
 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Um dos problemas centrais do probabilismo está em discernir a contingência 
futura dos atos humanos em sintonia com a “interpretação correta” das regras de 
consciência. Mas: quais os limites que uma teoria do probabilismo em sentido 
forte pode apresentar para os futuros contingentes, isto é, para casos que, 
futuramente, possam extrapolar os limites prévios e dissolver lentamente as 
barreiras formais da lógica? Para ser mais claro: até onde pode ir o probabilismo 
e o que não é razoável praticar? Quais os critérios para definir o que é ordenado 
segundo a razão prática?  
A modalidade, aqui, passa a ser vista como uma plataforma de critérios formais 
rígidos, apta a entregar à teoria do juízo provável melhores critérios para definir 
os limites metodológicos dos atos humanos.  
 No presente livro, Marcus Paulo Rycembel Boeira desvenda o complexo 
emaranhado conceitual do tema do probabilismo apresentado por Diego de 
Avendaño em seu Thesaurus Indicus, particularmente nos Livros III e IV, 
pervadindo a natureza modal doxástica do juízo provável. Procura demonstrar a 
subsistência de uma lógica modal nos tomos indicados, situada no background 
analítico soerguido pelo jurista peruano. Busca-se, nesta obra, estabelecer uma 
conexão entre as lógicas modal e doxástica, tendo em vista fortalecer a atenção 
do observador sobre o grau de necessidade que decisões com base em “certeza 
provável” requerem para a justificação de soluções sobre controvérsias morais e 
jurídicas.  
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NOTA EXPLICATIVA 
 
 

O presente livro nasceu como projeto de tese de pós-doutoramento realizado 

junto à Pontificia Università Gregoriana no ano de 2020, sob orientação do professor 

João J. Vila-Chã. O florescimento progressivo de pesquisas voltadas para o vasto 

continente da escolástica tardia nos últimos decênios pode ser visto como um 

empreendimento epocal, no qual diversos pesquisadores de todas as partes do 

mundo, particularmente na Europa e nas Américas, têm produzido teses, projetos de 

pesquisa, obras e artigos científicos. De nossa parte, a realização do estágio pós-

doutoral implicou na consecução de um plano de trabalho, em que a redatação dos 

capítulos do presente livro foi acompanhada por pesquisas não só atinentes ao 

próprio Tratado Thesaurus Indicus e demais escritos de Diego de Avendaño, senão 

também pelas diversas consultas a manuscritos que levamos a cabo junto aos 

arquivos da Biblioteca Vaticana e ao Archivio Storico da Pontificia Università 

Gregoriana. O trabalho de consulta aos manuscritos representou não apenas a 

confirmação de que nossa intuição quanto à lógica doxástica subjacente ao 

tratamento de Avendaño acerca da opinião provável despontava como tese 

afirmativa, senão também nos conduziu a aperfeiçoar as conclusões obtidas nesta 

pesquisa por virtude de postulações e conclusões aduzidas pelos alunos do Collegio 

Romano quanto ao repertório temático compositivo da teoria modal do probabilismo. 

Em outras palavras, um tratamento do probabilismo excedente ao campo moral, 

ancorado no âmbito da lógica e da dialética, era já algo usual dentre os docentes e 

discentes do Collegio Romano, cujos materiais de aula, manuscritos, 

encadernamentos e escritos esparsos encontram-se predominantemente no 

Archivio Storico da Gregoriana. A consulta a tais manuscritos, alguns dos quais 

expressamente assertivos quanto ao tratamento lógico da opinião provável, como é 

o caso do manuscrito relativo ao caso Ludovulgo Lotto, composto entre 1701 e 1800, 

sem data certa, nos permitiu tomar por assentado o ponto de partida que elegemos 

para perscrutar a extensa trajetória traçada por Avendaño: o axioma de que a 

probabilidade é o resultado de um ato epistêmico capaz de ser analisado do ponto 

de vista da lógica modal doxástica. 



 

 

 

 

10 | MODALIDADE E PROBABILISMO: Lógica modal doxástica nos Livros III e IV do Thesaurus Indicus de Diego Avendaño 

 

Na Biblioteca Vaticana, além de consultar quase diariamente a edição 

publicada em Antuérpia do Thesaurus Indicus, também obtivemos acesso cotidiano 

a diversas obras de lógica dos escolásticos tardios, tanto da península ibérica como 

do novo mundo, como Antonio Rubio e Alonso de Vera Cruz.  

Em suma, a abordagem da opinião provável dentro dos pátios interiores da 

Lógica nos apresentou inúmeros desafios, enfrentados com o imprescindível apoio 

dos comentaristas de Avendaño, como ainda de alguns dos lógicos do siglo de oro 

no velho e no novo mundo.  

Com este livro, pretendemos demonstrar que a teoria dos modos é uma chave 

de leitura mais profícua para o entendimento dos limites formais do probabilismo 

moral. Não negamos a imprescindível importância da virtude da prudência para o 

adequado entendimento do tema. Ainda assim, ousamos supor que a lógica 

doxástica e a abordagem da modalidade em correspondência com os futuros 

contingentes se apresentam como portos seguros epistemológicos para os 

raciocínios prático-morais no âmbito do provável, pois satisfazem as exigências 

epistêmicas para uma justificação intersubjetiva do juízo provável, como também se 

desenvolvem mediante um método lógico-formal mais rigoroso em comparação 

com o mero reconhecimento da deliberação no escopo do juízo prático, já que se 

subordinam à objetividade das instrumenta sciendi, fundamental para o raciocínio 

teorético como também para o raciocínio prático, exercendo uma função medianeira 

de delimitação entre os níveis de certeza e os espaços de realização dos atos 

humanos. Dentre as vantagens de se tomar a modalidade como um meio delimitador 

dos espaços de ação moral, está a de que os graus de responsabilização se tornam 

mais evidentes e explícitos, e a avaliação quanto à objetividade moral da agência 

humana obtem uma posição de maior reconhecimento universal, o que permite 

distingui-la das alternativas mais usuais do ceticismo ou do formalismo.  

 



PRESENTATION 
 

Walter Redmond 
It is a pleasure to present this fine study of probablism in the Thesaurus 

Indicus of Diego de Avendaño, the great Spanish-Peruvian jurist and ethicist of the 

17th century, by Marcus Paulo Rycembel Boeira.  I wish to make a few comments on 

Boeira’s work in relation to my own short venture into this very difficult realm.1 

The word “probabilism” refers to the Scholastic controversies about 

conscience which began in the 16th century and lasted over four hundred years.  To 

respond to the pressing issues of their time, Avendaño and his colleagues had to rely 

on a metaethical theory of the ways opinion grounds moral decision, that is, they had 

to work out generally applicable logics of knowledge and virtue.  “Should we 

implement this policy if we are unsure that we may?”  “Do my reasons for it outweigh 

reasons against it?”  “How, when I am in doubt, when I ‘waver’, can I acquire the critical 

mass of rationality that virtuous action demands?” 

The implementations of these controversies have been studied in their 

historical settings, but the interesting and original metaethics behind them has been 

little appreciated outside of the Scholastic circles themselves.  This is why Boeira’s 

work is important, indeed relevant, “practical”, since any discussion of conscience 

supposes the material of probabilist analyses.  Aspects of this material have been 

developed independently in recent epistemic logic (of knowledge and belief) and 

deontic logic (of obligation and prohibition).2 

At first glance there seems to be something odd about some of the things 

Boeira quotes Avendaño as saying about moral opinions: “Quod falsum est probabile 

esse potest” (“what is false can be probable”), or “an improbable opinion is not false 

nor is a probable opinion true”.  One reason why they sound strange is that “probable” 

for these scholars did not mean “likely” so much as “defendable”, that is, giving valid 

reasons for moral opinions.  A defended opinion then, may be true or false. 

                                                     
1  “Conscience as Moral Judgment/ The Probabilist Blending of the Logics of Knowledge and 
Responsibility”, Journal of Religious Ethics” (26.2, Fall, 1998), 389-405. 
2 J. Hintikka used the operators “one knows that p” and “one believes that p” in Knowledge and Belief 
(Ithaca and London: Cornell U., 1962).  See Redmond, “Lógica, deber, virtud”, Areté, Revista de Filosofía 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú (vol. 11, n. 1-2, 1999) 755-772. 
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Another reason for this oddity is that in the philosophical tradition opinio, like 

the Greek δόξα (or the English “belief”) falls short of knowledge: scientia, ἐπιστήμη.  

Opining, believing, does not need the strong assent required by knowing and it is 

always accompanied by “misgiving”, the fear of being wrong.  Thomas Aquinas 

described a logic of religious knowledge and opinion that was basic for probabilist 

argument, and it can be pictured in this way:3 

 

certainty 

 one knows that p          one knows that not-p 

 ─────────────────────────── 

 belief 

 one believes that p            one believes that not-p 

surmise 

wavering 

one believes neither that-p nor that non-p 

   

“Epistemic” is a general term for the entire cognitive spectrum: knowing that p 

or not-p is true and believing, opining, that p or not-p is true.  “Doxastic” refers 

specifically to the logic of belief or opinion.  The probabilists were not worried so 

much about moral knowledge when consensus could be assumed.  Their problem 

was evaluating contradicting opinions over courses of action that had to be acted 

upon.  That is why doxastic logic, the logic of belief, was crucial, and this “doxastic 

modal logic” is the object of Boeira’s analysis.  He quotes Avendaño adding to St. 

Thomas’s statement that opinion results from assent to a proposition when there is 

wavering (dubitatio)  and fear (formido) that its opposite may be true: “when the 

motive of the assent is not light but has weight for those able to judge the particular 

matter, the opinion will be probable”, and notes the contrasting epistemic states: fear 

- wavering - sureness. 

The probabilists had various answers to the question of what constitutes a 

practically certain conscience sufficing to ground virtuous action in the face of 

uncertainty.  There were many schools, systemata, between the two extremes (both 

                                                     
3 Summa theologiae, II-II,1:4.  See Redmond, “A Logic of Religious Faith”, The Rationality of Theism, 

ed. A. García de la Sienra (Amsterdam and Atlanta: Rodopi, 2000) 35-59, p. 38, note 17. 
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condemned by the church) of laxismus (even dubiously probable opinions may be 

followed) and turiorismus (only the most certain opinion may be followed): 

probabilism (in the specific sense), probabiliorism, equiprobabilism and still others. 

Over the last fifty years investigations of the logic done during the colonial 

period in Latin America have multiplied.  Most have naturally concentrated on 

university textbooks and other academic writings, but logic, as these logicians often 

remarked,4 is both a science that explores its own truth and an art that “teaches” the 

rules of right thinking and then “uses” them in other sciences-- like ethics, for 

example.  Boeira’s book is a good example of how philosophers like Avendaño were 

applying logic in their own fields. 

 

 

 Walter Redmond. 

Austin, Texas USA. 

 

 

                                                     
4 For example, Juan de Espinoza Medrano; Redmond, La lógica en el Virreinato del Perú, México…: 

Instituto Riva Agüero y Fondo de Cultura Económica, 1998 (second edition in preparation), p. 57. 

 





 INTRODUÇÃO 

 

Diego de Avendaño (1594-1698) foi teólogo jesuíta de origem segoviana, 

professor e reitor do Colégio Máximo de São Paulo de Lima, no Perú. Filósofo moral 

e jurista, é autor da obra Thesaurus Indicus, autêntico Tratado destinado a ofertar 

uma miríade de soluções teológicas e filosóficas para questões práticas de difícil 

solução, pelo que os seis livros que constituem este vasto tratado indicado 

apresentam uma coletânea sublime  de estudos sobre casos morais e jurídicos 

sucedidos no Virreinato del Perú. O autor desponta como um dos principais 

expoentes da chamada escolástica colonial, ou segunda escolástica ibero-

americana. Embora não tenha sido o primeiro autor da tratar do probabilismo como 

um método de resolução de problemas morais e jurídicos, primogenitura ocupada 

por Bartolomé Medina (1528-1580)1, é inegável que o conjunto de seus escritos legou 

ao patrimônio filosófico do ocidente um inexorável tratamento reflexivo para os 

dilemas de consciência atinentes às decisões a serem tomadas por magistrados e 

membros do clero quanto à questões morais e jurídicas, monstrando ser de crucial 

importância para a solução dos “casos difíceis” enfrentados pelos tribunais civis e 

eclesiásticos no novo mundo.   

No âmbito do probabilismo moral, há pelo menos três grandes linhas de 

pesquisa que se abrem ao investigador quando se depara com o objeto propriamente 

dito da temática: o estudo da Ética, da Epistemologia e da Lógica. No presente 

estudo, enfocar-se-á na terceira linha investigativa, pelo que buscaremos, o que 

obviamente sabemos ser um caminho nada trivial, diagnosticar as condições 

semânticas e doxásticas da opinio probabilis.  

Ante tal desafio, qual seja o de penetrar a obra do autor e discorrer sobre uma 

particularidade do probabilismo, a saber, a natureza modal do ato de decisão, outra 

não é a pretensão desta singela obra senão a de perscrutar os aspectos lógico-

apodíticos da teoria do probabilismo em Avendaño, em especial tal como 

preconizada nos Livros III e IV do Thesaurus Indicus.  

                                                     
1 Teólogo dominicano, nasceu em Valladollid e foi discípulo de Francisco de Vitória. Bartolomé Medina 
foi lente de Teologia Moral na Universidade de Salamanca. Em 1577, publicou um Comentário a Suma 
de Teologia I-II, no qual trata do probabilismo, ou melhor, da licitude de se seguir uma opinião provável 
em matéria moral, a despeito de outras de igual valor.  
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Usualmente, o probabilismo é uma temática enfrentada no escopo da 

Theologia moralis, notadamente no âmbito do juízo prático e atinente ao Sacramento 

da Penitência. No Thesaurus Indicus, o autor enfrenta o problema de se entre a 

certeza moral e a dúvida, reside um âmbito suavemente indeterminado, em que a 

probabilidade e não a certeza absoluta ou a dúvida constitutiva é preferível para 

justificar os atos de decisão.  

O ato de decisão é uma atitude perante a realidade circunstancial do agente 

que pressupõe deliberação, convicção, intencionalidade, clareza, satisfação de 

exigências e requisitos de racionalidade prática. O ato como tal carrega consigo 

determinados sentidos que o fundamentam e dirigem segundo uma razão de fim e 

de meio. Constitui, assim, um postulado inquestionavelmente relevante para a 

agência humana.  

A adequação de uma ação humana à uma regra ou a um padrão moral supõe 

que: (i) o agente esteja consciente do fim; (ii) o agente tenha domínio cognitivo do 

objeto circunstancial dentro do qual encontra-se; (iii) a decisão suceda a uma etapa 

prévia de deliberação, medianeira entre a dúvida e a certeza do meio empregado.  

A doutrina do probabilismo moral situa-se entre as doutrinas ontológicas da 

verdade e as linhas ceticistas sobre o conhecimento da verdade. O probabilismo em 

sentido forte não pode ser visto como algo que contenha um pouco de cada uma 

dessas tradições. Pelo contrário. Apresenta-se como via intermediária, em que 

certas circunstâncias não fornecem ao agente moral condições de sustentar sua 

respectiva decisão em fundamentos evidentes ou rigorosamente demonstrativos. 

Entre a verdade e o ceticismo, há uma escala de probabilidades.  

Dentro disso, soerguem-se argumentos e interpretações as mais variadas 

sobre o direito e a moralidade. Ainda assim, há um método de acordo com o qual o 

provável é tomado como critério, mas não sem uma padronização metodológica 

rigorosa, um framework a partir do qual os raciocínios práticos são setorizados e 

alocados segundo uma razão teleológica.   

A busca pela realização do bem, a conveniência e/ou utilidade comum 

perseguida pelos seres humanos em geral, e pelos agentes do direito em particular, 

requer que os respectivos argumentos empregados em prol de certas ações estejam 
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fundamentados em premissas razoáveis e princípios práticos condizentes com os 

bens humanos básicos em geral.  

No campo da equidade, a conexão entre o sentido da regra e a ação humana 

é requisito fundamental para a ordem juspolítica. Mas como sustentar tal conexão 

sem considerar os aspectos periféricos e circunstanciais da própria ação? Em outras 

palavras: entre o condicionamento integral e a libertinagem total, como o 

probabilismo fornece bases razoáveis, ancoradas nos princípios da razão prática, 

para justificar e conformar os atos humanos segundo uma razão de bem? 

No presente livro procuraremos apresentar uma justificativa metodológica 

para este plano de fundamentação dos atos humanos segundo Diego de Avendaño, 

especialmente partindo do Thesaurus Indicus, supondo uma conexão com a lógica 

modal.  

Estamos convictos de que a teoria dos modos fornece, no horizonte do 

probabilismo, limites formais rigorosos e condizentes para a justificação dos atos 

humanos, dentro de uma escala aberta de sentidos e significações. 

Um dos problemas centrais do probabilismo está em discernir a contingência 

futura dos atos humanos em sintonia com a “interpretação correta” das regras. Mas: 

quais os limites que uma teoria do probabilismo em sentido forte pode apresentar 

para os futuros contingentes, isto é, para casos que, futuramente, possam extrapolar 

os limites prévios e dissolver lentamente as barreiras formais? Para ser mais claro: 

até onde pode ir o probabilismo e o que não é razoável praticar? Quais os critérios 

para definir o que é ordenado segundo a razão prática e o que não é?  

A modalidade, aqui, passa a ser vista como uma plataforma de critérios mais 

rígidos, apta a entregar à teoria do juízo provável melhores critérios para definir os 

limites metodológicos dos atos humanos.   

Normalmente, a temática do probabilismo é articulada com a ética clássica 

das virtudes, na qual a virtude da prudência desempenha função primordial na 

arquitetônica dos atos humanos. De fato, uma teoria do probabilismo não pode 

prescindir da prudência: “qui probabiliter agit, prudenter agit”. A prudência é tomada 

como princípio interior, como o hábito e virtude intelectual que aperfeiçoa o agente 

em sua faculdade intelectiva e moral para deliberar bem. Todavia, o que pretendemos 

no presente livro é lidar com a temática do probabilismo supondo limites externos 
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mais claros, extraídos da lógica modal e, em especial, da modalidade atinente aos 

futuros contingentes dos atos humanos.  

Sobre o âmbito de delimitação do espaço moral da ação na perspectiva do 

probabilismo moral, é mister reconhecer um itinerário breve e primário, dividido em 

quatro etapas: 1. Cognição da moralidade dos atos humanos e da ação prática a ser 

realizada como atividade qualificável moralmente; 2. Identificação da certeza ou 

probabilidade do juízo prático-moral acerca da qualificação da ação; 3. 

Consequências prático-morais da ação e da abstenção em certas circunstâncias; 4. 

Grau de convicção correspondente ao juízo prático estabelecido, cujo embasamento 

pode assumir níveis distintos de certeza, conforme a proximidade à opinião ou à 

verdade.  

O Thesaurus Indicus é um Tratado dividido em seis partes. Na obra, Avendaño 

sustenta o probabilismo como filosofia prático-moral apta a explicar e justificar os 

atos humanos e as decisões juspolíticas, tomando por base a relevância do provável 

e não do certo ou do duvidoso no esteio das relações sociais e institucionais. A 

posição ocupada pela opinião provável no esboço de teoria da argumentação ali 

proposta evidencia um canal aberto com a lógica modal da contingência.  

A despeito de toda a importância que o probabilismo ocupa no âmbito da 

teologia e da filosofia moral e política, nossa tarefa será a de articulá-la com a teoria 

dos modos, tendo em vista o campo relativo à justificação externa da probabilidade 

moral. Em outros termos, o que buscamos é traçar um espectro semântico dentro do 

qual a decisão baseada em probabilidade moral possa ser justificada 

satisfatoriamente pelo juízo prático e pelas condições futuras de execução e 

cumprimento de regras.  

Assim, no presente livro pretendemos enfrentar a temática da modalidade 

atinente ao ato de decisão em sede de opinião provável. Para tal, buscaremos 

estabelecer uma conexão entre as lógicas modal e doxástica, e o grau de 

necessidade que decisões com base em “certeza provável” requerem para a 

justificação de soluções sobre controvérsias morais e jurídicas, tomando-se como 

base alguns dos critérios apresentados por Diego de Avendaño em algumas seções 

dos Tomos III e IV da obra Thesaurus Indicus. 



