra falsa

(RPC). Esta última tese não vale de modo irrestrito, pois não precisa valer em

casos em que há um sujeito universal que não é tomado universalmente (mas

vale quando o sujeito universal é tomado universalmente e quanto o sujeito é

singular). Esse caso de exceção foi discutido no capítulo VII.

No segundo parágrafo, Aristóteles inicia dizendo que essas duas teses não

valem a respeito  de proposições  com  sujeitos singulares e  predicados  que  se

referem ao futuro.  Ele busca estabelecer isso logo em seguida,  iniciando um

argumento que procede por redução ao absurdo:  o ponto de partida é a tese a

ser negada,  da qual se extrairá a  consequência inaceitável do fatalismo.  Essa

consequência pode ser derivada quando se assume que qualquer uma das teses

(PB e RPC) valem a respeito de proposições singulares sobre o futuro.

Ainda  no  segundo  parágrafo,  Aristóteles  estabelece  um  conjunto  de

relações entre, por um lado, os valores de verdade – verdadeiro e falso – de

proposições  e,  por  outro,  a  realidade.  A  forma  geral  dessas  relações  é:

necessariamente (p é verdadeira (ou falsa) se, e somente se, a realidade é de tal

maneira (ou  não é de tal  maneira)).  Podemos  sistematizar essas  relações na

tabela seguinte:

Proposição Valor de Verdade Realidade

“a é branco” V a realmente é branco
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“a é branco” F a realmente não é branco

“a não é branco” V a realmente não é branco

“a não é branco” F a realmente é branco

Essas  relações,  como  podemos  ver, vão  em  ambas  as  direções  (do  valor  de

verdade  da  proposição  para  a  realidade,  e  da  realidade  para  o  valor  da

proposição).  Além  disso,  o  modo  como  a  realidade  é  acarreta  que  cada

afirmação ou negação é ou verdadeira ou falsa (PB) e dadas as relações entre

afirmação  e  negação  (com  mesmo  sujeito  e  mesmo  predicado),  se  uma  é

verdadeira, a outra é falsa (RPC). Essas considerações permitem  a Aristóteles

concluir  que “todas  as  afirmações  e  negações  tem de  ou  ser  verdadeiras  ou

falsas”, isto é, todas as proposições têm valores de verdade definidos (incluindo

as singulares sobre o futuro).

Dada  a  suposição  inicial e  as  consequências  extraídas  no  parágrafo

anterior, o terceiro parágrafo deriva a conclusão fatalista: nenhum evento futuro

acontece  por  contingência,  “todos  os  eventos  acontecem  por  necessidade”.

Como se segue essa conclusão? Se uma proposição qualquer sobre o futuro é

verdadeira agora, então, necessariamente, a realidade futura tem de acontecer

tal como ela diz, pois, de outro modo, a proposição não seria verdadeira. Assim,

se é necessário, agora, que ou a proposição “O evento b ocorrerá amanhã” ou a

proposição “O evento b não ocorrerá amanhã” é verdadeira (por RPC), então é

necessário que realmente o evento b ocorrerá amanhã (se a primeira proposição

for verdadeira) e é necessário que realmente o evento b não ocorrerá amanhã

(se a segunda for a verdadeira). Necessariamente, se uma proposição sobre o

futuro é verdadeira agora, então a realidade será como a proposição diz que é.

Aristóteles não dá exemplos, neste terceiro parágrafo, para mostrar que também

a falsidade de uma proposição sobre o futuro teria implicações sobre como o

futuro realmente será. Mas, dadas as relações entre verdade e falsidade, por um

lado, e a realidade, por outro, estabelecidas no segundo parágrafo, é claro que

essas relações também existem. Se for falso que “O evento b ocorrerá amanhã”,

então, necessariamente,  b não ocorrerá amanhã. Para derivar a tese fatalista,
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portanto,  Aristóteles  não  precisa  que  haja  proposições  verdadeiras  sobre  o

futuro, mas que haja proposições sobre o futuro com valor de verdade definido,

quer sendo verdadeiras, quer sendo falsas. 

E,  além  do  mais,  diz  o  quarto  parágrafo,  não  se  trata  de uma

peculiaridade sobre o futuro. As mesmas coisas também valem para proposições

sobre o presente, se as proposições que descrevem o presente já tinham valor de

verdade definido no passado. Se, no passado, necessariamente ou a proposição

de que “a será branco” ou “a não será branco” era verdadeira, então não poderia

ser o caso agora que a não seja branco (se a primeira era verdadeira) ou que a

seja branco (se a segunda era verdadeira).

