
LOGICA E FILOSOFIA DA LINGUAGEM NA PRIMEIRA MODERNIDADE: CONTINUIDADE 

E RUPTURA COM A TRADIÇÃO LOGICA DA BAIXA IDADE MEDIA 

                                      EMENTA 

 

Nesta disciplina serão examinadas três obras do início da Idade Moderna: a Dialética de 

1555 de Petrus Ramus, a Lógica ou arte de pensar de Arnauld e Nicole, e as Investigações 

gerais sobre a análise de noções e verdades de Leibniz. Nosso foco serão os seguintes 

tópicos: doutrina dos termos, teoria da proposição, teoria da prova ou demonstração  

 

                                    PROGRAMA 

1. Lógica e Retórica no pensamento de Ramus. A tradição dos Tópicos de Cícero.  A divisão 

da Lógica em Analítica e Dialética e a classificação dos tópicos.  A doutrina ramista do juízo e 

do raciocínio. A doutrina do método na Dialética de 1555. 

2. A Lógica ou arte de pensar de Arnauld e Nicole: as diversas edições da obra. A 

concepção de Lógica. A teoria das ideias. A doutrina do juízo. A teoria do raciocínio na 

Lógica ou arte de pensar e sua relação com a silogística aristotélica: o caso do raciocínio 

obliquo. A teoria da demonstração da Lógica ou arte de pensar. A gramática raciocinada 

de Arnauld e Lancelot. 

3.   As Investigações generais sobre a análise de noções e verdades de Leibniz.  A 

classificação das ideias. A análise das ideias. O carácter intencional da Lógica de Leibniz. 

A noção de verdade. A classificação das verdades.   A quantificação nas Investigações 

gerais.  A redução dos enunciados a termos. O problema da negação.  A teoria da 

demonstração de Leibniz comparada com a teoria da demonstração de Aristóteles. 

4. A filosofia da linguagem subjacente na Lógica ou arte de pensar e na Gramática 

raciocinada.  A relação entre linguagem e pensamento na Lógica e na Gramática de Port 

Royal.  O projeto leibniziano de caraterística universal.     
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