1. DIEGO DE AVENDAÑO: UM NEOESCOLÁSTICO DAS AMÉRICAS 
 

 

Diego de Avendaño S.J. nasceu no dia 29 de setembro de 1594, na cidade de 

Segovia, Espanha, onde estudou gramática latina e artes liberais, tendo ido ainda 

jovem para o Perú, não sem antes ter passado pelo colégio Maese Rodrigo em 

Sevilha, onde estudou filosofia e conheceu seu grande amigo e mentor intelectual, o 

jurisconsulto Juan Solórzano Pereira, considerado o patriarca dos missionários 

americanos e autor da grande obra De Indiarum Iure, com quem viajou para o Perú 

em 1610. Já em Lima, sob a orientação do mestre Solórzano, ingressa na Sociedade 

de Jesus no dia 25 de abril de 1612, aos 17 anos, tendo sido incorporado sob a 

regência do padre provincial Juan Sebastián de la Parra, tendo ali adquirido o 

Bacharelado em Artes e, então, cursado teologia. Após seus estudos formais, foi 

reitor dos colégios de Cuzco e Chuqisaca (hoje Sucre), tendo sido, nesta última 

localidade, professor Cátedra-Prima de Teologia. Mais tarde, se muda para Lima, 

onde também assume a Cátedra como docente no Colégio Maximo San Pablo, onde 

foi posteriormente reitor até 1663. Na capital do Vice-reinado, foi governador 

provincial da Companhia de Jesus, cuja jurisdição estendia-se por todo o Perú. 

Também exerceu o cargo de censor do Tribunal da Inquisição. Este último cargo lhe 

forneceu a experiência necessária para enfrentar temas difíceis em obras 

posteriores, especialmente os dilemas morais presentes em suas obras1. 

As obras completas de Avendaño são elencadas a seguir, com as respectivas 

datas: 

1)  Epithalamium sacrum: 2 tomos, Lyon, 1643; 

2) Amphitheatrum misericordiae, Lyon, 1660; 

3) Problemata theologica, Amberes, 1668; 

4) Thesaurus Indicus sive generalis instructor pro regimine conscientiae in his 

quae ad Indias spectant: 6 tomos, Amberes- Jacobo Meurs 1668 a 1686. 

5) Cursus consummatus sive recognitiones theologiae, expositivae, 

scholasticae, 1686. 

                                                     
1 LOSADA, Ángel. Diego de Avendaño S.I. moralista y jurista, defensor de la dignidad humana de indios 
y negros en America, in Missionalia Hispanica, revista semestral. Madrid: Consejo Superior de 
Investigacciones Científicas – CSIC, ano XXXIX, num. 115, 1982, PP. 1-18.   
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É um autor de caráter neoescolástico, autêntico expoente da segunda 

escolástica ibero-americana. Compôs o monumental tratado supramencionado 

Thesaurus Indicus sive generalis instructor pro regimine conscientiae in his quae ad 

Indias spectant, composto de seis tomos editados e publicados durante o período de 

1668 a 1686. Os Tomos terceiro e quarto, que tratam especificamente da temática 

do probabilismo, ora assunto do presente livro, são datados de 1666 e 1670, 

respectivamente. A composição da obra mostra a profunda densidade da vida 

eclesiástica e docente do autor no novo mundo que, nascido em Segovia, abraçaria 

o Perú como a sua pátria. Foi catedrático universitário na Universidad San Marcos e 

manteve diálogos importantes com autores do período, como o já mencionado J. 

Solórzano Pereira.  

De acordo com o Pe. Antonio de Egaña, as datas de composição dos seis 

tomos da obra são, respectivamente:  

 

1) Tomo I: 1662 

2) Tomo II: 1662 

3) Tomo III: 1666 

4) Tomo IV: 1670 

5) Tomo V: 1672 

6) Tomo VI: 1678 

 

No Thesaurus, Avendaño enfrenta os dilemas típicos do seu tempo: os dilemas 

de consciência, as questões institucionais envolvendo autoridades civis e 

eclesiásticas no novo mundo, como também a extensão que cada um destes 

assuntos possui relativamente aos sacramentos da ordem e da penitência no âmbito 

da theologia moralis.  

Embora defensor incansável da monarquia espanhola, a qual considera o 

patronato moral e espiritual dos povos ibéricos, ataca com ácida ironia ouvidores e 

oficiais de fazenda da Coroa no novo mundo, julgando-os corruptos e avarentos e 

lançando-lhes as mais vis acusações. Com as instituições civis, manteve relações 

heterodoxas, de respeito por figuras que agiam com retidão, segundo seu juízo, e 

desprezo pelos que se corrompiam. Ouvidores, oficiais, procuradores, juízes e 
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advogados, todos de algum modo, aparecem com profusão nos primeiros Tomos do 

Thesaurus.  

Velez nos diz que o Thesaurus Indicus  

 

“resultou um livro medular, redatado desde a fase adulta serena de uma 

existência consagrada ao estudo e ao ensino. Reúne Avendaño no Thesaurus um 

imenso arsenal de proposições, onde aparecem de forma cabal respostas para 

centenas de problemas que diziam respeito a governantes, moralistas e juristas 

de Espanha e Iberoamérica. Talvez os muitos pontos ali enfrentados pouco 

interessem ao leitor moderno. Talvez ainda recaia o autor em divagações, em 

ilações difusas e complexa subutilização expositiva, tributo que Avendaño paga 

à tendência casuística da teologia moral de seu tempo. O estilo latino responde 

às preferências barrocas do Século XVII”2. 

 

O índice do Thesaurus Indicus apresenta uma ampla e complexa gama de 

assuntos, que se estendem da teologia moral aos dilemas canônicos e civis. O 

gênero casuístico, tão comum no siglo de oro, aparece de cheio no tratado. Um 

arcabouço analítico absolutamente formidável de temáticas próprias da Theologia 

moralis e do direito canônico, normalmente endereçadas a solver dilemas de reta 

consciência e conflitos de interpretação sobre decisões a serem tomadas por 

autoridades eclesiásticas e civis. Dentre os destinatários concretos das análises 

produzidas figuram reis, príncipes, vice-reis, ouvidores, oficiais da fazenda pública, 

procuradores, juízes e advogados, além de autoridades eclesiásticas, padres, 

doutores e canonistas.   

Assim como o Indiarum Iure de Solorzano, a obra de Avendaño, em particular 

o Thesaurus, é construída a partir das realidades vividas no vice-reinado do Perú. 

Mas, à diferença de seu mentor, vai mais longe: logo no início do tratado, argumenta 

conhecer por décadas a realidade local, tendo ali residido por mais de cinquenta 

                                                     
2 VÉLEZ, Armando Nieto S.J. El índice del Thesaurus Indicus de Diego de Avendaño. In, Separata- 
Revista Historica - Tomo 36 (1987-1989), Jesuitica C 50 (Institutum Historicum Societatis Iesu), 
disponível na Biblioteca da Curia Generalizia da Companhia de Jesus em Roma, Borgo Santo Spirito 
5, pp. 51-133. Tradução livre do autor 
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anos. Sua intenção desde a chegada foi a de permanecer na Nueva España, 

reconhecendo a si próprio como um ciudadano de las Indias. 

Frente a um ambiente caracterizado pela corrupção e avareza dos oficiais e 

funcionários da metrópole, Avendaño contrapõe-se a tal estado-de-coisas não com 

a postura de um moralista puro e simples, mas como sacerdote que encarna a 

missão apostólica, por cuja especialíssima doutrina ecoa o imprescindível exame de 

consciência. É a partir daqui que a teologia moral pervade a obra do autor. O projeto 

racional do Thesaurus consiste em contrastar as práticas sociais e políticas com a 

teologia moral, em primeiro lugar, e então com a ética das virtudes e as normas e 

instituições da ordem civil. Não há, diretamente falando, um interesse de Avendaño 

pela lógica ou mesmo pela dialética desde um ponto de vista central. As 

considerações metodológicas acerca da opinião provável são tratadas de um modo 

adjacente na obra, ainda que presentes e analisadas em conformidade com as 

balizas do status quaestionis. A natureza lógico-epistêmica da opinião provável é 

enfrentada para robustecer os casos, para enriquecer um vasto cenário expositivo de 

casos exemplares e textos canônicos e teológicos. Logo, há no pano de fundo de 

cada um dos casos submetidos ao exame do probabilismo um aporte inquestionável 

à teoria modal. Obviamente, Avendaño dispõe nos tomos III e IV do tratado de 

diversas ilações sobre a dimensão potencial da opinião provável relativamente à 

dialética e mesmo à teoria do conhecimento. Ainda assim, é no âmbito da teologia 

moral em grande medida, e no Direito de forma mais mitigada, que a temática 

aparece de maneira proeminente.  

É possível diagnosticar, no proscênio do tratado, quatro ordens de matérias 

articuladas, convergentes para a justificação do juízo moral: (i) teologia moral; (ii) 

ética das virtudes; (iii) exigências de justiça política; (iv) normas jurídicas. Uma tese 

segundo a qual se argua que por trás do Thesaurus repouse uma teoria modal para 

delimitar o horizonte semântico da opinião provável não implica, aqui, afirmar que 

Avendaño tenha se debruçado sobre a temática da modalidade doxástica de forma 

premente e direta, senão que os modos despontam no interior das análises feitas 

pelo autor para conectar cada uma das quatro matérias mencionadas, articulando-

se, assim, a recta conscientia com decisões em matéria moral e jurídica. Em outras 

palavras, a conexão entre os pontos (i), (ii), (iii) e (iv) sucede-se mediante o “reforço” 
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semântico dos modos possível, necessário, contingente, impossível, provável e 

improvável.  

A partir da denúncia de casos paradigmáticos, ubicados no contexto da 

experiência eclesiástica enfrentada pelo próprio Avendaño, três tipos de perspectivas 

despontam para o observador: 1º a confirmação da necessidade de reformas 

institucionais civis e eclesiásticas; 2º a igualmente necessária reforma das normas 

jurídico-canônicas e civis, relativamente aos casos envolvendo a fundamentação 

moral dos direitos e das práticas costumeiras; 3º o aperfeiçoamento do juízo sobre 

dilemas morais e jurídicos. Diz Muñoz Garcia que  

 

“llevado esto del nivel racional y teórico de las normas al de la vida práctica, 

nuestro jesuíta pasa a la denuncia con casos del contexto en el que le toco vivir; 

casos que, a pesar de los defectos que critica y lejos de representar una 

minusvaloración de la sociedad peruana, son aducidos como ejemplos 

confirmativos de la necesidad de reforma que a nivel teórico se empeña por poner 

de manifiesto. Lo que no se puede calificar ni de pesimismo nacional ni de crítica 

destructiva; más bien de exteriorización de los sentimientos de alguien a quien 

lo dolía aquella situación”3.  

 

Precisamente a terceira perspectiva apontada é aquela na qual se coloca a 

questão do difícil juízo sobre a decisão correta a ser tomada, em suma, a qualificação 

da opinião sobre a fundamentação mais próxima da certeza.     

É nos tomos III e IV como mencionamos que Avendaño se debruça sobre o 

probabilismo de maneira mais forte em todas as suas vertentes analíticas. No 

presente estudo, porém, focaremos o nosso intento em abordar a opinião provável 

segundo os dilemas epistêmicos e semióticos involucrados no âmbito da lógica 

modal, em particular, da lógica doxástica e da semântica dos mundos possíveis.  

Toda a tese do probabilismo começa na disputa entre opiniões e na escolha 

da posição mais provável, após um juízo deliberativo que considere as variáveis 

involucradas no caso.  O fim da opinião provável é, em última análise, a ordem, a 

                                                     
3 MUÑOZ GARCÍA, Angel. Introducción a la traducción del Thesaurus Indicus Vol. I, Tít. IV y V: Oidores 
y Oficiales de Hacienda. 1ª ed. Pamplona: Eunsa, 2003, p. 22.  
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decisão final sobre um caso difícil, por cuja insuficiência de critérios judicativos, não 

é possível abalizar nenhuma decisão alcançada pelo intelecto como universalmente 

válida, tampouco certa. Ao julgador, cabe decidir de um modo mais próximo à ordem 

exigida. Na ausência de pressupostos epistemológicos que forneçam à decisão o 

grau máximo de certeza, ou de costumes consolidados na prática social, opta-se 

pela eleição, quando o intelecto move-se ao objeto por uma deliberação prévia, que 

inclina-se pela alternativa mais vizinha da noção de ordem em detrimento de outras.  

O Thesaurus Indicus é, portanto, uma obra monumental, na qual, dentre outros 

objetivos, apregoa o tratamento analítico de temas teológicos e práticos, como o de 

atentar para o que diz a Carta do Fray Julián Garcés, Bispo de Tlaxcala, dirigida ao 

Papa Paulo III, por ocasião da Encíclica Sublimis Deus por ele redigida, onde condena 

expressamente a escravidão. As temáticas da escravidão, da dignidade humana, das 

liberdades e direitos naturais dos habitantes do novo mundo, da justiça política 

atinente à organização do poder civil nos vice-reinos e a justiça administrativa, civil 

e eclesiástica, despontam como assuntos que orbitam em torno da vida intelectual 

e prática de Avendaño.  Como é sabido, o autor figura dentre os grandes defensores 

dos direitos naturais e da dignidade dos índios, tendo sido árduo defensor dos justos 

títulos dos povos americanos. Não iremos atentar para tais temas nem tampouco 

para outros Tomos do Tratado, dada a vastidão de escritos acerca do assunto e, 

particularmente, porque não constitui o objetivo central do presente livro4.  

É precisamente nos tomos 3 e 4, portanto, onde Avendano se dedica à 

temática do probabilismo, suas implicações no campo teológico, particularmente 

quanto aos problemas suscitados pela retidão de consciência e, de forma mais 

abrangente, pelo sacramento da penitência, no interior da teologia moral. O 

diagnóstico da opinião provável em cada dubia enfrentada demonstra a 

profundidade analítica do autor quanto aos vários dilemas ocorridos no novo mundo, 

notadamente aqueles atinentes ao juízo prático-moral.  

Normalmente, a temática do probabilismo aparece quando, ante a ausência de 

pressupostos firmes, leis e práticas consuetudinárias assentados na tradição 

jurídico canônica e civil, surge a “dúvida” quanto a melhor decisão a ser tomada em 

                                                     
4 Nesse sentido, ver ZAVALA, Silvio. Repaso historico de la Bula Sublimis Deus de Paulo III, en defensa 
de los Indios. 1ª ed. México: universidad iberoamericana, 1991, p. 45 e 46.  
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um caso, cujo desfecho só pode contar com um juízo de probabilidade sobre a 

opinião mais próxima da certeza. É um juízo de razoabilidade, a partir do qual a 

opinião provável é erigida em matéria de fundamentação da decisão a ser tomada. A 

opinião, aqui, reivindica uma estatura epistemológica mais alta do que a mera 

possibilidade lhe pode conferir. O provável, situado entre o possível e o necessário, 

entre a verossimilhança e a certeza, conta com extensões predicativas no que tange 

à sua designação semântica. 

A opinião provável emerge como um ato não insuficiente do juízo prático. Após 

deliberação sobre uma miríade de possibilidades, o máximo grau a que a reta 

consciência pode chegar é ao juízo provável, concebendo uma decisão gerada a 

partir de um ato intelectual autorreflexo. A formação, assim, da consciência reta, do 

ponto de vista da teologia moral, conta não apenas com o aparato das virtudes 

intelectuais, dos bens humanos, da lei natural, como também dos hábitos do 

intelecto, mas também com a variação dos graus de certeza que pavimentam as 

decisões radicadas em juízos de probabilidade. É esta a “ousadia” dos teólogos 

chamados probabilistas do século XVII em diante, dos quais Avendano é um 

expoente sem igual.  

Nosso intento não será o de avaliar os casos, tampouco traduzi-los ou mesmo 

estabelecer um contraste entre o probabilismo e outras teorias morais acerca da 

consciência reta. Pretendemos, antes, discernir alguns limites lógico-semânticos da 

opinião provável, cotejando-a no interior dos juízos formais. Assim, é a extensão dos 

termos ubicados nas proposições que expressem juízos prováveis o que realmente 

importa para os propósitos desta investigação. Para tanto, vamos nos valer de 

algumas passagens expostas pelo autor nos tomos indicados, atentando, antes de 

tudo, para os excertos que tratem de modo mais explícito do aspecto modal atinente 

ao probabilismo, não sem antes tratar do contexto histórico dentro do qual Avendaño 

desponta como um intelectual probabilista.   

 





2. PROBABILISMO, CONDIÇÃO EPISTÊMICA E JUÍZO PRÁTICO 
 

 

Opinião provável pode ser vista aqui como um tipo especial de enunciado que 

expressa um juízo provável sobre uma decisão a ser tomada. Almeja-se alcançar um 

grau de certeza sobre o objeto predicamental, a saber, uma ordem para a ação ou 

abstenção humana. Digo predicamental porque no conceito de ordem lidamos com 

uma acepção formal, considerada aqui o núcleo duro de significação do que a ação 

deveria ser para transformar os estados-de-coisas do mundo segundo uma 

expectativa universal, e a acepção material, sobre a qual recaem inúmeras 

categorias, como também classes de predicáveis, como é o caso do gênero próprio 

da ação em questão, ou ainda qual a natureza específica de suas propriedades 

comparativamente a outras ações análogas ou pertencentes ao mesmo gênero, e 

assim por diante. 

 Em um estado-de-coisas x, qual deve ser a ação adequada a ser tomada? Na 

filosofia contemporânea da agência humana, os dados epistêmicos e os dados 

constatáveis do agir concreto recebem inúmeras justificativas advindas de teorias 

inferenciais ou intencionais. Os objetos designativos das ações e as agências 

consideradas em si mesmas convergem para um fluxo disperso e contrastante de 

justificações em cada uma das inúmeras linhas interpretativas que compõe o 

complexo cenário filosófico de nosso tempo. A amplitude das razões para a ação 

abre o horizonte da filosofia prática à uma plêiade considerável de postulações e 

justificativas, algumas referenciais, outras autorreferenciais.  

Nosso intento situa-se no interior de uma tradição específica: a da segunda 

escolástica ibero-americana. Não pretendemos abordar todas as teorias 

probabilistas do período, nem mesmo no contexto latinoamericano. Nosso campo de 

observação está delimitado a uma parte específica do tratado Thesaurus Indicus de 

Avendaño, notadamente os Livros III e IV. Neste particular, visamos analisar a forma 

como, por detrás da teoria probabilista do autor, subsiste uma teoria modal, uma 

concepção de modalidade sui generis, que oferta, dentre outras contribuições, uma 

justificativa lógica para o âmbito semântico da decisão com base em juízo provável. 

Mutatis mutandis, o que se pretende é o estabelecimento de uma justificativa 

radicada na lógica modal do período que sirva de veículo epistêmico e hipotético 
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entre a recta conscientia e o objeto designativo, entre a consciência moral e a ordem 

a ser perseguida na decisão. Para tanto, partimos da suposição de que há, em 

Avendaño, um background conceitual que permite tomar a teoria modal como pano 

de fundo dos raciocínios práticos involucrados na opinião provável.  

Um aspecto decisivo da teoria do probabilismo para a decisão consiste na 

superação de uma etapa prévia, o juízo interno do agente, até o plano da decisão, 

vinculativo para toda a comunidade. Desde um ponto de vista teológico, a questão 

poderia ser vista como a escolha por uma opinião que expressa uma nova forma de 

amor ao próximo, um postulado sui generis de caridade social. A busca do equilíbrio 

entre a obrigação moral de conscientia recta e a liberdade pessoal de decidir em 

acordo com a própria consciência leva-nos a uma escala de determinação, em que a 

“conscientia dubia” se torna um motor aleatório para determinar uma decisão sobre 

uma miríade de opções morais. Não obstante a lex dubia, a dúvida que repousa sobre 

a lei e o ato de decisão é in media res continuação e simultaneamente expressão da 

dúvida anterior, reinante na consciência. Então, como resolver o dilema entre várias 

opções igualmente justificadas para a tomada de uma decisão? Em outras palavras, 

como apoiar uma decisão com base em um juízo incerto, radicado em opinião 

provável? 