Temos, portanto, a derivação da tese fatalista. É importante notar que ela

pode ser derivada tanto de PB como de RPC,  já que ambas acarretam que as

proposições  a  respeito  das  quais  valem  têm  um  valor  de  verdade  –  ou

verdadeiro ou falso – definido. Apesar de Aristóteles exemplificar mais vezes a

conexão  necessária  entre  a  verdade  de  uma  proposição  e  a  realidade,  ele

também mostra que  há uma conexão entre a  falsidade de uma proposição e a

realidade – que tem que não ser tal como a proposição falsa diz que é.

2. Tradução comentada:

[§1] Com respeito a coisas presentes ou passadas, as proposições, sejam
positivas  ou  negativas,  são  verdadeiras  por  necessidade  ou  falsas.1 [18a30]  E,
daquelas opostas contraditoriamente, uma, novamente, tem de ser verdadeira e
uma falsa, quando têm um universal por sujeito e são em si mesmas universais,
ou ainda, como notamos acima,  [quando]  têm por sujeito um termo singular.2

Isso não precisa ser assim, no entanto, no caso de duas proposições que tenham
universais por sujeitos, mas que não são elas mesmas universais.3 Essa questão
discutimos também.4

1 [§1] Nas duas frases iniciais, Aristóteles diz que, com respeito a coisas presentes ou
passadas valem duas coisas. Vale que (i) as proposições,  afirmativas ou  negativas,
são por necessidade verdadeiras ou falsas – o que parece uma referência clara a PB.

2 E vale que, (ii) em pares de proposições contraditórias, uma tem de ser verdadeira e
a outra falsa, quando o sujeito é um universal tomado universalmente e quando o
sujeito é singular – o que parece uma referência clara a RPC.

3 Mas a regra (ii) não vale quando o sujeito universal não é tomado universalmente.
4 O que foi  acima  já  havia sido discutido  no capítulo  VII  do  De interpretatione,  que
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[§2] Quando, no entanto, nos aproximamos de proposições cujos sujeitos
são termos singulares, enquanto seus predicados se referem ao  futuro e não ao
presente  ou  passado,  então  descobrimos  que  o  caso  muda  completamente.5

[18a35]  Sendo  as  proposições,  quer  positivas  ou  negativas,  elas  mesmas
verdadeiras ou falsas, cada predicado que afirmamos tem que pertencer ao seu
sujeito ou não.6 Daí que, se alguém declara que certo evento ocorrerá, enquanto
outro  declara  que  não  [ocorrerá],  um  estará  claramente  dizendo  a  verdade,
enquanto o outro  tão claramente não estará.7 Ambos os predicados não podem
pertencer  a  um  sujeito  com  respeito  ao  futuro.8 [18b]  Pois,  se  é  verdadeiro
pronunciar  que alguma coisa  particular  é  branca,  ela  tem que ser branca por
necessidade.9 O inverso disso também é correto.10 Como, novamente, ela é branca
ou não  branca,  foi verdadeiro afirmá-lo ou negá-lo.11 [18b5] E, se não é de fato
branca, então dizer que é será falso; se dizer que é for falso, então segue-se que a
coisa  não  é  branca.12 Somos  conduzidos,  portanto,  a  concluir  que  todas  as

discute os casos de pares de proposições contraditórias que falam sobre universais, e
as diferenças entre quando são tomados universalmente e quando não são.

5 [§2] Segundo esta frase, o que foi dito valer para proposições sobre o presente  e
sobre o passado não vale para proposições em que o predicado se refere ao futuro e o
sujeito é um termo singular.  Com estas ‘o caso muda completamente’.  Dado que
duas coisas foram ditas sobre as proposições sobre o presente e o passado, presume-
se que aqui Aristóteles esteja negando que ambas valham a respeito de proposições
singulares sobre o futuro.

6 Para mostrar isso,  Aristóteles inicia agora um raciocínio por reductio ad absurdum
que parte da  tese a ser rejeitada.  O que, especificamente, Aristóteles irá rejeitar é
matéria  de  disputa.  Mas  aqui,  ao dizer  que se  as  proposições  singulares  futuras
fossem verdadeiras ou falsas – o que acarreta que seus predicados têm de se aplicar
ou não ao sujeito – ele parece mais uma vez estar falando de PB.