O caminho preferido dos chamados teólogos e canonistas clássicos é o da 

“tradição”, ou seja, o recurso à história das opiniões anteriores e ao status 

quaestionis da matéria sujeita à dúvida. A transposição do campo moral ao jurídico 

contou, historicamente, com este método, não só no amplexo do corpus iuris civilis 

e nas fontes do direito romano, como também no âmbito interno do corpus iuris 

canonici. A questão, então, passa a ser esta: se Avendaño aceita o probabilismo, qual 

o limite da extensão da opinião provável relativamente à incerteza invencível em sua 

obra?  

Para chegar a uma resposta conclusiva sobre esta questão, o método1 lógico 

mais recomendável é dúplice: o da indução por meio da obra e o da comparação com 

                                                     
1 EGAÑA, Antonio S.J. El P. Diego de Avendaño y la tesis teocrática “Papa, dominus Orbis”, in Archivum 
Historicum Societatis Iesu- periodicum semestre ab instituto historico S.I. in urbe editum. Roma: 
Borgo S. Spirito 5, Archivum Historicum, volumen XVII, anno XVIII. Fasc. 36, 1948/1949, pp. 195-225. 
O tema tratado no artigo é o da posição de Avendano sobre o domínio universal da jurisdição 
pontifícia, ao que o autor diz: “este é o ponto concreto que tratamos de investigar: se Avendaño 
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alguns outros autores historicamente distantes, mas igualmente relevantes para a 

temática da opinião provável, como Bartolomé Medina e Daniel Concina.  

Note-se que não há explicitamente uma análise estrita da logica modal na 

obra de Avendano. O autor não pretendeu dissertar sobre temas de amplitude 

especulativa de um modo concentrado e delimitado, tendo antes preferido apoiar-se 

nas posições de seus antecessores com vistas ao tratamento de problemas 

concretos, valendo-se do patrimônio refletido da philosophia prima para sondar, 

perscrutar e eventualmente solucionar problemas práticos.  

Uma linha de defesa do probabilismo nestes termos foi sintetizada por 

Klomps:  

“A teologia moral pode somente dar uma resposta válida em linhas gerais, 

refazendo-se segundo as fontes da revelação cristã, isto é, da Bíblia, e da 

tradição viva, sob a guia do magistério eclesiástico, e valendo-se da luz da razão, 

que lhe cerca e confere-lhe validade. A resposta justa, no que diz respeito à 

aplicação de uma decisão provável ao caso individual, permanece dependente 

da consciência do cristão; aqui, o máximo que a teologia moral pode fazer é 

ajudar, isto é, fazer com que o elemento subjetivo inerente à ‘opinio probabilis’ 

venha por sua vez concebido eticamente, enquanto a ‘conscientia dubia’ 

interroga-se lealmente por determinar se o seu agir orientado por meio da 

‘sententia probabilis’ segue uma intenção purificada. (...) quanto mais a teologia 

moral mostra ter uma consciência viva desta finalidade, tanto mais 

corajosamente e no espírito de Bartolomé Medina não se limita ao campo da 

ética e das disposições internas, mas, forte na salvaguarda da problemática real 

dos setores particulares da vida, enfrenta problemas concretos e delimita 

também o âmbito da lei natural universalmente válida, no qual o ser humano, 

historicamente condicionado, vem de novo para dar mais uma vez dar forma à 

própria vida e ao mundo, atingindo a plasticidade da própria natureza. Então, não 

se pode considerar mais como uma deficiência o fato de que, na delimitação 

deste âmbito, nos pontos em que as linhas da lei natural não sejam obviamente 

discerníveis, os autores manifestem opiniões divergentes, opiniões que podem 

ser consideradas apenas como sentenças prováveis, das quais se pode dizer: 

                                                     
aceitava ou não tal afirmação. O método lógico da indução através da própria obra”, antes escolhido, 
“não permitiria maior alargamento material. Assim, vejo-me obrigado a percorrer outro método: o 
comparativo”. Tradução livre do espanhol pelo autor  
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Licet eas sequi! Aristóteles já alertava, na Ética a Nicomaco, para a necessidade 

de moderar a busca por exatidão na ciência moral”2.  

 

A temática do probabilismo envolve, portanto, pelo menos quatro aspectos 

postulativos:  

 

 Há grau máximo de certeza em seguir, segundo a recta conscientia, os 

primeiros princípios da razão prática com atinência a um caso que exija 

optar por uma sentença apenas verossímil?  

 Neste ato interno de decisão, o agente lida com o bem proporcional e 

adequado para a solução de um caso, segundo um juízo necessário ou 

provável?  

 A solução de um caso e a opção por uma sentença em detrimento de 

outras, é um problema que condiz apenas com a consciência ou também 

com a natureza do significado atinente à opinião escolhida?  

 Como vislumbrar um limite semântico possível para a opinião provável 

em relação a outras opiniões alternativas, igual ou diferentemente 

correspondentes ao mesmo caso? 

 

Como se percebe, a passagem do âmbito interno da consciência ao âmbito 

semântico deve contar não só com um juízo particular que decide por uma alternativa 

em detrimento de outras, mas também com a consideração “universal” da sentença 

que é meramente provável dentro de um sistema demonstrativo que exige, para sua 

consumação, limites precisos e seguros.  

No âmbito da consciência, lidamos com o sistema moral. No âmbito do 

significado, com a lógica, em especial a dialética, mas também as tipologias da 

lógica menor condizentes com a extensão dos predicados, a saber: a lógica modal, a 

lógica de quantificação e a lógica doxástica. Nelas, tratamos dos modi significandi, 

dos modos de tratar a verdade das proposições de um ponto de vista categorial, em 

                                                     
2 KLOMPS, Heinrich. Tradizione e progresso nella teologia morale: significato della controversia tra 
Giansenismo e Probabilismo. 1ª ed. Roma: Paoline, 1967, p. 45 a 47. Tradução livre do autor  
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que tempo/espaço são adicionados à tarefa de persecução da verdade: se possível, 

necessária, contingente, impossível, provável ou improvável, em todos, alguns ou ao 

menos um mundo possível. A tradição clássica da lógica modal, desde Aristóteles, 

ocupou-se de condicionar os modos à ontologia predicativa dos seres tomados 

como objetos de referência. Assim, é possível que chova será uma proposição 

verdadeira se, e somente se chover de fato.  

Quando lidamos com a lógica modal clássica, as condições de verdade das 

proposições não dependem apenas da estrutura sintática do enunciado, senão 

também dos requerimentos ontológicos involucrados na dimensão semântica da 

proposição enquanto tal. No caso em questão, a lógica modal advém como um 

método ulterior de análise sobre um problema que se inicia no âmbito da Theologia 

Moralis, a saber, a questão da opinião provável relativamente a seguir-se uma 

sentença em prol de um ato moralmente reto segundo um juízo prático, um ato 

provido de honestidade, proporcionalidade e retidão. 

Wouters nos diz em sua Thesis sobre o “Minusprobabilismo” que um “systema 

morale est principium quo quis innixus actionem, cuius obiectiva honestas dubia est, 

certo praticae honestam esse iudicat” 3 . Neste caso, agir de forma honesta e de 

acordo com o ditame da consciência é o padrão moral simpliciter, o tipo ideal com o 

qual o sistema moral clássico, baseado na ética das virtudes de Aristóteles, e que 

embasou a doutrina de Tomás de Aquino, de grande parte dos escolásticos tardios 

e, em especial, Avendaño.  Neste ponto, convém atentar para a “certeza” do juízo 

moral. O intelecto prático, cujo hábito dá-se pela synderesis, o hábito intelectual dos 

primeiros princípios atinentes ao agir prático, toma o bem como sua forma e a 

expressão do ente como tal. O ente é bom porque apetecível à vontade racional. Logo, 

a certeza moral, apoiada nos primeiros princípios e dirigida ao bem, ganha licitude 

quando a certeza do próprio agir ancora-se no ditame da consciência, a regra e 

medida do ato como tal. Continua Wouters: “Quo melius haec definitio intelligatur, 

primum recolas, requiri, ut honeste agamus, dictamen intellectus certum de liceitate 

actionis hic et nunc ponendae (...). Atqui, qui agit, quin praehabuerit dictamen 

                                                     
3 Tradução livre: “O sistema moral é o princípio por meio do qual alguém julga que a ação, cuja 
moralidade objetiva é dúbia, é certamente uma prática moral”.  
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intellectus certum de liceitate actionis quam hic et nunc ponit, vult actionem sive est 

sive non est peccatum morale”4.  

No fundo, do ponto de vista da intencionalidade moral e da intensionalidade 

lógica 5 , a consumação do ato humano e o predicado correspondente à forma 

escolhida para realizar o bem humano como objeto adequado e proporcional, a 

conexão entre os dois pontos, portanto, depende do que se entende por “certeza” no 

campo do ditame da consciência.  

A certeza quanto ao ditame da consciência pode ser direta ou indireta. Será 

direta quando a constatação da ação a ser realizada for objetiva: “certitudo directa 

habetur, quando quis de obiectiva actionis honestate certus est” 6 . Em outras 

palavras, quando a evidência dos primeiros princípios práticos tornar possível que, 

em um silogismo material, a conclusão sobre o agir adequado não implique em 

qualquer dúvida ou receio sobre o caminho a ser seguido. A decisão, aqui, conta com 

grau único de certeza, em detrimento de qualquer outra opção alternativa. A ação 

será honesta e segundo a recta ratio se, e somente se seguir a alternativa x, tal que 

x é a única opção disponível para o agente segundo o ditame da consciência.  

Outra é a situação da certeza meramente indireta, que ocorre quando o agente 

opta por uma alternativa que, comparativamente a outras, apresenta maior atração 

para o intelecto prático, ainda que apresente um grau máximo de segurança capaz 

de tornar todas as demais possibilidades inválidas no campo deliberativo. Assim, o 

agente opta por um caminho, mas com “receio”, segundo um juízo de 

verossimilhança. O intelecto é, então, persuadido a seguir uma sentença, por uma 

afeição racional e de acordo com um ato de vontade. A expressão máxima da 

sentença escolhida, frente às demais, é a de ser provável, ou mesmo plausível ou 

                                                     
4 WOUTERS, Ludovico. De Minusprobabilismo. Editio altera. Amstelodami: Apud Van Langenhuysen - 
Galopiae, 1908, p. 1 e ss.  
5  Lógica intensional – com “s”- corresponde a parte da lógica destinada a lidar com a conexão 
semântica entre a extensão de uma expressão singular e o objeto por ela designado, dentro do que 
Carnap chamou de semântica intensional. Em seu Meaning and Necessity, desenvolveu uma 
alternativa ao problema da designação dentro da intensionalidade lógica. Tomou (1) o conceito 
individual como a intensão (com “s”)  de um nome próprio,  (2) a propriedade e o atributo como a 
intensão de um predicado monádico e (3) a proposição ou um estado-de-coisas como a intensão de 
uma sentença declarativa. CARNAP, Rudolph. Meaning and Necessity: A Study in Semantics and 
Modal Logic. Chicago: University Press, 1947, p. 25 e ss.  
6 WOUTERS, Ludovico. De Minusprobabilismo. Op..cit. p. 1 e ss. Tradução livre: “Obtém-se a certeza 
direta, quando estamos certo da moralidade objetiva da ação”. 
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ainda verossímil. A certeza aqui, portanto, será indireta: “indirecta vero, quum, 

quamquam de obiectiva actionis honestate dubitamus, ope principii reflexi actionem 

hic et nunc honestam esse persuasum habemus”7.    

No âmbito do intelecto prático, a conexão entre o provável e o certo em sentido 

absoluto pode ser postulada de dois modos: do ponto de vista da consciência, 

quando o agente persegue com “honestidade” a máxima certeza, ainda que nem 

sempre a alcance; e do ponto de vista lógico, quando a verificação da inserção 

demonstrativa ou plausível do predicado na extensão semântica do sujeito do 

enunciado é tentada e, por vezes, consumada.  

Esta consumação depende de um desafio prévio: como lidar com sentenças 

predicativas em que o campo de significação do objeto que é designado permite ao 

agente apenas um vislumbre verossímil do caminho a ser seguido rumo ao objeto? 

Em outras palavras, como lidar desde um ângulo demonstrativo com postulações 

prováveis? É, no mesmo sentido, possível lidar com operadores prováveis dentro de 

um sistema notacional próprio da logica formal? Como Avendaño apresenta este 

percurso?  

 

 

 

                                                     
7 Op.cit., p. 1 e ss. Tradução livre: “A (certeza) indireta por sua vez, a obtemos quando, duvidando da 
moralidade objetiva de alguma ação, com a ajuda do princípio reflexo nos persuadimos da moralidade 
desta ação aqui e agora”. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. BREVE HISTÓRIA DO PROBABILISMO 
 

 

A temática do probabilismo orbita em torno da validade da opinião provável 

em meio a outras opiniões, mesmo se comparada àquelas que contenham maior 

probabilidade. Como afirma Iohannes Major, em seu Comentário ao Livro de 

Sentenças de 1508, “ipse sic dicit; sed non probat. Et tamen ubi quis dicit inopinabile: 

opus est fortissima probatione” 1 . Este dever de ofício intelectual, caro ao 

probabiliorismo, doutrina ocupada em defender a autenticidade da opinião mais 

provável dentre todas e abalizada pela tradição escolástica da alta idade média, 

passa a ser prescindível a partir do século XVI. A derrotabilidade evidente, segundo 

o princípio da coerência, da “sententia minus probabilis”, quando contrastada com a 

“sententia probabilior” é rechaçada em prol da amplitude judicativa, da consideração 

do juízo e da vontade por todo o rol de opiniões possíveis relativamente a um caso. 

O probabiliorismo foi a tese adotada de maneira inquestionável pelos teólogos e 

juristas até a época da contrarreforma, quando então a teoria do probabilismo entrou 

em cena e alcançou uma estatura epistemológica nunca antes vista.   

No embate entre tradição e inovação, entre a postulação da “castissimam 

doctrinam imutare” e a novidade de que “si est sententia probabilis, licet eam sequi”, 

o probabilismo moral foi paulatinamente aproximando-se da liberdade, não sem 

resguardar a amplitude interpretativa da lei e do dogma. O reconhecimento da 

variedade de opiniões possíveis para um mesmo dilema moral tomou a cena dos 

debates, dos comentários e, sobretudo, dos manuais de confessores a partir do final 

do século XVI.  

Por um século, aproximadamente, mais precisamente entre o fim do Concílio 

de Trento em 1563 e a primeira condenação do probabilismo em 1665, sob o 

pontificado de Alexandre VII, a produção intelectual e literária da contrarreforma 

assistiu a proliferação de vários gêneros literários, das disputas metafísicas e 

opúsculos teológicos até a assim chamada “casuística”, um tipo especial de 

                                                     
1 MAJOR, Iohannes. In Quartum Sententiarum quaestiones utilissimae suprema ipsius lucubratione 
enucleatae, dist. 31 qu. un., flo. 205r. 1ª ed. Paris: 1508. Texto traduzido: “quando alguém propõe 
qualquer coisa que contradiga a verossimilhança, deve apresentar provas fortíssimas de sua 
postulação”.  
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narrativa destinada a lidar com dilemas teológico-jurídicos e controvérsias em torno 

do comportamento humano e de seu significado moral. No âmbito interno da 

Theologia Moralis, emergem “infinitae propemodum opiniones”, organizadas de 

modo sistematizado em questões e dúvidas2.  

No âmbito específico onde o tema do probabilismo aparece do modo mais 

característico, a saber, o âmbito teológico-prático, soergue-se uma autêntica 

jurisprudência moral, apta a apresentar soluções para controvérsias e dilemas de 

difícil discernimento em matéria de conscientia recta. Este gênero literário, do ponto 

de vista jus-canônico, abriu espaço para a institucionalização do saber casuístico, 

um modelo primitivo de método do caso, em que as instituições e práticas seculares 

e eclesiásticas do settecento foram moldadas pela amplitude de decisões possíveis 

e prováveis em assuntos ético-morais. O elemento epistemológico subjacente a este 

processo, como também a proliferação crescente de interpretações as mais diversas 

dos cânones tradicionalmente presentes no horizonte das magistraturas civis e 

canônicas do período conduziu a uma mudança profunda no cenário cultural e 

sociopolítico da Europa e do novo mundo.  

O debate em torno ao probabilismo começa, ao que tudo indica, na posição 

tomada pelo Frey Bartolomé Medina em seu Comentário à Suma Teológica (1577), 

Prima Secundae, de Tomás de Aquino, onde afirma lhe parecer lícito seguir, em caso 

de dúvida, uma opinião provável em detrimento de outra mais provável: “possimus 

opinione probabile sequi relicta probabiliori. Certe argumenta videntur optima sed 

mihi videtur, quod si est opinio probabilis, licitum est eam sequi, licet opposita 

probabilior sit (...)”3 4.  

                                                     
2  TAMBURINI, T. Methodus expeditae confessionis tum pro confessariis tum poenitentibus. 
Opusculum authoris primum. 1ª ed. Roma: typis Manelphi Manelphii, 1647, p. 12 e ss.  
3 MEDINA, Bartolome. Expositio in Primam Secundae Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis. 2ªed. 
Venezia: Petrum Dehuchinum, 1630, p. 178 e 179. Tradução livre: “Podemos seguir com a opinião 
provável abandonando a mais provável. Certamente os argumentos parecem ótimos, mas a meu ver, 
se há uma opinião provável, é lícito segui-la, ainda que as opostas sejam mais prováveis”. 
4 MEDINA, Bartolome. Expositio in Primam Secundae Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis. 2ªed. 
Venezia: Petrum Dehuchinum, 1630, p. 178 e 179. “(...) nam opinio probabilis in speculativis ea est, 
quam possumus sequi sine periculo erroris et decepctionis, ergo opinio probabilis in practicis ea est 
quam possumus sequi sine periculo peccandi. Secundo, opinio probabilis, ex eo dicitur probabilis, 
quod possumus eam sequi sine reprehensione et vituperatione: ergo implicat contradictionem, quod 
sit probabilis, et quod non possimus eam licitem sequi. Antecedens probatur: nam opinio non dicitur 
probabilis ex eo, quod in eius favorem adducantur rationes apparentes, et quod habeat assertores et 
defensores; nam isto pacto omnes errores essent opiniones probabiles: sed ea opinio probabilis est, 
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A posição do escolástico de Salamanca, à época catedrático naquela 

universidade, desencadeou uma miríade de debates e posições no interior da 

teologia moral por toda a Europa e no novo mundo. Medina discute a validade, 

segundo a reta consciência, de se seguir uma opinião provável em detrimento de 

outra mais provável atinente a mesma matéria. Responde ser lícito ao agente seguir 

opinião provável em detrimento de outra mais provável - “mihi videtur, quod si est 

opinio probabilis, licitum est eam sequi, licet opposita sit probabilior” 5 -, pois o 

intelecto prático pode assentir a uma opinião segundo um juízo contingente de modo 

alternativo ao que outra consciência igualmente reta possa eleger6.  

                                                     
quam asserunt viri sapientes, et confirmant optima argumenta, quae sequi, nihil improbabile est. Ita 
definit Aristotelis I Topi. Capit. I et I Ethicorum capitul. 4. Tertio, opinio probabilis est conformis rectae 
ractioni, et existimationi virorum prudentum et sapientum: ergo eam sequi non est peccatum, 
consequentia evidens est, et probatur antecedens: nam si est contra rationem, opinio probabilis non 
est, sed error manifestarius. Sed dices, esse quidem rectae rationi conformem, tamen quia opinio 
probabilior, est conformior, est securior, obligamur eam sequi. Contra est argumentum. Nam nemo 
obligatur ad id quod melius, et perfectius est; perfectius est esse virginem, quam esse uxoratum; esse 
religiosum, quam esse divitem: sed nemo ad illa perfectiora obligatur. Quarto, licitum est opinionem 
probabilem in Scholes docere, et proponere, ut etiam adversarii nobis concedunt: ergo licitum est eam 
consulere. Idem confirmatur. Nam licitum est interius assentiri huic conclusioni: ergo licitum est 
exterius eam proponere. Item, non potest confessarius cogere poenitentem ut sequatur opinionem 
probabiliorem: ergo non est obligatio ad sequendam opinionem probabiliorem; antecedens ex 
praedictis manifestum est. Ultimo, opposita sententia cruciat ânimos timoratos; nam semper 
oporteret inquirere, quae nam sit opinio probabilior; quod timorati viri nunquam faciunt. Ad argumenta 
in contrarium et ad primum respondetur, quod cum posse sequi opinionem probabilem apud viros 
sapientes certum sit, qui operatur secundum opinionem probabilem, non se exponit periculo peccandi. 
Ad secundum respondetur, verum esse quod in dubiis tutior pars est eligenda, quando utraque 
periculosa est, caeterum licet opinio probabilior, tutior sit, probabilis est secura, et tuta, et non habet 
periculum. Ad tertium argumentum respondetur, quod illud, quod supra dictum est, non adversatur 
nostrae sententiae, nam illud est verum, quando ex utraque parte periculum est, sequi vero opinionem 
probabilem, non est periculum et eodem pacto explicatur capitulo. Iuvenis, supra commemoratur. Ad 
ultimum argumentum dicendum est, quod quando altera pars litigantium affert pro se probabiliora 
testimonia, non dicit opinio probabilis quod liceat iudici contra eius sententiam pronunciare; quod 
autem hac tenus docuimus, hoc est quando sunt duae opiniones in iure, altera probabilis, altera vero 
probabilior, licitum est iudici probabilem amplecti: at vero quando de facto adducuntur testimonia 
probabiliora, secundum ea pronunciandum est”. 
5 Tradução livre: “me parece que, se há uma opinião provável, é lícito segui-la, ainda que os opostos 
sejam mais prováveis”. 
6 Op.cit., p. 178 e 179. MEDINA afirma: “Licitum est opiniones probabiles sequi in materiis et formis 
sacramentorum administrandis (...). Argu. Solut. Utrum tenamur opinionem probabiliorem sequi, an 
vero sufficiat probabilem sequi. Mag. Soto. Sylvestrem. Conrado. Caietano. Prim. Argu.(...). Caeterum 
magna est controversia, quando sunt opiniones de materiis et formis sacramentorum, utrum liceat 
adhibere materias, et formas secundum opiniones probabiles? Sunt enim viri doctissimi qui tenent 
hoc nunquam licere; quorum argumentum gravissimum est. Nam qui adhibet formas et materias 
sacramentorum secundum opiniones probabiles, relinquendo certas, exponit se periculo faciendi 
grave sacrilegium. Rurfus, qui baptizat sub ista forma probabili, In nomine genitoris, et exponit 
baptizatu periculo perpeatuae damnationis: nam fortassis non est baptizmus et relinquit certu 
baptizmum, In nomine Patris, etc. Nihilosecius tam haec sententia non videtur mihi vera: nam in 
omnibus negotiis, etiam magni momenti, et in maximam iniuram tertii, licitum est sequi opiniones 
probabiles; ergo est in materiis sacramentorum. Deinde in sacramento  penitentiae dicit opinio 
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Um agente honesto, no uso da reta consciência, delibera em prol de uma 

decisão acerca de sua ação moral. No uso do juízo prático, e frente a uma miríade de 

alternativas morais, o agente decide seguir àquela posição que melhor se coadune 

com a sua consciência. No mesmo comentário ao art. 7º da questão XIX da I-II ST, 

onde Tomás de Aquino indaga: “utrum bonitas voluntatis dependeat ex intentione 

finis”, Medina conclui dizendo que a boa vontade depende da reta intenção em prol 

de um fim, tomado como bem pelo agente moral: “Summa Textus: prima Conclusio. 

Bonitas voluntatis dependet ex intentione finis, quando intentio finis praecedit 

electionem, et est causa illius (...)”7 8.   

Conforme se verifica, não peca mortalmente quem segue uma opinião 

provável abandonando outra opinião supostamente mais provável, de acordo com 

                                                     
probabilis, quae attritio, cognita attritio, ex parte materiae sufficit ad sacramentum penitentiae, quam 
doctores sine periculo peccadi sequuntur, ad certum non est na conficiatur verum sacramentum. Item 
in eodem sacramento penitentiae opinio probabilis dicit, Bulla Cruciatae licitum est eligere 
confessarium, expositum a quocunque Episcopo ex toto orbe; quam opinionem sequimur sine periculo 
peccandi; at non est certum conficiatur sacramentum: certum est conficiatur sacramentum si 
eligamus confessore eiusde diocesis, sed de hoc fortassis in materia sacramentorum diligentius 
tractabitur. Ad argumentum in contrarium dicendum est, evidenter convincere, quam necessitas, aut 
utilitas non premit ministrum ut adhibeat formas, aut materias sacramentorum in opiniones 
probabiles; si reliquit certas, est peccatum mortale: sed si este necessitas, aut magna utilitas, ut si 
materia indubitata non inveniatur, nullum est peccatum. Ad argumenta in principio dicendum est, qui 
in his casibus agit contra opinione propriam, agit contra dubium, vel opinionem speculativam; 
caeterum non agit contra conscientiam; nam certus est, et certum haec iudicium, quae sunt duae 
opiniones probabiles, licet utriq; adhaerere indifferenter. Sed ex hoc nascitur magna quod; utrum 
teneamur sequi opinionem probabiliorem, relicta probabili; an fatis sit sequi opinionem probabilem? 
Hanc quonem difficilem fatis explicat doctissimus Soto lib. 3, De Iustitia, q. 6, art. 5, ad quartum, in 
hunc modum: dicit enim, quod licet in speculativis, et in gymnasio licitum sit aliquo sequi opinionem 
probabilem, relicta probabiliori, caeterum in moralibus et in rebus quae pertinent ad ius tertii, non est 
licitum sequi opinionem probabilem, relicta probabiliori. Sentiunt idem Sylvestrem verb. Opinio §2. 
Conradus in lib. De contratus, Caietanus in sua Summa, verbo opinio. Patet haec sniam nam qui 
sequitur opinionem probabilem relicta probabiliori, exponit se periculo peccadi et eligit in quid minus 
certum est, reliquendo quod magis certum est: ergo peccatad ultimum argumentum dicendum est, 
quod quando altera pars litigantium affert pro se probabiliora testimonia, non dicit opinio probabilis 
quod liceat iudici contra eius sententiam pronunciare; quod autem hac tenus docuimus, hoc est 
quando sunt duae opiniones in iure, altera probabilis, altera vero probabilior, licitum est iudici 
probabilem amplecti: at vero quando de facto adducuntur testimonia probabiliora, secundum ea 
pronunciandum est”. p. 178.  
7 Tradução livre: “texto da Suma: primeira conclusão. A boa vontade depende da reta intenção, quando 
o fim precede a eleição, e constitue-se como sua própria causa”. 
8 Op.cit., p. 178 e 179. “(...) nam bonitas voluntatis dependet ex bonitate obiecti, et voliti; sed si praece 
dat intentio finis, cum aliquis vult ieiunare propter Deum, ex hoc, ieunium habet rationem boni, quia sit 
propter Deum, et sic bonitas voluntatis, dependet ex bonitate voliti, quae est ex intentione finis. 
Secunda conclusio. Quando intentio sequitur electionem, vel voluntatem, ut quando accedit aliquid 
voluntati praexistenti, putam, cum vellet aliquid facere, et postea referat illud in Deum, bonitas primae 
voluntatis, non dependet ex sequenti intentione, nisi quatenus actus voluntatis reiteratur cum sequenti 
intentione”. 
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Medina. Independente da extensão do debate sobre a opinião provável em matéria 

moral, o autor parece lidar com proposições lógicas para justificar o probabilismo: 

estrutura sua “expositio” argumentativa, empregando regras de consequência e 

dedução a partir de postulados axiomáticos que atestam de um ponto de vista da 

eleição do juízo prático, a validade da decisão voluntária pela opinião provável.  

Este caráter metodológico aparece de modo claro em outra obra de Medina, 

bem menos conhecida do que as passagens supracitadas, amplamente conhecidas 

e normalmente usadas pelos historiadores do probabilismo como o texto principal 

de referência para a temática ora em questão. A obra usualmente olvidada é a 

Instrução dos Confessores. No livro I, 3ª regra: sobre os juízos temerários, diz que 

“chiunque senza perfetta dubitatione sospenderà l´atto, o dubiterà o sospenderà, o 

crederà, no pecca mortalmente, perchè questi sono atti imperfetti nella deliberazione, 

e perche l´uomo a pena gli può di scacciar da fe, sono come tentazioni, e movimento 

repetino”9. 

Ao longo do capítulo, fica claro que o juízo particular do confessor acerca do 

penitente, ou de qualquer outra pessoa sobre outra, aponta para o grau de 

consciência e deliberação do juízo, relativamente ao grau de pecado cometido- se 

venial ou mortal. Diz, por exemplo, na terceira regra: 

 

“Quando alguém, tendo boa estima e opinião sobre outrem, e por indícios não 

suficientes realiza o ato deliberadamente, incorrendo em matéria grave, peca 

mortalmente, ainda que a matéria em questão não seja pecado mortal. Como se 

Pedro tivesse a João por cristão velho, e porque outro que não tivesse muita 

autoridade lhe dissesse que ele na verdade era judeu, suspendesse o ato, pecaria 

mortalmente, porque em primeiro lugar levou em conta a reputação e boa fama, 

e a estima que tinha sobre João. Depois, porque o desprezou, considerando a 

maior honra da opinião de terceiro, como também a fama que tinha com ele. Ele 

não era obrigado a ter boa opinião sobre o outro, mas no caso de tê-la, não estava 

vinculado a ela. O mesmo podemos dizer da dúvida, ou da imaginação”10.   

 

                                                     
9 MEDINA, Bartolome. Instruttione de Confessori, come si debba amministrare il sacramento della 
penitentia. Divisa in due libri. 1ª ed em italiano. Venezia: Bernardo Baffa, 1594, p. 131.  
10 Op.cit., p. 131.  
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Note-se esta última parte. Medina está destacando duas questões 

importantes para a decisão relativamente à consciência moral: a dúvida e a 

imaginação. Mais adiante, na quarta (4ª) regra, alerta para a gravidade do juízo: “(...) 

é unânime o entendimento de que peca mortalmente aquele que julga outro por 

indícios não suficientes”11.  

A partir disso, se vê que: 

 

(i) A imaginação pode oferecer dificuldades à razão, em especial no ato de 

deliberação;  

(ii) A dúvida é um estado mental que dificulta o assento do decisor ao grau de 

certeza de que a matéria constitutiva de sua opinião satisfaz todas as exigências de 

consciência; 

(iii) Os indícios, para a configuração do grau de certeza da decisão, devem ser 

suficientes.  

Sim, mas como encontrar uma solução satisfatória em situações em que não 

haja certeza definitiva por simples impossibilidade de se conhecer por completo o 

objeto que recai sobre o intelecto prático? 

Para tais casos, Medina invoca a virtude da prudência, notadamente no Livro 

II da obra, onde expõe as regras de prudência para os confessores. Ali, elenca seis 

(6) regras, sendo a sexta a regra de ouro para casos controversos. Vejamos as 

regras: 

“1ª regra: o confessor deve conhecer os pecados ordinários, as fontes de seu 

nascimento e os remédios para sua cura, corporais e espirituais; 

2ª regra: o confessor deve saber indagar ao penitente o motivo do que se deve 

perguntar, isto é, aquilo que se conhece “verossimilmente”, a saber, que o 

penitente não sabe ou deixa de dizê-lo por vergonha; 

3ª regra: o confessor deve saber indagar o penitente de acordo com o estado e a 

qualidade da pessoa;  

4ª regra: o confessor deve saber dar a penitência em conformidade com o grau 

de pecados cometidos; 

                                                     
11 Op.cit., p. 132.  
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5ª regra:  o confessor deve, no uso da sabedoria e da prudência, conduzir o 

penitente ao arrependimento de seus pecados; 

6ª regra: quando o penitente tenha feito qualquer coisa, seguindo opinião 

provável emitida por homens doutos, mesmo que o confessor tenha opinião 

contrária por entender a sua própria mais provável, é obrigado a absolvê-lo: 

porque o penitente não pecou, regendo-se por opinião provável, ainda que por 

isto se lhe possa entender injusta a absolvição; e isto não somente se entende 

dos padres, como disseram alguns, mas de todo o que se pretenda confessor, ou 

seja, curato ou não; se bem é verdade que o confessor pode e deve admoestar o 

penitente, que sempre siga a opinião mais manifesta e favorável, com tal 

condição que seja provável; mas sempre o ensine que seguindo a opinião 

provável, não peca”12.  

 

 É indubitável que, em Medina, o primeiro teólogo moral a reconhecer 

expressamente o probabilismo no âmbito da recta conscientia, a opinião provável é 

motivo suficiente para absolvição e, assim, qualificar um ato humano segundo a reta 

razão. De acordo com isso, a probabilidade é motivo satisfatório para uma decisão 

em matéria moral, o que, por si, provoca uma nova perspectiva de análise para a 

theologia moralis no siglo de oro. A posição de Medina foi seguida por muitos 

teólogos do período, como Iohannes Caramuel13, Terillo, Gabriel Vasquez, Sanchez e 

outros, além do próprio Avendaño.  

Um magistrado ou um confessor poderiam assentir a uma opinião menos 

provável, em concorrência com outras supostamente mais prováveis, quando um 

                                                     
12 Op.cit., p. 178 e 179. 
13 I. Caramuel é amplamente citado por Avendaño no Thesaurus como um dos mais proeminentes 
autores, juntamente com Medina, do probabilismo no âmbito da teologia moral. Sua obra principal, 
Basis Theologiae Regularis de 1648, mas publicada uma segunda vez em 1651 pela Lione de Venezia, 
pode ser vista como uma das fundamentações teológicas do probabilismo, juntamente com o famoso 
Apologema pro antiquissima et universalissima doctrina, de probabilitate, de 1663, publicado pela 
Lugduni. Na edição de Venezia, diz expressamente: “(...) & qui temerè putaret se decipi a Magistro sibi 
divinitus concesso, peccaret; & quidem putaret temerè, qui sine ratione probabili. Probatur primum 
antecedens. Abbas est Domini exercituum Angelus, legatus, interpres, internuntius, & ut verbo dicam, 
lingua & instrumentum: ergo labia Abbatis custodiunt scientiam veram quidem & certam moraliter, & 
securam quousq; constet evidenter contrarium. 193 Sed infers, Ergo nulla securitas est in foro 
conscientiae; & illationem probas, Quia Abbates sunt homines, possunt fallere & falli, decipere & decipi; 
ergo nunquam Religiosus subditus poterit quiescere, nam nunquam erit securus, an a suo Magistro 
fallatur. 294 Respondeo contraria potius consequentiam debere ex praemissis inferri. Qui bene obedit 
etiam male imperanti, ni evidenter Antistitis errorem videat, securissimus est (...)”. Basis Theologiae 
Regularis, Tomus Secundus, p. 96.  
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objeto despontasse no intelecto de modo não certo, mas provável. O juízo provável 

alcançaria, assim, um grau limitado de certeza, dada a 

verossimilhança/probabilidade de uma decisão relativa ao objeto designado na 

operação intelectual. 

A tese central do probabilismo está no assentimento do intelecto acerca de 

um objeto, com receio devido em virtude da ausência de evidência na captação do 

objeto como tal: um assentimento com receio. Logo, a ausência de certeza reflete-

se sobre o ato intelectual como um juízo baseado em probabilidade, em uma 

proximidade relativa – e não absoluta- quanto ao objeto em questão. Repousa uma 

dúvida constante, um receio permanente no ato operacional do intelecto, que não 

repugna, mas impede a certeza: formido vel non repugnans. 

A importância de Medina não se deve somente por ser ele o progenitor da 

teoria do probabilismo, mas também porque nas obras supracitadas o autor delineou 

o âmbito material do tema, ofertando justificativas excedentes sobre a natureza 

predicativa e performativa da opinião provável dentro da dialética e da teologia moral 

em comparação com o que era usual em seu tempo.  

O probabilismo pode ser visto a partir de então em três chaves: em primeiro 

lugar, como uma teoria justificativa sobre a recta conscientia, no ambiente interno 

da teologia moral; segundo, como um tipo especial de enunciado próprio da Tópica 

e da Dialética; por fim, como o tipo específico de discurso que é empregado na vida 

prática dos tribunais e dos órgãos de ofício. Obviamente, nos debates que se 

sucederam a segunda chave de leitura exerceu sobre as demais uma função 

instrumental, auxiliando no aperfeiçoamento analítico da primeira e da terceira. No 

campo próprio da teologia moral, análises sobre a natureza epistêmica e dialética da 

opinião foram feitas em profusão. Da mesma forma, a progressiva atividade 

jurisdicional dos tribunais civis e eclesiásticos implicou na crescente atenção das 

autoridades acerca da natureza semiótica de sentenças prováveis.  

Os debates mencionados constituem-se como produtos de uma tradição de 

pesquisa racional altamente complexa, em que diversos atores convergem para 

esmiuçar o objeto formal do conhecimento prático, de maneira a oferecerem-se 

respostas sobre dilemas que pululam nas consciências e nas decisões das 

instituições eclesiásticas e civis, nos auspícios da história moderna. De acordo com 
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Concina, a história do probabilismo deve ser vista em uma sucessão de fases 

distintas, períodos de apogeu e declínio dentro do ambiente clerical, ora na Europa, 

ora no Novo mundo. Diz o autor que  

 

“A primeira – época- compreenderá o intervalo de quarenta anos corridos a partir 

de 1575, na qual o probabilismo emerge na Espanha e em seus domínios até 

1620. Neste quase meio século o novo sistema se desenvolve, sem extrapolar os 

limites da pátria onde nasce. Se torna, então, adulto, e conquista as 

universidades peninsulares. A partir do ano 1620, começa a invadir outros países, 

como Italia, Alemanha, França e, até 1656, obteve progressos maravilhosos, 

adquirindo um número considerável de seguidores, e amplificou suas bases em 

todos os países onde entrou. Com a doce suavidade de seu aspecto e suas 

sedutoras aparências, encontrou diversos meios para conquistar as mentes e 

acomodar-se a diferentes gênios e costumes, apresentando amplos privilégios 

por meio dos quais os cristãos poderiam ser isentados das leis divinas e 

humanas, mediante duvidosas posições abraçadas por teologias modernas; 

estas, e suas outras prerrogativas, que encontraram lugar oportuno no espaço 

de trinta e seis anos pelas mãos de seus asseclas, promoveram invenções 

inacreditáveis e surpreendentes. Mas assim como cada fábrica não apoiada por 

sólidos fundamentos, quanto mais alto vai, maior é a queda, assim o 

probabilismo estabelecido sob bases vacilantes por pura invenção humana, 

crente em seus avanços e ante a vantagem em satisfazer seus apetites, cairá no 

precipício. (...). Fatal, portanto, para o probabilismo foi a sua terceira época, 

iniciada em 1656, quando em seus próprios domínios, assistiu uma guerra sem 

precedentes contra seus postulados, advinda das ordens religiosas, das 

universidades, dos bispos e dioceses. Então publicaram-se numerosos volumes 

de teorias elásticas em matéria moral, e escandalosas proposições deduzidas 

deste sistema (...). Os bispos mais zelosos da França imploraram à Santa Sé uma 

posição sobre tão perigosas teses, no sentido de determinar qual o tipo válido de 

reparo deveria ser feito. Foram exauridas todas as instâncias e pastorais 

suplicas até chegar à fervorosa instância do Santo Padre, o Papa Alexandre VII, 

que declarou ao mundo católico o que era “o novo modo de opinar alheio à 

simplicidade evangélica e à doutrina dos Padres da Igreja, e qual a origem de tão 

perniciosa corrupção”, em seu solene Decreto, onde condenou um grande 
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número de proposições extraídas dos livros de probabilistas (...). as críticas 

dirigidas foram aprovadas, e acaloradas por dois santíssimos Pontífices, 

Alexandre VII e Inocêncio XI. Este segundo, não menos que o primeiro, o fez 

mediante a solene condenação jurídica de 65 proposições, lançando um golpe 

terrível ao novo modo de opinar. Mas se a meta do século XVII foi rebaixar o 

probabilismo, no princípio do Século XVIII o objetivo era o de lançar uma ferida 

mortal, pelo Concílio Nacional ocorrido na Sapientíssima Igreja da Gália – França 

-, onde foi condenado e exterminado daquele Reino”14. 

 

Historicamente, o probabilismo, em matéria de teologia moral, foi amplamente 

contestado pelos partidários da ortodoxia moral dentro da Igreja Católica, em 

especial a partir das posições dos Papas Alexandre VII e Inocêncio XI (1676-1689)15. 

Este último lançou uma condenação em 1679, mediante o Decreto de 2 de março, 

onde atacou 65 teses probabilistas, ainda que fosse favorável ao probabiliorismo, 

conforme exposto no Decreto de 26 de junho destinado à Companhia de Jesus, onde 

autoriza a eleição pela opinião mais provável16. 