7 Para, no entanto, logo em seguida aplicá-lo a um par de proposições contraditórias.
Pois – se dois predicados que são um a negação do outro não podem ambos ser
verdadeiramente predicados de um mesmo sujeito com respeito ao futuro (ver 8) e
se cada uma das proposições formadas com esses predicados for verdadeira ou falsa
(ver PB em 6) – um dos membros do par contraditório será verdadeiro e o outro
falso (RPC)

8 E  dois  predicados  contraditórios,  somos  alertados, não  podem  aplicar-se
simultaneamente a um mesmo sujeito.

9 Pois há uma conexão necessária entre predicar algo de algo – brancura, por exemplo
– e esse algo ser de fato branco: necessariamente  [se é verdadeiro  dizer que uma
coisa é branca, então a coisa  é branca].  Há uma conexão necessária, portanto, que
vai da verdade de uma proposição para a realidade  (assim como também haverá
uma conexão entre a falsidade de uma proposição e a realidade – ver 12).

10 No que segue, Aristóteles especificará que o ‘inverso’ também vale:
11 Se, na realidade, uma coisa só pode ser branca ou não ser branca, então se segue

algo sobre as proposições que falam sobre essa coisa: necessariamente, é verdadeiro
afirmar que a coisa é branca ou negar que seja branca. A relação que vai da verdade
para a realidade,  portanto,  também vale no sentido inverso,  da realidade para a
verdade.

12 Assim como há relações entre a verdade de uma proposição e a realidade (e vice-
versa),  também  há  relações  mútuas  entre  a  falsidade de  uma  proposição  e  a
realidade. Se na realidade algo não é branco, então é falso dizer que é; e se dizer que
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afirmações e negações tem que ou ser verdadeiras ou falsas.13

[§3] Agora, se tudo isso é assim, não há nada que ocorra por chance ou
fortuitamente;  nunca  nada  ocorrerá  assim.14 Não  pode  haver  nenhuma
contingência; todos os eventos acontecem por necessidade.15 Ou o homem  que
sustenta que certo evento ocorrerá ou o homem que sustenta o contrário estará
falando a verdade sobre esse assunto.16 As coisas poderiam tão bem ocorrer como
não [ocorrer], se uma ou a outra asserção não é verdadeira por necessidade.17 Pois
enquanto  esse  termo é  usado com respeito  tanto  a  eventos  presentes  como a
[eventos] futuros, o contingente é aquele que poderia ocorrer tão bem desta ou
daquela maneira.18

[§4] [18b10] Se, além do mais, uma coisa é branca agora, então teria sido
verdadeira afirmar no tempo passado que essa coisa iria ser branca, e, assim, em
todos os tempos foi verdadeiro, de qualquer coisa que ocorreu agora, afirmar que
‘é’ ou ‘será’.19 Mas, se foi verdadeiro em todos os tempos afirmar que ‘é’ ou ‘será’,
quão impossível  [é]  que não seja  [assim] ou não esteja  prestes  a  ser assim!20

Quando uma coisa não pode não vir a ser, quão impossível [é] que ela não será.21

Se, novamente, seu não estar prestes a acontecer é impossível, como supomos,
então ela deve certamente vir a ser.22 E, por consequência, eventos futuros, como
dissemos,  acontecem por  necessidade.23 Nada é  casual,  contingente.24 Pois,  se
uma coisa acontecesse por chance, não aconteceria por necessidade.25

3. Discussão com Ackrill e Whitaker

Para finalizar, gostaria de  discutir  alguns pontos  de divergência entre a

leitura oferecida acima e as interpretações de Ackrill (1963) e Whitaker (1996).

Comentando o  parágrafo inicial do capítulo IX, Ackrill diz  que Aristóteles está

negando que proposições isoladas com sujeito singular e predicado referindo ao

futuro tenham de ser ou verdadeiras ou falsas:

é branco for falso, então realmente a coisa não será branca.
13 Em resumo, portanto, a situação a respeito de proposições com sujeitos singulares

sobre o futuro é a seguinte:
Proposições: Afirmação: a será branco. Negação: a não será branco.
Realidade: a é branco, ou a não é branco. 
Assim,  qualquer  afirmação  ou  negação  tem  de  ser  verdadeira  ou  falsa  (PB).  A
afirmação é verdadeira e a negação falsa, se a é realmente branco; e a afirmação é
falsa e a negação verdadeira, se a realmente não é branco (RPC). 