 Em outra obra, Concina, adversário do probabilismo, nos diz que desde as 

primícias do século XVI o probabilismo invadira o ambiente cultural dos teólogos e 

juristas, asseverando criticamente que “la morale Cristiana da un secolo e mezzo in 

circa ha ricevute gran ferite”17. Argui também que de 1500 a 1572, período dentro do 

qual realizou-se o Concílio de Trento (1545-1563), e após o qual teve assento o 

Comentário do Pe. Medina, que em seus tomos expôs a doutrina do probabilismo, 

como vimos acima, notou-se a pulverização de outras doutrinas teológico-morais, 

                                                     
14 CONCINA, Daniello. Della Storia del Probabilismo e del Rigorismo: dissertazioni teologiche, morali, 
e critiche, dedicata all´Principe Nerio Conrsini- Tomo I. 2ª ed. Lucca: Simone Occhi, 1748, p. 2. 
Tradução livre do autor  
15 TER HAAR, Francisco. Ven. Innocentii PP. XI de Probabilismo Decreti Historia et Vindiciae. 1ª ed. 
Ratisbonae: Fridericus Pustet, 1904, 165 pgs. 
16 INNOCENTIUS XI, Decreti textus – feria 4ª, die 26 junii, 1680, in ANGELICUM archivio, Roma: 1902, 
p. 25. “Injungatur Patri Generali Societatis Jesu de ordine Sanctitatis Suae, ut non modo permittat 
Patribus Societatis scribere pro opinione magis probabili et impugnare sententiam asserentium, quod 
in concursu minus probabilis opinionis cum probabiliori sic cognita et judicata, licitum sit sequi minus 
probabilem; verum etiam scribat omnibus Universitatibus Societatis, mentem Sanctitatis Suae esse, 
ut quilibet, prout sibi libuerit, libere scribat pro opinione magis probabili et impugnet contrariam 
praedictam; eiusque jubeat ut mandato Sanctitatis Suae omnino se submittant”.  
17 CONCINA, Daniello. Osservazioni Critiche, e morali in difesa Della Storia del Probabilismo, e del 
rigorismo contra il libro intitolato Giustificazione di più Personaggi, e di altri soggetti ragguar devoli in 
Lucca 1743. 1ª ed. Pesaro: N. Gavelli, 1745, p. 54.  
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algumas das quais contrárias à doutrina tridentina. Contra isto, escreve em tom 

sarcástico:  

 

“Os teólogos e confessores posteriores ao Concílio de Trento praticavam 

doutrina larga. Então, os probabilistas modernos não possuem posições largas. 

Esta é a consequência belíssima de vosso discurso (...). Mas a que serve isso, 

senão a assegurar a honra dos modernos doutores? (...). os teólogos de nossos 

tempos têm inventado opiniões largas sobre a disciplina cristã, e estão a induzir 

muitas almas à ruína. Não só inventaram, como desenterraram aquelas 

doutrinas que já haviam sido sepultadas (...)”18.  

 

No fundo, a grande dificuldade do probabilismo consiste, como bem afirma 

Klomps, no “difícil problema de conciliar a obrigação de pregar em todo tempo a ‘vox 

evangelii’ com a legítima convicção de poder interpretar como ‘vox Dei’ o caráter 

único do presente sempre novo”19. 

Historicamente, emergiram, ao longo dos séculos XVI e XVII, pelo menos seis 

sistemas morais alternativos, como atesta Pater Gury a seguir: “Hinc, pro variis circa 

valorem probabilitatis opinionibus, theologi varia sortiuntur nomina, et vocantur 

Rigoristae, Tutioristae mitigati, Probabilioristae, Aequiprobabilistae, Probabilistae, 

Laxistae”2021. Potton, apoiando-se na classificação supracitada, define cada um dos 

sistemas em questão:  

 

“Clarus Pater Gury S.J. diversa systemata doctorum circa probabilitatem sic 

exponit:  

1º Tutiorismus absolutus, seu rigorismus, juxta quem pars tutior, id est legi 

favens, semper sequenda est. 

2º Tutiorismus mitigatus, juxta quem licet tantum sequi probabilissimam partem 

libertati faventem. 

                                                     
18 Op.cit., p. 58 e 59.  
19 KLOMPS, Heinrich. Tradizione e progresso nella teologia morale: significato della controversia tra 
Giansenismo e Probabilismo. 1ª ed. Roma: Paoline, 1967, p. 13. Tradução livre do autor  
20 GURY, Pater. Compendium Theologiae moralis, Tomus I. 18ª ed. Lugduni: Pélagaud, 1869, p. 45.  
21  Tradução livre: “por causa das diversas opiniões sobre o valor da probabilidade, os teólogos 
receberam diferentes denominações: rigoristas, tucioristas moderados, probabilioristas, 
equiprobabilista, probabilistas, laxistas”. 
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3º Probabiliorismus, juxta quem semper tenenda est opinio legi favens, nisi 

opposita sit notabiliter probabilior. 

4º Aequiprobabilismus, juxta quem licitum est sequi opinionem minus tutam, 

modo sit aeque probabilis ac opposita, vel fere aeque probabilis. 

5º Probabilismus, juxta quem licet sequi opinionem minus tutam et minus 

probabilem, modo vera et solida probabilitate gaudeat. 

6º Laxismus, ex quo fas est sequi opiniones etiam tenuiter probabiles: sed hoc 

systema fuit damnatum, ut infra patebit”22 23.  

 

Uma das grandes dificuldades dos sistemas elencados é a ausência de 

padrões objetivos e racionais para a constituição de um conjunto universal de regras 

aptas a serem aplicadas às circunstâncias particulares.  

Este vácuo epistêmico, a saber, a ausência de padrões claros para o juízo 

prático e a correspondente flexibilidade axiomática da deliberação condicionante 

para a justificação do ato de decisão em matéria moral conduziu boa parte dos 

teólogos do Século XVII, como Concina e outros, a condenar o probabilismo como 

uma doutrina que conduz a lassidão moral e, assim, à corrupção da moral cristã24.  

A posição adotada pelos críticos do probabilismo orbitava em torno do 

tuciorismo e do probabiliorismo majoritariamente, ou seja, do assentimento pela lei 

ou pela opinião mais provável. Frente à dificuldade de se justificar a aplicação da lei 

para todos os casos indistintamente, ante a minguada capacidade do enunciado 

                                                     
22 A R FR. POTTON, Maria-Ambrosio. De Theoria Probabilitatis: Dissertatio Theologica. 1ª ed. Paris: 
Bibliopolas, 1874, p. 21.  
23 Tradução livre: “O ilustre Pater Gury, S.J. expõe assim os diversos sistemas dos doutores acerca da 
probabilidade: 
1º Tuciorismo absoluto, ou rigorismo segundo o qual a parte mais segura, ou seja, aquela favorecida 
pela lei, sempre deve ser seguida 
2º Tutiorismo moderado, segundo o qual é licito somente seguir a parte mais provável, favorecendo a 
liberdade. 
3º Probabiliorismo: segundo o qual sempre se deve tender à opinião favorecida pela lei, a não ser que 
a opinião oposta seja notavelmente mais provável. 
4º Equiprobabilismo, segundo o qual é licito seguir a opinião menos segura, somente se a oposta é 
igualmente provável, ou quase igualmente provável 
5º Probabilismo, segundo o qual é lícito seguir a opinião menos segura e menos provável, somente se 
goza de uma probabilidade verdadeira e sólida. 
6º Laxismo, segundo o qual é lícito seguir até mesmo as opiniões debilmente prováveis. Porém, este 
sistema foi condenado, como se mostrará a seguir”.  
24 Veja-se, sobre isto, a sucessão de cartas escritas por ERANISTE, Eusebio. Lettere teológico-morali: 
tomo I. 3ª ed. Trento: fabricy, 1752, 502 pgs.  
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normativo em dar conta de abarcar todas as situações particulares, muitos teólogos 

e juristas abraçaram a teoria do probabiliorismo, isto é, o dever de recta conscientia 

de abraçar, dentre diversas opções, a opinião mais provável segundo o juízo prático. 

A opinião mais provável deveria ser a eleita considerando três exigências: primeiro, 

o ateste da própria consciência do agente 25 ; segundo, a posição favorável da 

comunidade de doutores e autoridades; por fim, a aprovação da autoridade 

imediatamente superior ao decisor, no caso, do confessor relativamente a autoridade 

eclesiástica correspondente. De um ponto de vista semântico, por sua vez, o 

probabiliorismo é visto como uma teoria moral sustentada pela suposta maior 

aproximação ao grau de certeza de uma opinião em comparação com outras. Esta 

proximidade, todavia, não é definitiva. Como toda opinião, a “mais provável” continua 

sendo “provável”, isto é, incerta e não necessária.  

No fundo, a justificativa do probabiliorismo tem, dentre seus postulados, uma 

justificativa fortemente baseada na ideia de autoridade. O consenso e a decisão por 

meio da autoridade hierárquica são os postulados adicionais à consciência. Mas a 

questão passa a ser: a autoridade é um requisito suficiente para justificar um ato de 

decisão? Basta o consenso? 

Foi precisamente por contestação e ceticismo quanto a real justificação 

presente nestes postulados que o probabilismo cresceu e estendeu-se para além da 

Europa, ganhando força nas Américas.  

                                                     
25 Sobre este postulado, nos diz Alfonso de Liguori que “ao encontro da opinião menos tenra, e muito 
menos provável, não há tal fundamento certo de ser verdadeira. Onde então permanecer tênue, ou ao 
menos dubiamente provável em confronto com a opinião mais tenra; e por isso não é prudência, mas 
imprudência grave o querer segui-la (tratando-se de opinião menos provável). Pois que quando 
aparece ao intelecto com certeza, que a verdade esteja muito mais próxima da lei do que da liberdade, 
então não pode a vontade prudentemente e sem culpa, abraçar a parte menos tenra; porque em tal 
caso o homem não deveria operar por juízo próprio, ou por sua própria convicção, mas por um esforço 
que, com sua vontade, condiz com o intelecto, em remover-se da parte que lhe pareça mais verossímil, 
e aproximando-se de outra parte que não só não lhe pareça verdadeira, mas que nem mesmo tenha 
qualquer fundamento certo para ser verdadeira (...). Quando a segunda opinião menos tenra é 
igualmente provável, pode licitamente seguir-se, porque então a lei é dúbia, e por isso não obriga, por 
razão de princípio certo, assim como veremos ser indubitável segundo a doutrina de Sto. Tomás, que 
a lei dúbia não pode induzir à obrigação certa”. LIGUORI, D. Alfonso Maria. Breve Dissertazione 
dell´uso moderato dell´opinione probabile. 1ª ed. Napoli: Giuseppe di Domenico ed., 1762, p. 4 e 5.   



 



 

4.O ASPECTO LÓGICO-SEMÂNTICO DA OPINIÃO PROVÁVEL:  

MODALIDADE E PROBABILISMO 

 

A temática do probabilismo, no escopo dos debates e posicionamentos 

sucedidos entre os séculos XVII e XVIII, ganhou exponencial notoriedade em virtude 

da relevância que a opinião provável passou a ter para a confecção do ato de decisão. 

A variabilidade dos juízos, o leque de opções morais, a amplitude dos gêneros modais 

relativamente aos casos e às circunstâncias invocadas, todo este complexo edifício 

de proposições atinentes ao juízo provável por uma autoridade constituída, no fundo, 

reclama algum mecanismo que possa delimitar o horizonte das decisões baseadas 

em probabilidade, sejam elas consideradas as mais prováveis dentre outras – 

probabiliorismo -, ou então alguma dentre elas, mesmo não sendo a mais provável – 

probabilismo. Os mecanismos operativos involucrados na questão dos limites 

formais podem assumir três vetores: (i) limites externos, advindos de alguma 

autoridade decisória segundo um ato de vontade; (ii) limites semânticos, quando a 

ordem perseguida na decisão é objetal, evocando limites formais evidentes e 

expressáveis em proposições necessárias; (iii) limites estabelecidos pela 

concorrência dos dois fatores anteriores, quando a semântica formal dos mundos 

alternativos das opiniões prováveis atinentes a um caso não são, como tais, capazes 

de expressar de modo certo e necessário a proposição absoluta e invencivelmente 

adequada para a decisão a ser tomada por uma autoridade, o que aduz a exigência 

de que a autoridade como tal, mediante um juízo ulterior ao caso, tenha de ajustar, 

por prudência e equidade, a opinião que embasa a decisão ao escopo semântico 

requerido, de maneira a aproximar-se do objeto designativo da ordem a ser 

determinada no caso concreto. Um juízo prudencial que, avaliando uma miríade de 

hipóteses, decide de modo a elevar uma dada opinião constituída por um juízo não 

certo, mas verossímil, a um patamar epistemológico superior, capaz de justificar a 

decisão com base em axiomas fortes, mas não evidentes.  

A imensa produção sobre a temática do probabilismo nos séculos referidos 

nos capítulos precedentes, embora tenha orbitado entre questões gerais de teologia 

e questões particulares de direito canônico, pouca atenção obteve no que diz 
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respeito à “natureza lógica” da opinião provável, salvo no enquadramento que a 

opinião já possuía desde Platão e Aristóteles no contexto da dialética.  

É sabido que, desde Aristóteles, os tipos de argumentação que constituem a 

lógica formal e a lógica material são estruturados sob três bases: (i) os princípios 

dos quais os raciocínios partem; (ii) as premissas e as conclusões que formam os 

argumentos; (iii) a extensão dos termos empregados para a articulação entre 

gêneros, espécies, acidentes e propriedades.  

No exemplo clássico de Aristóteles, percebemos claramente a forma como, na 

lógica menor – parva – o argumento exposto ganha consistência máxima quando (i) 

os princípios dos quais parte são evidentes e seguros, (ii) a conclusão é necessária 

dadas as premissas, (iii) a certeza analítica do argumento é impositiva porque a 

extensão dos termos estabelecidos na predicação corresponde ao limite máximo 

exigido para a significação, de tal modo que a conclusão possa ser obtida nos limites 

semânticos designados nas premissas. Por exemplo,  

(i) Premissa maior: Todo ser humano é mortal;  

(ii) Premissa menor: Sócrates é um ser humano;  

(iii) Conclusão: Sócrates é mortal. Mortal corresponde ao gênero, termo de 

extensão máxima no argumento; ser humano condiz com a espécie, o termo médio, 

intermediário entre o gênero e a individuação; Sócrates é o indivíduo, o termo 

predicativo singular que designa o sujeito concreto da proposição conclusiva e 

“pertence” à espécie e, por óbvio, ao gênero.  

Toda a condição de possibilidade do argumento por certeza está na intelecção 

por “pertença”. O termo menor sempre deve estar contido no termo maior, segundo 

um juízo que conecte a proposição, a semântica formal e a realidade dos gêneros e 

das diferenças específicas. Neste sentido, a proposição enunciativa de Sócrates, o 

conceito objetivo de Sócrates e a pessoa real de Sócrates são articulados pelo juízo, 

isto é, por um ato constituinte da razão que expressa universal e conceitualmente 

uma condição predicativa de Sócrates como indivíduo que pertence a uma espécie e 

a um gênero: a de ser humano e mortal. Porque todos os humanos pertencem à 

classe dos mortais, Sócrates, por ser desta espécie, também pertence. O 

pertencimento não é uma “adição proposicional”, mas o reconhecimento de uma 
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condição anterior, evidente por si mesma, expressa em termos categoremáticos e 

com extensões maximamente definidas de um ponto de vista semântico.  

O mesmo argumento pode ser empregado para lidar com argumentos em 

Theologia moralis. Vejamos o caso dos preceitos da lei natural. Tomás de Aquino 

nos diz, na Suma de Teologia I-II, questão 94, a.3, que a lei natural possui muitos 

preceitos, análogos aos primeiros princípios da razão prática, decorrentes de um 

primeiro e axiomático: “deve-se realizar o bem e evitar o mal”1.  

No âmbito moral, lidamos com o gênero dos hábitos e atos humanos, dos 

quais as virtudes e os vícios são espécies. Logo, uma proposição moral, atinente aos 

preceitos da lei natural e também às virtudes morais, poderia ser a seguinte, a título 

de exemplo: “eu realizei o bem na situação X”, ou “eu realizei o mal na situação Y”, 

onde em X e Y o sujeito e o predicado são mediados pelo verbo “realizar” e, assim, 

podem ser tratados dentro do escopo lógico-semântico. Neste caso, um argumento 

formal standard poderia ser o seguinte, partindo-se do primeiro preceito da lei 

natural: premissa maior: todos os seres humanos devem perseguir o bem e evitar o 

mal em X, o que é uma determinação da lei natural; premissa menor: eu sou um ser 

humano e sempre sigo a lei natural em X; conclusão: eu segui a determinação da lei 

natural e realizei o bem em X.  

O exemplo supramencionado permite averiguar que, dadas duas premissas 

em sequência, a conclusão é necessária e certa: dado X, eu realizei o bem porque, e 

somente porque, segui a orientação de um preceito vinculativamente àquela 

exigência devida ao caso. Não há maior extensão do que o gênero: realizar o bem e 

evitar o mal em X, segundo o preceito da lei natural. Ora, como ser humano, a espécie 

predicativa, eu sigo a determinação da lei natural em X.  

Neste caso, não há outras opções: trata-se de seguir ou não seguir. O que 

garante a invariabilidade desta determinação é o fato de que a máxima extensão do 

gênero não pode ser suplantada por diferenças específicas alternativas, que 

pudessem suplantar os limites semânticos estabelecidos. A conclusão é certa e 

segura porque qualquer explosão dos limites semânticos a tornaria inválida 

logicamente. O modus ponens foi aplicado in totum ao caso. Não há outras opções 

                                                     
1 TOMAS DE AQUINO. Suma de Teologia I-II, q. 94, a.3. 1ª ed. Madrid: BAC, P. 99 e ss.  
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por meio das quais em X pudéssemos admitir a moralidade de uma ação ou 

abstenção contrária ao preceito da lei natural.  

Outra é a situação do argumento provável. Os princípios dos quais parte, as 

regras que constituem os seus raciocínios, bem como os limites semânticos e a 

extensão dos termos empregados destoam do que acabamos de ver.  

Normalmente, no campo dos argumentos expressivos de opiniões prováveis 

ou juízos de probabilidade, as conclusões obtidas não são certas, seguras e 

necessárias em virtude das premissas das quais partem. Há um feixe de opções, 

abre-se ao observador uma escala intensional de conclusões mais ou menos fortes. 

Aqui, a mediação entre os limites semânticos e a decisão a ser tomada requer menor 

participação da razão proposicional em comparação com o tipo de argumento da 

lógica menor, e maior participação da vontade do julgador na deliberação sobre a 

melhor dentre as opções.  

Os graus epistemológicos que formam todo o armazém mental para a 

formulação do ato de decisão respeitam cinco etapas: (i) conceito; (ii) juízo; (iii) 

proposição; (iv) postulação; (v) decisão. O ato de decisão padrão pode ser visto no 

argumento do primeiro tipo: quando a conclusão é necessária em relação às 

premissas apresentadas, o argumento é formalmente certo; o conceito articula 

sujeito e predicado, o juízo reconhece a atinência da ligação por um verbo (cópula), 

a proposição expressa o valor de verdade, a postulação universaliza e, assim, articula 

o dictum com o factum, e a decisão recai sobre uma dada circunstância para 

reconhecer ou alterar o estado-de-coisas no mundo fático.  

Quando lidamos com argumentos baseados em opinião provável, o modelo 

em questão mostra-se inadequado e incapaz, dada a amplitude semântica 

apresentada. Os conceitos formados articulam sujeitos e predicados sem atinência 

simpliciter à extensão da significação, o juízo avalia que os verbos empregados 

conectam ambas as partes por medida de quantificação, de modo que o verbo “ser” 

é empregado em menor escala se comparado com o verbo “poder”, a proposição não 

expressa uma condição universal e certeira de verdade, mas apenas uma condição 

de probabilidade/possibilidade/plausibilidade, a postulação não é universal, salvo 

em alguns casos, mas quase sempre particular e circunstancial, em virtude do 

número aberto e indeterminado de hipóteses, e o ato de decisão é, no máximo, um 
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juízo de probabilidade, podendo ser plausível ou meramente possível. Porque a 

probabilidade é, relativamente à plausibilidade e à possibilidade, um status objetal 

menos inseguro e vencível, constitui-se como o padrão máximo a que um argumento 

dialético, típico da lógica material ou magna, pode almejar.  

Em Aristóteles, notamos que os argumentos analíticos são caracterizados 

pelo grau máximo de certeza, os argumentos dialéticos, pela probabilidade, um grau 

inferior; a retórica, pela plausibilidade, um grau menor; e a poética, pela mera 

possibilidade, o menor grau dentre todos. Todavia, mesmo a partir do próprio 

Aristóteles, a lógica modal se desenvolveu como uma parte da logica parva apta a 

lidar com modos, quantificação, intensividade dos termos e mundos semânticos 

alternativos.  

Um ato de decisão no campo moral é uma determinação performativa voltada 

para condicionar um grupo de ações e abstenções tendo em vista um ideal social a 

ser atingido. Há dois tipos de fins a que os seres humanos perseguem: fins próximos 

e fins últimos. Os primeiros correspondem à vida concreta de um ser humano, 

enquanto o segundo, aos fins compartilhados por toda a comunidade humana. 

Enquanto os primeiros são predicáveis de um, alguns ou muitos indivíduos, os fins 

do segundo tipo são predicativos de toda a espécie humana. É precisamente sobre 

este caso que se apoia a teologia moral, voltada para diagnosticar os meios e as 

condições através das quais os seres humanos atingem uma dada forma de vida, 

universal e simultaneamente singular da espécie humana.  

Assim, as normas morais e jurídicas apresentam uma “solicitação”, uma 

exigência para que os seres humanos em geral persigam dadas formas de vida que 

não colidam com os ideais de uma sociedade ordenada, com critérios imparciais da 

vida comum. As relações entre os fins particulares e os fins compartilhados são 

determinadas pelo modo como os seres humanos perseguem, nas próprias vidas 

sociais, sob o reconhecimento de uma identidade comum, objetivos que não só não 

contrastem, senão que preencham aditivamente o ideal compartilhado de ordem 

social. É forçoso prestar atenção à importância da analogia nas relações do modelo 

aqui apresentado. Vejamos o que diz Bozzi:  
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“de fato, a norma instaura uma relação ação-fim: ato moral, fim total.... Mas 

nesta sede salta ainda mais aos olhos a necessidade da relação análoga: há a 

relação, mas há inequivocadamente a diversidade de relações, o que constitui a 

modalidade da relação mesma. Só a relação análoga pode explicar como tantas 

estruturas diferentes suscitam uma única relação”2.     

 

Então, porque uma modalidade de relação é capaz de admitir uma variedade 

interior interligada pelo critério de universalidade do predicado relativamente a uma 

plêiade de sujeitos, como por exemplo, para todo o caso em que há uma situação X, 

qualquer ser humano deve realizar o bem e evitar o mal, onde o quantificador 

universal “para todo” estende a hipótese predicativa para todos os mundos possíveis 

especulados, ou então em outro caso, quando aplicamos um quantificador 

existencial do tipo “existe ao menos” um X, tal que neste mundo possível o ser 

humano deve realizar o bem e evitar o mal, a lógica modal visa abarcar operadores 

lógicos que sejam capazes de expressar valores alternativos ou simultâneos de 

verdade em correspondência com a modalidade eleita.  

A lógica modal é um ramo da lógica que lida com operadores modais como 

necessário, possível, contingente, impossível, e no caso específico da lógica modal 

doxástica, uma lógica por certo especialíssima, com operadores como provável e 

improvável.  

Aristóteles foi um dos precursores da Lógica modal, expondo na Metafísica IX, 

8, 1050B9 que “toda potência é, ao mesmo tempo, potência de contradição, pois o 

que não é possível que exista não pode existir em nada e, por outra parte, tudo o que 

é possível pode não estar em ato”3. Em sua concepção, a modalidade está unida ao 

tempo. A temporalidade e a modalidade na ótica do estagirita convergem para formar 

uma concepção diacrônica de modalidade, em que o tempo e o modo possível ou 

necessário são constitutivos convertivelmente. No fundo desta concepção, 

igualmente exposta pelo filósofo em De Interpretatione 9, reside uma interpretação 

da teoria da possibilidade em que os operadores modais são transitáveis quando da 

                                                     
2 BOZZI, Rodolfo. Ipotesi Logiche: riflessioni introduttive sulle logiche enunciativa, modale e deontica. 
1ª ed. Bari:Favia, 1974, p. 46.  
3 ARISTÓTELES. Metafísica. 2ª ed. Madrid: Gredos, 1998, p. 468.  
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passagem de proposições temporalmente definidas para proposições 

temporalmente indefinidas, pelo que constituem-se, assim, como sentenças 

declarativas singulares. Em proposições temporalmente indefinidas, os valores de 

verdade podem ser modificáveis ou não. Diz Aristóteles:  

 

as afirmações e as negações acerca de coisas presentes ou pretéritas são 

necessariamente verdadeiras ou falsas, e as proposições contraditórias acerca 

de universais com sujeito universal, são também, e sempre, uma verdadeira e 

outra falsa. O mesmo é afirmável, como já dissemos, no caso dos sujeitos 

singulares. Pelo contrário, tratando-se de proposições de sujeito universal, mas 

que não são universais, esta necessidade não se verifica (...). No entanto, para as 

proposições singulares, cujo predicado se refere ao futuro, a solução é outra. (...) 

Sendo assim, nada é, nem será, seja por efeito do acaso, seja de modo 

indeterminado, algo que, no futuro, possa indiferentemente ser ou não ser, por 

contingência, mas tudo se realiza por necessidade, sem qualquer determinação4.  

 

Em Aristóteles, assim, os modos estão condicionados ao tempo. No tempo 

presente, o operador modal de necessidade está inserido no predicado quando a 

ação correspondente tem o condão de reafirmar o princípio de plenitude, segundo o 

qual uma possibilidade, para ser como tal, deve se realizar. As proposições modais, 

neste escopo, são intercambiáveis ou não, a depender do operador constituinte do 

predicado inserido na sentença lógica correspondente5.  

Os conceitos modais em Aristóteles, assim, acarretam três axiomas lógicos: 

1. Uma proposição será sempre verdadeira quando o enunciado for verdadeiro 

necessariamente; 2. Uma proposição será possível e/ou contingente quando o valor-

de-verdade for modificável; 3. A proposição será impossível quando o valor-de-

verdade nunca for verdadeiro. 

  

                                                     
4 ARISTÓTELES. De Interpretatione. 1ª ed. Lisboa: Guimarães editores, 1985, p. 136.  
5 Com “sentença” nos referimos ao enunciado sintático, ou à definição. Para tal, notável é o conceito 
elaborado por Vera Cruz: “In primis de terminis agamus oportet e o quod prima sint rudimenta (...). 
Quid definitio: deffinitio est oratio, naturam rei, aut termini significationem expones (vel ut ab aliis) sic, 
deffinitio est oratio brevis, manifestativa deffiniti, cum quo convertitur.Vel sic. Definitio eft oratio 
explicans modum significandi, vel significatum termini (...)”. VERA CRUZ, Alonso. Recognitio 
Summularum I, I. 1ª ed. Salmanticae: 1572.   
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Assim, cada possibilidade autêntica o será em algum momento. A proposição 

x cujo enunciado é formado por um termo predicativo indicativo do tempo presente 

t terá seu valor de verdade imodificável no determinado instante, pelo que será 

necessário em t. Aduz o estagirita:  

 

é, por conseguinte, evidente que não é por necessidade que todas as coisas são 

ou serão. Há contingentes, e por isso neste caso a proposição afirmativa não é 

mais verdadeira do que a negativa, nem uma mais falsa do que a outra, mesmo 

que a tendência num certo sentido seja mais forte e mais constante, ou que o 

acontecimento venha noutro sentido, que não aquele. O que é deve ser 

necessariamente quando é, e o que não é, não pode ser, quando não é, eis uma 

afirmação necessária6.  

 

Jaako Hintikka, grande lógico contemporâneo, entende que a concepção 

diacrônica de Aristóteles deve ser tratada como um modelo estatístico7, em que a 

contingência é tomada como critério e condição a despeito da sucessão temporal. O 

modelo estatístico converge com um tipo especial de sondagem sobre a 

contingência presente que é tomada por atinência a um padrão de frequência de 

eventos, isto é, instanciação em momentos temporalmente distinguíveis. Os termos 

modais passam a ser designativos de frequências relativas de estados-de-coisas 

gerais. A concepção diacrônica aqui enunciada supõe o operador de necessidade 

como o status objetal padrão de um tempo t condizente com o presente do indicativo.  

Embora a segunda escolástica como um todo, e Avendaño particularmente, 

enquanto leitor de Tomas de Aquino e dos pais da escolástica ibérica, tenha 

absorvido amplamente a filosofia de Aristóteles, em especial a lógica maior e os 

postulados da dialética, não podemos olvidar que, no âmbito das disciplinas 

especulativas, como a metafísica e a logica parva, o escotismo angariou notável 

relevância, em especial no ambiente interno da Companhia de Jesus. Na lógica 

modal, assim, Duns Scotus figura como um autor de inquestionável importância.  

 

                                                     
6 Op.cit., p. 140 e 141.  
7 HINTIKKA, Jaako. Time and Necessity: Studies in Aristotle’s Theory of Modality. 1ª ed. Oxford: Oxford 
press, 1973, p. 40 e ss.  
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No meio de um debate metafísico com Henricus Gandavus 8  sobre a 

causalidade na contingência externa do ente infinito, Scotus argui que a modalidade 

deve ter, relativamente ao tempo, um tratamento distinto do que Aristóteles havia 

enunciado. Afirma, em contraste, a sincronia dos modos possíveis no tempo 

presente. A teoria modal do autor está atrelada à temática da liberdade humana e 

divina, bem como à dependência da possibilidade relativamente ao poder e à vontade 

de Deus. O estatuto autônomo da possibilidade frente às faculdades, os poderes que 

a sustentam, despontam como objeto central do estudo, amparado na tese 

sofisticadamente elaborada pelo doctor subtil. Vejamos. 

Scotus afirma em Ordinatio I, distinção 43, q. única, 5:  

 

Nada é pura e simplesmente impossível a não ser porque pura e simplesmente 

repugna a si o existir: ao que, porém, repugna o existir, repugna-lhe de si 

primeiramente, e não por causa de alguma relação afirmativa ou negativa dela 

com algum outro primeiramente. Toda e qualquer repugnância, pois, é dos 

extremos a partir da sua razão formal e por si essencial, tendo sido excluída toda 

e qualquer outra relação de ambos os extremos- positiva ou negativa- com todo 

e qualquer outro [termo] (...). Logo, é pura e simplesmente impossível aquilo ao 

que por si repugna o existir, e que de si primeiramente é tal que a si repugna o 

existir, - e não por causa de alguma relação com Deus, afirmativa ou negativa; 

por isso mesmo, repugnaria a si o ser, se, por impossível, Deus não existisse9.  

 

E arremata logo a seguir, no ponto 7 da mesma Distinção:  

 

O possível, na medida em que é termo ou objeto da onipotência, é aquilo ao que 

não repugna o existir e que não pode a partir de si existir necessariamente; a 

pedra, produzida no ser inteligível pelo intelecto divino, tem essas [condições] a 

partir de si formalmente e pelo intelecto principiativamente; logo, ela é de si 

formalmente possível e como que principiativamente pelo intelecto divino10.  

                                                     
8 Henricus Gandavus (1217-1293), teólogo e filósofo medieval. GANDAVUS, Henricus. Quodlibeta VI. 
1ª ed. Porto Alegre: edipucrs, 2008. 
9  DUNS SCOTUS, Iohannes. Ordinatio I, Dist. 43, trad. Roberto Pich, in Textos sobre poder, 
conhecimento e contingência. 1ª ed. Porto Alegre: edipucrs, 2008, p. 304. 
10 Op.cit., p. 305. 
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Pelo que se confirma a onipotência divina e sua não-contradição com a 

repugnância de certos seres impossíveis:  

 

A potência ativa que é a onipotência não dá a algo algum ser a não ser produzindo 

aquilo, porque ela é a potência produtiva da coisa externamente; mas, antes de 

toda produção da coisa externamente, a coisa tem ser possível, porque (...) a 

coisa ser produzida no ser inteligível não é a coisa ser produzida no ser pura e 

simplesmente, e se assim o fosse, não seria por aquela potência pela qual Deus 

é dito onipotente; logo, não é por meio daquela potência ‘que é a onipotência’ que 

a coisa – diferente de Deus- é primeiramente possível11.    

 

E como Scotus sustenta a concepção segundo a qual em um mesmo instante, 

uma coisa pode ser produzida podendo não o ser por um ato volitivo do próprio Deus? 

Para tanto, invoca a conhecida doutrina dos instantes da natureza, segundo a qual 

no ato de concepção dos objetos do mundo, o poder divino lida com muitas 

possibilidades simultâneas no mesmo tempo t.  

Diz o autor que:  

 

Ainda que o poder de Deus quanto a si- isto é, alguma perfeição absoluta pela 

qual Deus formalmente é poderoso – seja em Deus no primeiro instante de 

natureza, assim como também toda e qualquer outra perfeição pura (...), contudo 

pelo mesmo poder ‘sob a razão pela qual é a onipotência’ ele não tem um objeto 

que seja primeiramente possível, mas pelo intelecto divino que produz aquele 

primeiramente no ser inteligível, e o intelecto não é formalmente a potência ativa 

pela qual Deus é chamado de onipotente; e, então, a coisa produzida em tal ser, 

pelo intelecto divino – a saber, no ser inteligível-, no primeiro instante de 

natureza, se relaciona com o ser possível no segundo instante de natureza, 

porque formalmente não repugna a si o existir, e por si mesmo repugna-lhe 

formalmente ter o ser necessário a partir de si (...) está toda a razão da 

onipotência, correspondente às razões da potência divina. Logo, não há 

possibilidade num objeto de algum modo anterior do que o seja a onipotência em 

Deus, tomando a onipotência como perfeição absoluta em Deus, assim como 

                                                     
11 Op.cit., p. 305. 
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tampouco a criatura é anterior a algo absoluto em Deus. Contudo, se a coisa for 

inteligida ser possível antes que Deus, pela onipotência, a produza, aquilo assim 

é verdadeiro, mas não é pura e simplesmente anterior, naquela possibilidade, 

mas é produzida pelo intelecto divino. 15. Quanto, porém, à impossibilidade, digo 

que aquela não pode ser primeiramente da parte de Deus, mas da parte da coisa 

(...), porque essa mesma é impossível por causa da incompatibilidade dela para 

que seja feita. 16. O impossível pura e simplesmente inclui coisas 

incompossíveis, as quais são incompossíveis pelas suas razões formais, e elas 

são principiativamente incompossíveis por aquilo pelo que tem as suas razões 

formais12.  

 

Do ponto de vista notacional, cabe-nos saber se as proposições: (1) A é B em 

T; (2) A pode não ser B em T são por vezes verdadeiras simultaneamente em T.   

Sentenças em tempo futuro do tipo apresentado por Normore13: “Tu estarás 

de posse do bem em A”, admitem duas leituras possíveis: 

  

(i) significa que agora in re tu estarás de posse do bem em A 

(ii) significa que estarás de posse do bem em A somente no tempo futuro, 

depois.  

 

(I) Há algo no estado-de-coisas atual que atua como fator de verdade da 

sentença, um truthmaker, pelo que é tomada como proposição forte. 

(II) Não há algo no estado-de-coisas atual que condicione o evento futuro, 

pelo que a proposição é fraca, restando indeterminada em sua verdade ou 

falsidade.  

 

Para Scotus, a primeira e mais forte proposição é falsa, pois é incoerente com 

“você pode não estar em posse do bem ao tempo A”. A imprescindibilidade de um 

truthmaker foi resolvida por Scotus na doutrina da contingência presente, onde 

tornou mais clara a diferença de força entre as proposições.   

                                                     
12 Op.cit., p. 306 e ss. 
13 NORMORE, Calvin G. Teoria Modal de Duns Scotus, in Duns Scotus (org. Thomas Williams). 1ª ed. 
São Paulo: editora ideias e letras, 2013, p. 171 e ss. 
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Simo Knuuttila chama esta posição de imagem sincrônica da modalidade, pelo 

que a concepção anacrônica sucederia se uma pessoa pensa que é possível que p 

em T e é possível que não p em t para qualquer tempo t que concorde com o tempo 

do verbo de p. Para melhor justificar esta definição, oferece uma chave para a 

adequada interpretação das passagens presentes em Ordinatio I d. 43, e Lectura I, d. 

39, q.1-5, n. 62, de acordo com a qual alguém não deveria pensar a possibilidade 

como posterior ao poder ativo de Deus, senão como simultânea à outras no mesmo 

instante da ação divina. O intelecto divino produz o objeto inteligível para então, por 

um ato intencional de vontade, conceber os objetos reais e os estados-de-coisas 

compossíveis:  

 

“Ao contrário de Henrique de Ghent, não se deve pensar que o domínio da 

possibilidade é, teologicamente falando, posterior ao poder ativo de Deus. Um 

poder infinito pode perceber o que é realizável, e o que é realizável pode ser 

decidido sem qualquer referência ao Poder” 14. 

 

É possível que p em T 

É possível que não p em T 

Em qualquer tempo T que concorde com o tempo verbal de p  

A contingência do tempo verbal tem aqui o condão de angariar as 

possibilidades, no tempo presente ou futuro. Scotus foi o primeiro filósofo de que se 

tem notícia a usar uma concepção sincrônica de modalidade, o que Normore15 chama 

de contingência do tempo presente. Segundo esta concepção, (i) A é B em t e (ii) A 

pode não ser B em t são, por vezes, simultaneamente verdadeiros em t. Isto porque 

a imagem sincrônica supõe que o emprego dos operadores aléticos não dependa da 

clássica estrutura da categoria temporal, segundo a qual a potência antecede ao ato, 

requerendo para tal um posterior que é tomado como efeito de um anterior.  

                                                     
14 KNUUTTILA, Simo. Modalities in Medieval Philosophy. 1ª ed. London: Routledge, 1993, p. 139. Diz o 
autor: “Contrary to Henry of Ghent, one should not think that the domain of possibility is, theologically 
speaking, posterior to God’s active Power. An infinite Power can realize what is realizable, and what is 
realizable can be decided without any reference to the Power”.   
15 NORMORE, Calvin G. Teoria Modal de Duns Scotus, in Duns Scotus (org. Thomas Williams). Op.cit., 
p. 171 e ss. 
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As proposições (i) A é B em t e (ii) A pode não ser B em t são entendidas como 

possibilidades atinentes ao tempo presente. O tempo presente, o instante de 

natureza, supõe que uma potência racional é, instantaneamente, uma potência para 

os opostos, o qual inclui uma potência não evidente para qualquer contrário no 

mesmo tempo presente efetivo e determinado.  

Aristóteles define, na Física, que o tempo é a medida da mudança. Logo, a 

anterioridade e a posteridade são atributos imprescindíveis para a atualidade de 

qualquer potência. O anterior está para o posterior com a potência para o ato: há uma 

ordenação de implicação necessária entre o efeito e sua causa precedente. Algo 

pode ser porque há uma potência antecedente que lhe capacita para atualidade. A 

imagem aqui é diacrônica, pois lida com a potência não pelo que ela contenha de 

possibilidades de determinação no tempo presente, mas como condição necessária 

de atualidade no tempo, pelo que a dualidade entre anterior e posterior é condição 

para a compreensão aristotélica da modalidade. A mudança é uma condição 

necessária para que algo se torne seu contrário. Se Z é X então Z pode ser ~X se, e 

somente se for possível modificar-se para, de X, tornar-se ~X. Para Aristóteles, 

assim, a anterioridade natural é objetal para a modalidade: o anterior do modo de 

possibilidade/necessidade é causa para o posterior, que é seu efeito e tem, para com 

o primeiro, uma relação de dependência16.  