14 [§3] Agora começa a derivação da tese fatalista:  se (i) e (ii) – que correspondem a
PB e RCP – valem sobre proposições singulares sobre o futuro (como foi suposto no
parágrafo  anterior),  então  nada  ocorre  ou  ocorrerá  por  chance  ou  de  maneira
fortuita.
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…Aristóteles está dizendo neste parágrafo: com enunciados sobre o que é e o que
foi, cada membro de um par contraditório é ou verdadeiro ou falso […] mas com
futuros  singulares  é  diferente.  Assim,  ele  está  negando que valha  dos  futuros
singulares que  cada um de um par contraditório tenha de ser ou verdadeiro ou
falso. (1963, p. 134, itálicos adicionados)

Assim, nessa passagem Ackrill está defendendo a leitura padrão, de acordo com

a qual Aristóteles nega que PB valha a respeito de proposições singulares sobre

o futuro. Ele não fala de pares de proposições contraditórias, mas do que vale ou

não a respeito de enunciados isolados, de “cada um de um par”.

A favor dessa leitura, Ackrill argumenta que, nas duas primeiras frases do

capítulo (1 e 2), há duas teses distintas em questão:

Aristóteles diz primeiro algo sobre todos os enunciados a respeito do que é e do
que foi e depois traça uma distinção nessa classe de enunciados. Então, o que ele
assere de todos esses enunciados não pode ser o mesmo que ele procede dizendo
que se aplica apenas a alguns desses enunciados. (pp. 133-4)

Sobre todos os  enunciados (presentes ou passados, afirmativos ou negativos),

15 Ou seja, nada acontece contingentemente e tudo acontece por necessidade.
16 Isso  porque  é  necessário  que,  se  uma  proposição  qualquer  sobre  o  futuro  é

verdadeira agora, então realmente o futuro tem que ser como essa proposição diz
que  será.  Dessa  maneira,  se  uma  proposição  já  é  agora  verdadeira,  não  há
possibilidade de as coisas, no futuro, serem ou não, como ela diz.

17 Só  se houvesse  proposições sobre o futuro sem um valor de verdade determinado
atualmente o futuro poderia estar em aberto a acontecer de uma ou outra maneira.

18 E ‘contingente’ significa justamente poder acontecer de uma ou outra maneira.
19 [§4] Neste parágrafo,  Aristóteles  diz que as relações entre  o valor de verdade de

proposições e a realidade também  valem para  proposições  sobre o  presente (esta
relação já estava implícita no parágrafo dois, que emprega dois exemplos – o evento
ocorrerá ou não e algo é branco ou não é branco). Há essa conexão porque, diz ele, se
algo agora é branco, então teria sido verdadeiro dizer que seria branca no passado.

20Novamente explorando a conexão necessária entre uma proposição ser verdadeira e
a  realidade  ser  tal  como  ela  diz,  Aristóteles  diz  que  é  impossível  que  as  coisas
aconteçam diferentemente do modo como uma proposição que foi ou é verdadeira
diz que acontecerá. 

21 Ele  conclui  o  parágrafo  explorando  novamente  as  relações  entre  necessidade,
possibilidade etc.: é impossível que não aconteça algo que não pode não acontecer.

22 E se é impossível que não esteja prestes a acontecer, então tem de acontecer.
23 E então, Aristóteles repete que os “eventos futuros […] acontecem por necessidade”.
24 Que nada acontece de modo casual ou contingente.
25 Pois para ser casual, por chance ou contingente não poderia ser necessário.
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Aristóteles estaria dizendo que é necessário que sejam ou verdadeiros ou falsos.

É essa tese,  segundo Ackrill,  que Aristóteles  diz  não valer  sobre  proposições

singulares sobre o futuro.  Na  segunda frase do parágrafo  (2), por outro lado,

Aristóteles estaria falando apenas de uma subclasse desses enunciados, a saber,

dos contraditoriamente  opostos que têm  sujeito  singular ou  universal  tomado

universalmente.

Ackrill não diz que Aristóteles nega que essa segunda tese vale a respeito

de proposições singulares sobre o futuro. Para ele, portanto, apenas PB é usado

para  derivar  o  fatalismo.  Assim,  sua  interpretação  difere  da  que  ofereci  nas

seções anteriores,  onde disse que Aristóteles  emprega ambas as teses – PB e

RPC  –  para  derivar  o  fatalismo,  rejeitando  também  que  ambas  valham  a

respeito de futuros singulares para rejeitar a consequência.  Antes de oferecer

uma  razão  a  favor  da  minha  sugestão,  gostaria  de  apresentar  uma  segunda

leitura divergente.