Em Scotus, por outro lado, o tempo é mitigado. O anterior é, de acordo com a 

natureza essencial de um ente finito, o que pode ser sem o posterior, embora nunca 

o contrário. O anterior é tomado aqui como o instante destacado, uma interpretação 

obviamente surpreendente e sui generis da contingência do tempo presente 

relativamente aos modos. O tempo é visto como uma sequência de instantes 

divididos. O instante presente é considerado um átimo dentro de uma sequência 

contingente porque poderia ser outro, determinado, porque é realizado como um 

dentre outros, e efetivo, pelo que é diferente do futuro. Diz Normore: “para Scotus, as 

alternativas ao presente no presente são exatamente as efetivações das 

potencialidades que nele estão. A menos que todas as potencialidades existam em 

todos os momentos, o que é possível sofrerá variação de tempo a tempo, e, então, o 

                                                     
16 ARISTÓTELES. Física. 1ª ed. Madrid: Aguilar, 1964, p. 565 e ss 
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tempo e a modalidade ainda não terão se separado completamente”17. O presente é 

determinado e efetivo, mas não necessário. É contingente, pois poderia ser outro. 

Determinado, porque realizado. E efetivo, pois diferente do futuro. A diferença entre 

determinação e necessidade reside em que somente o passado é necessário.  

O desenvolvimento da lógica modal no contexto medieval ainda conta com 

soluções basicamente aristotélicas. Ainda assim, a teoria apresentada por Scotus 

revolucionou o âmbito intestino desta área do conhecimento especulativo.  

Isto significa, portanto, que embora a teoria do probabilismo, apoiada na ótica 

da opinião provável, esteja situada no escopo da theologia moralis, onde é vista 

como uma teoria arbitrária – lassa – acerca da decisão em matéria de conscientia 

recta, conforme expôs Concina, pode ser analisada sob outro ponto de vista, em que 

os limites metodológicos da probabilidade sejam vistos não mais pelo juízo 

deliberativo da autoridade decisória, senão pelos requerimentos lógicos que a teoria 

dos modos pode ofertar para bem circundar os padrões semânticos de uma opinião 

provável.  

No diagnóstico entre o vencível e o invencível em matéria opinativa, a 

concepção sincrônica de modalidade tal como herdada de Duns Scotus e presente 

em alguns dos escolásticos ibéricos que constituíram tratados sobre a logica parva 

considerando a concepção sincrônica de modalidade a partir da lógica de 

quantificação, como Antonio Rubio e Alonso de Vera Cruz 18 , pode ser o lugar 

adequado para que a opinião provável seja tratada no interior da logica parva.  

A lógica modal, dentro deste escopo, passa a ser vista não como uma 

disciplina auxiliar em prol do probabilismo e de sua análise, mas como um 

mecanismo apodítico de elevação da estatura epistemológica da opinião provável, 

como também instrumento de delimitação do horizonte semântico das 

possibilidades alternativas involucradas no ato de decisão.   

                                                     
17 NORMORE, Calvin G. Teoria Modal de Duns Scotus, Op.cit., p. 171 e ss. 
18 Ver REDMOND, Walter. Ser, Ciencia y Lógica en el siglo de oro, artigo publicado in Areté: revista de 
filosofia, vol. VIII, n. 2, 1996, p.265-275. Ver também BOEIRA, Marcus Paulo. Há um lugar para o 
probabilismo na logica parva de Fray Alonso de Vera Cruz? Artigo apresentado no 1º Workshop 
Escolástica Ibérica e Colonial: lógica, razão prática e probabilismo no Direito barroco latinoamericano, 
in Porto Alegre: UFRGS, dezembro 2019.  
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Se no México colonial a concepção sincrônica de modalidade, uma herança 

scotista, tinha um espaço de considerável relevância dentre as obras dos dois 

maiores lógicos supracitados do período, no Perú sofreria alguma resistência, 

sobretudo pela obra de Juan de Espinoza Medrano (o Lunarejo), autor ortodoxo, de 

caráter tomista, hostil ao escotismo. Ainda assim, como o mostra extensivamente 

W. Redmond, a parva logicalia tal como ensinada em Lima, em Cusco e em outros 

Colégios no Perú, receberia o influxo de comentários aos livros de Metafísica e Lógica 

de Aristóteles, alguns dos quais com ampla inspiração nos escritos do Doctor 

Subtilis19.   

Mas, afinal, qual o ponto de contato entre a lógica modal e o probabilismo? Há 

algum espaço para a opinião provável, um tema obviamente pertencente à lógica 

maior e, portanto, à dialética, no interior da lógica formal? Há, mais especificamente 

falando, um tratamento para a lógica modal em Diego de Avendaño?  

Embora Avendaño não possua um tratamento específico para a lógica modal, 

tampouco para a dialética como um todo, há, sim, no escopo de sua concepção sobre 

a probabilidade, uma matriz de fundo que assume a concepção sincrônica de 

modalidade, o que, aliás, transfigura-se na própria condição de possibilidade de toda 

a defesa do probabilismo em sua obra. Em outros termos, há, no pano de fundo da 

obra, particularmente dos Tomos III e IV do Thesaurus Indicus, uma atenção aos 

modos.  

A lógica modal e, semanticamente, os mundos possíveis, constituem-se como 

vias de aperfeiçoamento analítico para a decisão com base em opinião provável, de 

maneira que o aporte da modalidade ao âmbito do juízo provável permite à opinião: 

(i) elevar-se para além de um juízo meramente deliberativo, atingindo a estatura de 

operador lógico doxástico; (ii) adquirir uma posição privilegiada no escopo dos 

modos, como um intermédio entre o possível e o necessário; (iii) ver seu grau de 

                                                     
19 A publicação de REDMOND, Walter sobre a lógica no México e no Perú coloniais é extensa. O autor 
publicou uma miríade de artigos sobre a temática: “Juan de Espinoza Medrano: sobre la naturaleza 
de los universales” (1969); “La lógica formal en la Nueva España: aspectos de la obra de Fray Alonso” 
(1979); “Extensional interpretation of General Sentences in 16º Century Ibero-american Logic” (1981); 
“La lógica mexicana de Antonio Rubio: una nota histórica” (1983); “Modal logic in Sixteenth- Century 
Mexico” (1983); “Extensionalidad en la lógica asertórica y modal de la Nueva España” (1984); “Sobre 
las oraciones modales por Fray Alonso de la Veracruz” (1984).  
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confiabilidade assumir uma nova estatura, frente à certeza ou à formido, no âmbito 

intencional do agente moral20. 

Do ponto de vista da dedução racional, a insuficiência do juízo provável em 

comparação com o juízo certo, nos leva a perscrutar as condições mediante as quais 

uma decisão é firmada em meio a um estado de incerteza. Não se pode arguir 

necessariamente a falsidade de nenhuma opinião tomada como provável, o que 

implica dizer que todas as opiniões dentro de um mesmo conjunto são 

possivelmente verdadeiras. A conclusão não é necessária, tampouco certa e segura. 

As condições de incerteza no ambiente decisório conduzem ao cálculo de 

probabilidades, onde um sujeito específico M em um dado tempo T possui, ante si, 

uma variedade de possibilidades em T, relativamente aos estados-de-coisas. Logo, 

dado que M pode realizar um número n de possibilidades em T, torna-se necessário 

elaborar,  mediante   um  cálculo  capaz  de  avaliar  as  probabilidades  em T,  qual  o 

                                                     
20 Sobre o probabilismo e a opinião provável, noz diz Lecchi que: “opinião provável se diz daquela que 
tem por si mesma razão grave capaz de mover o intelecto a um prudente assento, mas não tem uma 
verdadeira e evidente razão suficiente, nem certa autoridade em contrário”. A probabilidade da opinião, 
assim, conta com três postulados básicos centrais: (i) matéria grave, por cujo objeto o intelecto move-
se a um prudente assento; (ii) não tem razão suficiente verdadeira e evidente; (iii) não há autoridade 
maior em contrário, capaz de derrotá-la. A opinião provável pode contar com uma variedade de 
espécies e graus. A probabilidade, diferentemente do arbítrio, então objeto de acusação movido por 
seus adversários, então partidários do rigorismo, deve trazer em seu escopo um grau mínimo de 
solidez. Um grau fundamentado, autêntico, correspondente aos mínimos limites semânticos do objeto 
designado como a ordem perseguida na decisão: “volunt probabile aliquid esse, e quase verisimile. 
Nos, qui sequimur probabilia, nec ultra, quam id, quod verisimile occurrerit...” 20 . Há um mínimo 
semântico inescapável, que torna possível ao intelecto o entendimento sobre o próprio significado da 
opinião que se mostra provável. A grande questão não é a suficiência do juízo que gera a proposição 
provável, mas sua não insuficiência perante um auditório de contrários. Estes, por sua vez, não são 
opiniões improváveis, mas comparativamente a decisão selecionada, são menos prováveis. Mas a 
inderrotabilidade circunstancial da opinião provável lhe confere autoridade suficiente para um uso 
lícito? Quais as exigências para o seu emprego? Há certas premissas das quais a opinião deve partir 
para sua consumação? Lecchi nos diz que a vindicação pela opinião provável, após consumados os 
requerimentos judicativos que lhes são atinentes, decorre do direito a um bom juízo equitativo: diritto 
di buona equità, um juízo apoiado no que é “verisimile”. Segundo Lecchi, há também três etapas 
exigidas para a consumação da opinião provável: “primeiro, a doutrina provável não tem, nem pode 
ter contra si nenhum princípio certo, nenhuma decisão, nenhum dogma, nenhuma reprovação 
fulminada pelo Vaticano. Em segundo lugar, as doutrinas prováveis não são como tais aceitáveis sem 
um prévio julgamento contrário as paixões, manifesto por um homem prudente. Quem o fizer, que o 
faça segundo razão válida, suficiente e sensata; do contrário, força maior poderá persuadir os 
intelectos em direção contrária. Em terceiro lugar, convém que as doutrinas prováveis tenham a 
aprovação de doutores superiores em cada caso, os quais examinarão os seus fundamentos com 
diligência e ateste, e que ao segui-las, não se possa desfazer tal decisão”. LECCHI, Giannantonio S.J. 
(1702-1776). Avvertenze contraposte alla storia del probabilismo: scritta dal padre Daniello Concina 
e indirizzate a un erudito Cavaliere. 1ª ed. Einsidlen: editora Giovanni Eberardo Kalin, 1744, p. 8 e ss. 
Tradução livre do italiano pelo autor 
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estado-de-coisas mais provável em T.  

O momento antecedente indica apenas um cenário aleatório: múltiplas 

possibilidades, todas elas concorrentes, em T. Cada qual se transfigura em um 

mundo possível, possuindo alguma atinência lógica relativamente a T. Assim, para 

todo tempo T, n, de modo que Ɐ (t) ≡ t → n 

O grande dilema da decisão em matéria de opinião provável é que os estados-

de-coisas são eventos mentais, pensáveis pelo agente decisório e tomados como 

predicados da ordem almejada na decisão. Logo, o horizonte de incerteza é sopesado 

pela deliberação, por um tipo específico de julgamento que considera cada um dos 

estados-de-coisas pelo número de consequências que pode acarretar, segundo um 

critério quantitativo.  

Reina no cálculo probabilístico um tipo especial de coerência, de acordo com 

o qual “uma avaliação de probabilidade será dita coerente (e coerente será, assim, o 

juízo do sujeito que a formula) se, em relação aos vários eventos considerados, 

nenhuma combinação (...) pode conduzir o sujeito a uma vitória segura ou a uma 

perda certa”21. 

 Normalmente, um sistema teológico ideal, constitutivo de um padrão 

suficiente e seguro para uma esquematização lógica consistente lida sempre com 

standards permanentes, imutáveis e pensáveis dentro de uma ordem segura e 

duradoura. Na ótica do probabilismo, o centro orbital deixa de ser a plenitude da 

graça, ou a ausência do pecado, ou a santidade tout court para ancorar-se em outro 

postulado standard, a saber, a menor gravidade possível realizável a partir da decisão 

com base em opinião provável.  

Assim, a opinião pode ser menos provável em dois sentidos: em primeiro lugar, 

quando comparada com outras opiniões em análise que prescinde de consequências 

reais, tomando a opinião isoladamente, sem qualquer contextualização; em outro 

sentido, quando a opinião é, relativamente às circunstâncias concretas que 

pavimentam o solo da decisão a ser tomada, aquela com menor probabilidade de 

resolver moral e decisivamente o caso. Neste último caso, há ainda duas 

possibilidades: primeiro, quando a decisão não é a mais provável do ponto de vista 

                                                     
21 MANARA, Carlo Felice. Il certo e il probabile. 1ª ed. Brescia: editrice La Scuola, 1989, p. 91. Tradução 
livre do autor 
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exclusivamente moral, sendo derrotável frente a outras; segundo, quando a menor 

probabilidade é avaliada não pelo que possa conter de matéria moral, mas pela 

eficácia de solver o problema em questão, a despeito da moralidade atinente a 

decisão em questão. 

Dentre as enormes dificuldades dos sistemas morais que lidam com opiniões 

em matérias específicas, reside o complexo discernimento do juízo acerca da 

conexão entre o universal e o particular, entre o mundo dos princípios e as 

circunstâncias concretas. Assim já o ensinava Potton, ao dissertar sobre este 

problema:  

“Caeterum, illud quod dico de magna facilitate probabilismi, intelligendum est 

veritatem habere tantummodo si principium Lex dubia lex nulla applicaretur 

(prout reverá sonat) indiscriminatim, et secundum totam suam amplitudinem. 

Talis autem applicatio universalis hodie prohibita est, per damnationem plurium 

propositionum circa casus in quibus agitur de valore Sacramentorum, etc. Unde, 

hodie, omnino necesse est recurrere ad quaedam alia principia secundaria, ex 

quibus extensio primi principii (licet illogice) coarctatur; et et quanto prudentiores 

sunt theologi, tanto plures et magis varias limitationes ponunt, ad corrigendos 

errores qui ex applicatione primi principii naturaliter sequerentur. Si sumantur 

istae limitationes prout jacent in operibus S. Alphonsi, inter alios theologos 

prudentissimi, profecto judicabitur quod aequiprobabilismus non est doctrina ita 

facilis in applicatione sua, cum saepius incertum sit ad quodnam principium, 

primarium aut secundarium, oporteat hic et nunc recurrere, et quanam 

proportione principia contraria debeant, hic et nunc, unum ab altero temperari, ut 

vera solutio habeatur”22 23.  Grifos nossos 

                                                     
22 A R FR. POTTON, Maria-Ambrosio. De Theoria Probabilitatis: Dissertatio Theologica. 1ª ed. Paris: 
Bibliopolas, 1874, p. 185.  
23 Tradução livre: “Outra coisa que se deve entender, aquilo que digo sobre a grande facilidade do 
probabilismo, é que só se tem a verdade se lhe for aplicado indistintamente o princípio “lex dubia lex 
nulla” (se a lei é dúbia, não é lei) e de acordo com toda a sua amplitude. Porém, tal aplicação universal 
é hoje proibida, por causa da condenação de muitas proposições acerca de casos em que se discorre 
sobre o valor dos Sacramentos, etc. Daí que, atualmente, se deve sempre recorrer a certos princípios 
secundários, a partir dos quais a extensão dos primeiros princípios é abreviada, ainda que 
ilogicamente; e quanto mais prudentes são os teólogos, mais e variadas limitações põem para corrigir 
os erros que se seguiriam naturalmente da aplicação do primeiro princípio. Se somarmos estas 
limitações, como se encontram nas obras de S. Alfonso, entre outros teólogos prudentíssimos, 
certamente se julgará que o equiprobabilismo não é uma doutrina fácil em sua aplicação, sendo 
muitas vezes incerto a qual princípio, primário ou secundário, se deve recorrer, e qual a proporção em 
que os princípios contrários devem ser combinados um ao outro para que se encontre uma verdadeira 
solução”. 



 

5. UMA LÓGICA DOXÁSTICA NO THESAURUS INDICUS? 
 

 

A logica doxástica é uma lógica modal destinada a lidar com opiniões e 

crenças. Tem como operador lógico principal a doxa, a “opinião”. Nesta lógica, a 

crença desempenha uma função lógico-veritativa, em que a opinião atua como 

operador-padrão. Na lógica simbólica atual, a conexão entre a lógica doxástica e a 

lógica epistêmica resulta na lógica epistêmica dinâmica.  

Nesta lógica, todas as regras sintáticas da lógica proposicional clássica estão 

presentes, de maneira que todas as proposições constituídas como fórmulas bem 

formadas podem ser capazes de verdade, a saber, serem tomadas como proposições 

críveis verdadeiras, e sua negação também será uma fórmula bem constituída, além 

de que proposições bem formuladas serão também elas sempre admitidas dentro do 

cálculo proposicional.  

Os estudos atuais em lógica doxástica dão conta de inúmeros tipos de 

sujeitos raciocinantes, pelo que os variados modelos de raciocínio doxástico podem 

ser estruturados taxonomicamente em vários tipos.  

Não é nosso intento aqui pervadir a lógica simbólica doxástica atual, senão 

refletir suas reminiscências na lógica clássica tal como preconizada na escolástica 

ibero-americana, em especial na obra de Diego de Avendaño.  

A intenção de um juízo provável é meter em descrédito a falsidade. A reta 

intenção é pressuposto para a operação consumativa de buscar a verdade, ainda que 

não seja possível ao intelecto perscrutá-la por inteiro. A ausência de certeza e 

necessidade no objeto do juízo prático que conclui pela opinião provável lida com um 

horizonte reduzido ao concreto, ao particular, pelo que o âmbito conclusivo de 

determinação da operação entimemática só pode alcançar uma resposta verossímil. 

Avendaño debruçou-se sobre os dilemas de consciência e os aspectos 

modais da opinião provável em seu Thesaurus Indicus. Nos Livros III e IV do extenso 

tratado, enfrenta o problema de se entre a certeza moral e a dúvida, reside um âmbito 

suavemente indeterminado, a ignorância invencível, em que a probabilidade e não a 



 

 

 

 

68 | MODALIDADE E PROBABILISMO: Lógica modal doxástica nos Livros III e IV do Thesaurus Indicus de Diego Avendaño 

 

certeza absoluta ou a dúvida constitutiva é preferível para justificar os atos de 

decisão1. 

O ato de decisão é uma atitude perante o real que pressupõe deliberação, 

convicção, intencionalidade, clareza, satisfação de exigências e requisitos de 

racionalidade prática. O ato como tal carrega consigo determinados sentidos que o 

fundamentam e o dirigem segundo uma razão de fim e de meio. 

A adequação de uma ação humana à lei ou a um padrão moral supõe que: (i) 

o agente esteja consciente do fim; (ii) o agente tenha domínio cognitivo do objeto 

circunstancial dentro do qual encontra-se; (iii) a decisão suceda a uma etapa prévia 

de deliberação, medianeira entre a dúvida e a certeza do meio empregado2. 

A doutrina do probabilismo moral situa-se entre as doutrinas ontológicas da 

verdade e as linhas ceticistas sobre o conhecimento da verdade. O probabilismo em 

sentido forte não pode ser visto como algo que contenha um pouco de cada uma 

dessas tradições. Pelo contrário. Apresenta-se como via intermediária, em que 

certas circunstâncias não fornecem ao agente moral condições de sustentar sua 

respectiva decisão em fundamentos evidentes ou rigorosamente demonstrativos. 

Entre a verdade e o ceticismo, há uma escala de probabilidades. 

Dentro disso, soerguem-se argumentos e interpretações as mais variadas 

sobre o Direito e a moralidade. Ainda assim, há um método de acordo com o qual o 

provável é tomado como critério, mas não sem uma padronização metodológica 

rigorosa, um framework a partir do qual os raciocínios práticos são setorizados e 

alocados segundo uma justificação teleológica. 

A busca pela realização do bem, a conveniência e/ou utilidade comum 

perseguida pelos seres humanos em geral, e pelos agentes do Direito em particular, 

requer que os respectivos argumentos empregados em prol de certas ações estejam 

fundamentados em premissas razoáveis e princípios práticos condizentes com os 

bens humanos básicos em geral. 

                                                     
1  AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio II. 1. ed. Antuerpiae: Iacobum 
Mersium, 1675, p. 4 do Tomus IV. Obra original consultada na Biblioteca Vaticana.  
2 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio II. Op.cit., p. 4: “(...) quia opinio 
probabilis firmiores rationes habet pro altera parte, quam dubium aut scrupulus: ergo & maioris 
dubitationis fundamentum, cum qua, ut omnes fatentur, nequit stare operatio recta. Sed id, quod est 
tutum, debet, qui operatur, amplecti”.  
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No campo da equidade, a conexão entre o sentido da regra e a ação humana 

é requisito fundamental para a ordem juspolítica. Mas como sustentar tal conexão 

sem considerar os aspectos periféricos e circunstanciais da própria ação? Em outras 

palavras: entre o condicionamento integral e a libertinagem total, como o 

probabilismo fornece bases razoáveis, ancoradas nos princípios da razão prática, 

para justificar e conformar os atos humanos segundo uma razão de bem? 