Whitaker  (1996) critica a  leitura  de  Ackrill,  dizendo  que  o  objeto  do

capítulo é RPC, e não PB.  Segundo ele,  é RCP que  Aristóteles  emprega para

derivar o fatalismo e rejeita ao final do capítulo IX:

É RCP [RPC], e não PB, que conduz ao fatalismo, e que se mostra no fim do
capítulo não valer para asserções singulares futuras. PB é empregado tacitamente
no argumento do capítulo e é tomado como valendo para todas as asserções; ele
não  implica  o  fatalismo e  não  se  mostra  que  é  violado  por  asserções  futuras
singulares. (1996, p. 111)

O argumento de Whitaker para a tese de que é RPC, e não PB, que é rejeitada no

capítulo IX envolve dois passos. Primeiro, ele defende que nas duas frases que

abrem o capítulo não há duas teses envolvidas – PB e RPC – mas apenas RPC.

Em segundo lugar, ele defende que o fatalismo só pode ser derivado de RPC e

não de PB. Portanto, sequer poderia ser PB a tese visada no capítulo IX.

Quanto ao primeiro passo, Whitaker defende que na primeira frase do

capítulo  Aristóteles  expressa  RCP  abreviadamente.  Ele  admite  que,  tomada

literalmente, a frase “dificilmente faz sentido” (p. 113). Contra a sugestão de que

ela falaria de PB, Whitaker diz que
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A frase segue imediatamente um enunciado de RCP na conclusão do capítulo  8
[…] e precede uma repetição dos resultados a respeito de RCP descobertos no
capítulo  7  […].  Colocado  entre  essas  duas  referências  a  RCP,  é  claro  que  o
enunciado abreviado com o qual o  capítulo 9 inicia tem também de referir-se à
mesma  regra:  é  natural  abreviar  RCP,  que  já  está  em  discussão,  mas  seria
estranho introduzir  PB,  que não  é  o  tópico  em questão,  de  uma maneira  tão
abreviada. (113)

Essencial à justificativa de Whitaker de que o capítulo abre com RCP, portanto,

está o fato de o enunciado necessitar de uma interpretação adicional, por estar

abreviado e carecer de sentido literal.

O  segundo  aspecto  é  mais  interessante  do  ponto  de  vista  filosófico.

Whitaker diz que tem de ser RCP a tese alvo e que Aristóteles diz não valer para

proposições  futuras  singulares,  porque  o  fatalismo  não  é  derivável  de  PB.

Whitaker  sustenta que  o  fatalismo só  pode ser  derivado se  supor-se  que há

proposições singulares verdadeiras sobre o futuro. PB não permite isso, segundo

ele, já que diz apenas que  proposições isoladas  tem de ser ou verdadeiras ou

falsas.  Portanto,  PB  não garante  que haja  alguma proposição sobre  o futuro

verdadeira.  RCP,  por  outro  lado,   permite  isso,  pois,  se  vale  sobre  futuros

singulares, então em um par de proposições contraditórias singulares futuras,

uma  será  verdadeira e  a  outra  falsa.  Assim,  no  argumento  por  redução  ao

absurdo  (em  7),  “Aristóteles  deduz  que  tem  de  haver  asserções  verdadeiras

sobre futuros singulares” (p. 114, itálico adicionado). Em seguida,

Aristóteles aplicará  […] o princípio de que uma asserção representa algo como
sendo o caso e, assim, é verdadeira se, e somente se, as coisas são como a asserção
representa, e falsa de outro modo (18a39ff.). [ver  9-10] Assim, se há asserções
verdadeiras  singulares,  há  eventos  futuros  singulares  que  definitivamente
acontecerão. O argumento somente pode ganhar aderência [a grip] se estabelece
que há  enunciados  verdadeiros  sobre  o  futuro,  e  isso  somente pode  ser  feito
usando RCP. (p. 114)

Se Whitaker estiver certo, portanto, Aristóteles rejeita que RPC, e não PB, valha

sobre proposições singulares futuras. Seu argumento pode ser esquematizado

como segue:
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P1: Derivar o fatalismo exige que haja proposições verdadeiras sobre o futuro.

P2: PB não implica que haja proposições verdadeiras sobre o futuro.

P3: RPC implica que há proposições verdadeiras sobre o futuro.

E, dessas premissas, Whitaker conclui que Aristóteles não pode estar derivando

o fatalismo de PB, mas sim de RPC.

Penso que temos razões para rejeitar a primeira premissa do argumento

de Whitaker. Se essa sugestão estiver correta, será possível derivar o fatalismo

ainda sem garantir-se que haja proposições verdadeiras sobre o futuro. Tudo o

que é necessário para derivar o fatalismo, eu sugiro, é que haja, atualmente ou

no passado,  proposições singulares futuras com um valor de verdade definido,

isto é, ou verdadeiras ou falsas –  tal como diz PB. Isso porque não apenas o

valor de verdade verdadeiro de uma proposição estabelece que o futuro terá de

ser como ela diz  que será,  mas também o valor de verdade  falso.  Assim,  PB

também permitirá derivar o fatalismo,  porque mesmo se  todas as proposições

sobre o futuro fossem agora falsas, isso acarretaria consequências sobre como o

futuro ‘definitivamente’ será.

Assim, de acordo com PB, a proposição “a ocorrerá amanhã” tem de ser

ou verdadeira ou falsa. Necessariamente, se for verdadeira, a ocorrerá amanhã

(uma consequência fatalista). Mas, além disso, necessariamente, se for falsa,  a

não ocorrerá  amanhã  (novamente, uma conclusão fatalista). Não há nenhuma

razão para supor que a não-ocorrência de algo seja menos fatalista do que a

ocorrência.  Poderíamos  até  criar  exemplos  mais  trágicos  que  dependem  da

falsidade de proposições.  É necessário, se a proposição “Édipo não matará seu

pai amanhã” é agora falsa,  que amanhã ele matará seu pai.  O futuro não seria

menos determinado, sob a suposição de que essa proposição é falsa, do que seria

sob a suposição de que é  verdadeira. O próprio Aristóteles enfatiza que uma

relação necessária se dá entre uma proposição e  a realidade  tanto no caso da

proposição ser verdadeira, quanto no caso de ser falsa (ver 12), como o próprio

Whitaker admite na referência à passagem 18a39 da última citação.

Como vimos anteriormente, Ackrill (1963) diz que é PB que é empregado
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na dedução do fatalismo e depois rejeitado, e não RPC. Se o que defendi acima

está correto, então Ackrill está certo em dizer que é de PB que Aristóteles deriva

o  fatalismo.  Mas  errado  ao  negar  que  RPC  também  esteja  envolvido  na

discussão.  Pois  RPC é mais informativa  e  diz não apenas que cada proposição

tem um valor de verdade definido, mas diz como eles estão distribuídos nos

casos de  pares  de  proposições contraditórias  (ver  Whitaker  1996,  pp.  111-2).

Assim, como corretamente insistiu Whitaker, o fatalismo se segue de RPC. Mas,

se estou certo, ele errou em dizer que se segue apenas de RPC. Assim, tanto PB

como RPC  permitem derivar o fatalismo e, para negar o fatalismo, Aristóteles

precisa  negar  que  ambos –  PB  e  RPC  –  valham  a  respeito  de  proposições

singulares sobre o futuro. E como tentei mostrar nos comentários das seções 1 e

2, Aristóteles transita entre a aplicação de um e de outro no segundo parágrafo

do capítulo IX.

Conclusão

Este artigo buscou oferecer uma leitura para a derivação que Aristóteles

faz  do  fatalismo  nos  quatro  parágrafos  iniciais  do  capítulo  IX  do  De

interpretatione.  Essa interpretação  divergiu em pontos  importantes  tanto  da

leitura  padrão  –  representada  por  Ackrill  –  segundo  a  qual  o  princípio

empregado é PB,  quanto da revisão,  proposta por Whitaker,  segundo a  qual

apenas  RPC  permitiria  tal  derivação.  De  acordo  com  a  leitura  proposta,  o

fatalismo  se  segue  tanto  da  suposição  de  que  PB  vale  sobre  proposições

singulares  futuras,  quando  da  suposição  de  que  RPC  vale  sobre  pares  de

proposições  singulares  futuras  contraditórias.  O  elemento  essencial  para  a

derivação do fatalismo é que haja proposições singulares futuras que tenham,

agora, um valor de verdade definido, seja ele o verdadeiro ou o falso. Pois, se

uma proposição sobre o futuro tem agora um valor de verdade determinado,

então  o  futuro  tem  de,  necessariamente,  ser  como  ela  diz  que  é  (se  for

verdadeira) e ser diferente de como ela diz que é (se for falsa).
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