Na ótima formal da opinião provável, há uma conexão com a lógica modal: a 

lógica doxástica que, como vimos, torna a opinião o operador modal standard. 

Estamos convictos de que a teoria dos modos fornece, no horizonte do 

probabilismo, limites formais rigorosos e condizentes para a justificação dos atos 

humanos, dentro de uma escala aberta de sentidos e significações. 

Um dos problemas centrais do probabilismo está em discernir a contingência 

futura dos atos humanos em sintonia com a “interpretação correta” das regras. Mas: 

quais os limites que uma teoria do probabilismo em sentido forte pode apresentar 

para os futuros contingentes, isto é, para casos que, futuramente, possam extrapolar 

os limites prévios e dissolver lentamente as barreiras formais? Para ser mais claro: 

até onde pode ir o probabilismo e o que não é razoável praticar? Quais os critérios 

para definir o que é ordenado segundo a razão prática e o que não é? 

A modalidade, aqui, passa a ser vista como uma plataforma de critérios mais 

rígidos, apta a entregar à teoria do juízo provável melhores critérios para definir os 

limites metodológicos dos atos humanos. 

Normalmente, a temática do probabilismo é articulada com a ética clássica 

das virtudes, na qual a virtude da prudência desempenha função primordial na 

arquitetônica dos atos humanos. De fato, uma teoria do probabilismo não pode 

prescindir da prudência: “qui probabiliter agit, prudenter agit”. A prudência é tomada 

como princípio interior, como o hábito e virtude intelectual que aperfeiçoa o agente 

em sua faculdade intelectiva e moral para deliberar bem. Todavia, o que pretendemos 

no presente livro é lidar com a temática do probabilismo supondo limites externos 

mais claros, extraídos da lógica modal e, em especial, da modalidade atinente aos 

futuros contingentes dos atos humanos. 

Sobre o âmbito de delimitação do espaço moral da ação na perspectiva do 

probabilismo moral, é mister reconhecer um itinerário breve e primário, dividido em 
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quatro etapas: 1. Cognição da moralidade dos atos humanos e da ação prática a ser 

realizada como atividade qualificável moralmente; 2. Identificação da certeza ou 

probabilidade do juízo prático-moral acerca da qualificação da ação; 3. 

Consequências prático-morais da ação e da abstenção em certas circunstâncias; 4. 

Grau de convicção correspondente ao juízo prático estabelecido, cujo embasamento 

pode assumir níveis distintos de certeza, conforme a proximidade à opinião ou à 

verdade. 

Como filosofia prático-moral, a teoria do probabilismo é apta a explicar e 

justificar os atos humanos e as decisões juspolíticas, tomando por base a relevância 

do provável e não do certo ou do duvidoso no esteio das relações sociais e 

institucionais. A posição ocupada pela opinião provável no esboço da teoria da 

argumentação ali proposta evidencia um canal de conexão com a lógica modal, em 

especial com o operador de contingência. 

Do assentimento com receio para a ausência de certeza, a asserção lógica da 

opinião provável não pode implicar qualquer conclusão absolutamente simpliciter 

porque não parte de princípios evidentes com conclusões necessárias, mas de juízos 

asseríveis acerca de objetos captados com probabilidade. 

A despeito de toda a importância que o probabilismo ocupa no âmbito da 

teologia e da filosofia moral e política, a tarefa de articulá-la com a teoria dos modos 

tem a vantagem de ofertar uma justificação externa da probabilidade em termos 

estruturais. Uma decisão baseada em probabilidade moral pode ser justificada 

satisfatoriamente pelo juízo prático e pelas condições futuras de execução e 

cumprimento de regras quando, não obstante a incerteza dos futuros contingentes, 

os mundos possíveis constituem mundos deonticamente alternativos para decisões 

baseadas em juízo provável. 

A lógica doxástica, assim, fornece ótimos subsídios para a delimitação formal 

do esquadro de uma decisão atinente a um objeto desprovido de evidência, mas 

provável para o juízo. É uma lógica que toma a opinião provável como operador-

padrão. Insere-se na semântica dos mundos possíveis. Sendo o possível o operador 

modal standard, permanece em todas as opiniões, porque outros intelectos podem 

assumi-las como prováveis ou maximamente prováveis em mundos semânticos 

alternativos. Por isso, na extensão aos mundos possíveis todas as opiniões 
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prováveis são semanticamente expressivas, pois denotam operadores doxásticos 

extensionais dentro de quantificadores limítrofes. ꓯ (p) ≡ B→p, de modo que B 

denota o conjunto de opiniões. Logo, p é uma opinião pertencente ao conjunto de B. 

A tabela de verdade condizente com o âmbito externo do ato de decisão, ou 

seja, o mundo objetivo, radicado no gênero da dúvida, lida com operadores 

correspondentes a mundos possíveis sincrônicos 3 , de maneira que uma opinião 

provável poderá ser adotada em detrimento de outras - quia actus omnis quamdiu 

se habet ad verum & falsum, vincibiliter est incertus, ut omnes fatentur, quod in 

opinione accidit 4  - em um mundo alternativo x, ainda que no mesmo instante 

sincrônico outra opinião pudesse também ser assumida, não porque tenha uma força 

maior para aquela situação, senão porque é inserida como uma opinião provável 

alternativa em x do mesmo modo que a anterior. Em uma concepção sincrônica de 

mundos possíveis, os operadores doxásticos podem ser simultaneamente 

estendidos sem que a escolha por um em detrimento de outros implique na verdade 

de apenas um resultado. A quantificação de operadores doxásticos em mundos 

possíveis não dependerá tanto das condições veritativas dos estados-de-coisas 

semanticamente designados, como ocorre com os operadores deônticos (que lidam 

com situações), mas na inserção de cada um deles em um conjunto de 

possibilidades semanticamente involucradas. 

A determinação, portanto, da opinião provável no escopo da lógica modal nos 

apresenta três dificuldades prévias: (i) qual a natureza linguística da opinião 

provável, isto é, qual seu enquadramento na teoria da significação (semiótica)? (ii) 

Do ponto de vista epistemológico, qual a fundamentação adequada para o 

conhecimento do particular relativamente à decisão com base em probabilidade 

(teoria do conhecimento)? (iii) os enunciados que expressem juízos prováveis podem 

conter valor-de-verdade em uma semântica dos mundos possíveis (lógica modal)?  

                                                     
3  A concepção sincrônica de modalidade, como vimos no capítulo anterior, emergiu no debate 
filosófico a partir da controvérsia arguida por Scotus contra a posição de Gandavus acerca da 
presciência de Deus relativamente à concepção dos objetos e dos estados de coisas do mundo. DUNS 
SCOTUS, Iohannes. Ordinatio I, Dist. 43, trad. Roberto Pich, in Textos sobre poder, conhecimento e 
contingência. 1. ed. Porto Alegre: edipucrs, 2008, p. 304. Sobre a concepção sincrônica, ver também 
KNUUTTILA, Simo. Modalities in Medieval Philosophy. 1. ed. London: Routledge, 1993, p. 139. 
4 Op.cit., p. 4. 
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Estas perguntas nos dirigem para um âmbito analítico mais consistente, em 

que as opiniões prováveis passam a ser analisadas não dentro da lógica maior, o que 

já era usual dentre os comentaristas de Aristóteles, mas no interior da logica parva, 

notadamente no âmbito da lógica modal e da lógica de quantificação. 



 

6. PONTO DE VISTA SEMIÓTICO: QUAL A NATUREZA LINGUÍSTICA DA OPINIÃO 

PROVÁVEL, ISTO É, QUAL SEU ENQUADRAMENTO NA TEORIA DA SIGNIFICAÇÃO 

(SEMIÓTICA)? 

 

 

Do ponto de vista linguístico, a relação entre a opinião provável e a ordem, a 

saber, entre o signo e o objeto que designa como seu significado, ocorre per 

similitudinem. Tomas de Aquino, comentando o IV Livro de Sentenças de Pedro 

Lombardo, nos diz que se os signos não contivessem certa semelhança com as 

coisas de que são signos, não seriam ditos assim propriamente falando1.  

A fons et origo da opinião, como de qualquer enunciado, é a sua natureza de 

signo, sua capacidade de significar e, assim, comunicar o objeto designativo. Uma 

opinião que apresente, em seu escopo enunciativo, uma probabilidade atinente ao 

juízo sobre um objeto e sua adequação a uma circunstância particular revela mutatis 

mutandis uma diferenciação específica quanto ao gênero dos atos humanos, uma 

avaliação ulterior capaz de assentir o intelecto prático2 a uma conduta determinada 

por um agente honesto. Sim, pois o signo, além de apresentar a espécie aos sentidos, 

isto é, o próprio ato humano avaliativamente considerado, faz vir ao intelecto o 

conhecimento de outro, a saber, o próprio objeto como tal, a ordem que deve pautar 

a conduta em questão.  

A opinião provável de certo modo “causa” a inteligibilidade do objeto que 

designa, por “notitia”3. O objeto então passa a ser tomado aqui como a referência, 

                                                     
1 Tomás de Aquino fala do Sacramento. Por indicação de gênero próximo, tomamos a afirmação de 
Tomás por consideração ao signo. Diz Tomás: “si enim sacramenta non haberent similitudinem rerum 
quarum sacramenta sunt, proprie sacramenta non dicerentur”. Tradução livre: “se os sacramentos 
não tivessem a semelhança das coisas de que são sacramentos, não seriam ditos propriamente 
sacramentos”. TOMÁS DE AQUINO. In Quartum Sententiarum, Distinctio 1 (Comento alle Sentenze di 
Pietro Lombardo, Lib. IV, Dis. 1). 1ª ed. Bologna: PDUL- Edizioni Studio Dominicano, 1999, p. 16/17.  
2 Estabelecendo uma distinção entre intelecto e razão, Cruz Cruz sobre a especificidade gnosiológica 
do intelecto: “o intelecto designa a função de conhecer imediata e intuitivamente os primeiros 
princípios da ordem teórica e prática”, a razão “se emprega para a função mediata e discursiva de 
sacar conclusões, a qual pode ser também tanto especulativa como prática”. CRUZ CRUZ, Juan. 
Intelecto y razón. 3ª ed. Pamplona: EUNSA, 2009, p. 100 e seguintes. 
3 Em seu artigo “Conscience as Moral Judgment/ The Probabilist Blending of the Logics of Knowledge 
and Responsibility”, REDMOND nos diz que os probabilistas costumam distinguir três estados 
epistêmicos: “certitudo, opinari, dubitare”. REDMOND, Walter. in Journal of Religious Ethics” (26.2, Fall, 
1998), 389-405. 
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isto é, a ordem que deve seguir-se à decisão. Diz Tomás, na sequência da Distinctio 

1 supracitada: 

 

“Ad quintum dicendum, quod signum, quantum est in se, importat aliquid 

manifestum quod ad nos, quo manuducimur in cognitionem alicuius occulti. Et 

quia ut frequentis effectus sunt nobis manifestiores causis; ideo signum 

quandoque contra causam dividitur, sicut demonstratio ‘quia’ est quae dicitur 

esse per signum a communi, ut in I Physicor. (text.4) dicitur; demonstratio autem 

‘propter quid’ est per causam. Quandoque autem causa est manifesta quod ad 

nos, utpote cadens sub sensu; effectus autem occultus, ut si expectatur in 

futurum; ex tunc nihil prohibet causam signum sui effectus dici”4.      

 

O juízo provável sobre a decisão adequada a ser tomada desponta como signo 

da ordem a ser perseguida, como um sinal que comporta algo de “conhecido” por 

nós. 

O signo é um ente cuja razão é a de ser conhecido, um ente de relação com a 

faculdade cognoscitiva. Comentando o IV livro de Sentenças, Alexandre de Hales nos 

ensina que o signo é a definição simpliciter do sacramento:  

 

“Ad aliud dicimus quod [sacramentum] duplicem habet rationem: signi et causae. 

Secundum quod signum, potest stare cum peccatis; secundum autem quod 

causa, non. Ratio enim signi ad distinguendum tantum est vel cognoscendum- 

Ad aliud dicimus quod contra diversa sunt, non contra idem omnia. Sacramentum 

est causae rei signum [745, 19]. In hac prima parte agitur de sacramentis 

communiter. Dictum est de causa efficiente. Hic agitur de forma, scilicet propter 

quid; et hic ponit tres utilitates, scilicet humilitatem quantum ad Deum, et 

eruditionem quantum ad intellectum speculativum, et exercitationem quantum 

                                                     
4  TOMÁS DE AQUINO. In Quartum Sententiarum, Distinctio 1 (Comento alle Sentenze di Pietro 
Lombardo, Lib. IV, Dis. 1). Op.cit., p. 33. Tradução livre: “O signo, por si mesmo, comporta algo de 
manifesto em relação a nós, pelo que somos conduzidos ao conhecimento do que está oculto. E do 
momento em que, no mais das vezes, os efeitos são em nós mais manifestos que as causas, por 
consequência o signo vem como que contraposto a causa. Como a demonstração ‘quia’ é aquela da 
qual se diz ser um signo do que é comum, como afirma Aristóteles na Física; ao invés, a demonstração 
‘propter quid’ ocorre por meio da causa. Ora, neste caso a causa nos é manifesta, na medida em que 
recai sobre os sentidos, enquanto o efeito permanece oculto, como ocorre quando condiz com o 
futuro: e então nada impede que a causa seja dita signo de seu efeito”.  
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ad practicum. Postea materiam, scilicet ex quibus vel in quibus sint sacramenta. 

Ultimo de divisione sacramenti agit (...). Signum vero etc [746, 4]. Notificat 

‘signum’, qui prius positum erat in definitione sacramenti [745, 19] (...). Item, 

obicitur de ultima definitione et de charactere in Baptismo vel in Ordine vel in 

Confirmatione. Est enim signum gratiae conferendae, et tamen non est ‘visibilis 

forma’, et tamen est sacramentum.- Respondemus: aliquid dicitur visibile 

secundum se, aliquid secundum quod est visibile sub alio. Sicut aqua Baptismi 

visibilis est secundum se, et est primo signum characteris, character autem 

signum remissionis peccati. Est ergo remissio peccati signatum tantum; 

character, ut illud quod est medium, est signans et signatum; aqua tantum 

signum. Et ita [character] dicitur esse visibilis in quantum habet rationem signi 

ab aqua ipsa. – Eadem obiecto de Corpore Christi: ibi Panis, et Corpus Christi, et 

corpus mysticum. Panis enim et corpus Christi sacramentum est (...)”5.  

 

Vê-se, aqui, que o signo é um ente de relação, que representa visivelmente 

algo à faculdade cognoscitiva e que implica sempre em algo externo, significado por 

ele ao intelecto. No âmbito do intelecto prático, o tipo de relação que o signo implica 

está articulado com a ação humana, contingente e circunstancial a um campo de 

determinação do bem na comunidade.   

Epistemologicamente, a razão prática discerne os bens humanos adequados 

para um tipo particular de atividade, discernimento este que depende do modo como 

o próprio intelecto opera com base em certos princípios práticos, isto é, como está 

habituado a refletir sobre o agir moral segundo determinados axiomas 

indemonstráveis para o raciocínio especulativo.  

Do hábito intelectual dos primeiros princípios práticos – syndéresis -, 

evidentes por si mesmos, o intelecto dirige-se ao objeto para conformar-se a ele ao 

modo de conclusão 6 . Na ausência de evidência racional, o juízo então inclina o 

                                                     
5 HALES, Alexandre. Glossa In Quattuor Libros Sententiarum Petri Lombardi: In Librum Quartum. 1ª 
ed. Florentiae: Quaracchi, 1957, p. 10-14.  
6 Vejamos esta afirmação de Domingo de Soto, sobre a evidência dos primeiros princípios da razão 
prática: “são conhecidos por si (per se) de uma maneira em si próprios, e de outra em relação a nós. 
Aquela proposição se diz clara (per se) da primeira maneira, se seu predicado pertencer à natureza 
intrínseca do sujeito, como Deus é, o homem é racional. Pois o que compreendesse a natureza do 
sujeito não precisaria de outro meio para compreender a verdade da proposição. Mas para nós tais 
proposições não são claras por si, porque não compreendemos bem a natureza dos extremos. Por 
isso, segundo Boécio há algumas proposições singularmente claras por si, posto que seus termos 
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intelecto ao objeto por assentimento com receio. A expressão deste juízo, a opinião 

provável, expressa um signo que supõe o conhecimento de outra coisa, ou seja, o 

objeto designativo – lumen obiecti 7 , a ordem predicamental dos atos humanos 

involucrados na decisão a ser tomada8.  

Novamente Tomás esclarece a questão, na solução do problema 2:  

 

“Ad secundam questionem dicendum, quod, sicut dictum est, signum importat 

aliquod notum quo ad nos, quo manuducimur in alterius cognitionem. Res autem 

primo notae nobis, sunt res cadentes sub sensu, a quo omnis nostra cognitio 

ortum habet; et ideo signum quantum ad primam sui institutionem significat 

                                                     
são patentes para todos, como o todo é maior que a parte; outras, porém, são claras apenas para os 
sábios, os quais conhecem seus termos (...). Sob o nosso problema em questão, assim como o 
primeiro que se oferece a razão especulativa é o ser (pois é o primeiro que sabemos de todas as 
coisas), assim o primeiro que se oferece a razão prática acerca das coisas apetecíveis e factíveis é o 
bem: porque assim como o primeiro objeto do entendimento é o ser, assim o primeiro objeto da 
vontade é o bem”. SOTO, Domingo de. Tratado de la Justicia y el Derecho. 1ª ed. Madrid: Reus, 1926. 
7 Assim como o objeto designativo da fé é a verdade revelada- lumen fidei, de acordo com Tomas, 
Suarez e Avendaño, o objeto designativo da opinião é a ordem que desponta no intelecto como o 
caminho adequado à reta consciencia – lumen obiecti. Invocando a autoidade de São Bernardo, diz 
Avendaño: “Quorum intellectus rationi innititur, fides auctoritati, opinio sola verisimilitudine se tuetur. 
Habent illa duo certam veritatem: sed fides clausam & involutam, intteligentia nudam & manifestam. 
Ceterum opinio certi nihil habens, verum per verisimilia quaerit potius, quam apprehendit. Omnino in 
hoc cauendo confusio, ne aut incertum opinionis fides sigat, aut quod firmum fixumque est fidei, opinio 
revocet in quaestionem. Et hoc sciendum, quia opinio, si habet assertionem, temeraria est; fides sit 
habet haesitationem, infirma est. Item intellectus, si signata fidei tentet irrumpere, reputatur effractor, 
scrutator maiestatis. Multi suam opinionem intellectum putaverunt, & erraverunt, & quidem opinio 
potest putari intellectus: intellectas opinio non potest. Unde hoc accidit? Profecto quia haec falli & 
fallere potest, ille non potest. Aut si falli potuit, intellectus non fuit, sed opinio”. AVENDAÑO, Didaci. 
Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio II. 
8 O assentimento ao objeto sem evidência racional pode ocorrer de dois modos: por fé, quando o 
assentimento é certo por um juízo crível, ou por opinião, quando o assentimento ocorre com receio. 
No caso da fé, o assentimento que a razão crente dá quando inclina o intelecto ao objeto prescinde 
de evidência racional para a sua consumação. Logo, o faz com “liberdade”, porque o objeto formal 
sobre o qual a razão natural assente é a verdade primeira revelada, conforme expõe Suarez no De Fide: 
“Intelligendum ergo est hoc principium: Deus est prima veritas et neminem decipit posse considerari 
vel ut quo, id est ut est ratio credendi alia vel ut quod, id est ut est una ex veritatibus creditis. Priori 
modo non per se proponitur distincte, sed cum ipsis veritatibus, quae sufficienter proponuntur 
credendae ut infallibiles. Nam ibi virtute proponitur Deus ut veritas infallibilis. Si consideretur 
posteriori modo, quatenus est quid creditum, debet illa veritas, ut credi possit, sufficienter proponi, 
quae tamen sufficienter proposita in se habet sufficientem rationem, ut credatur; est enim per se 
credibilis, sicut lumen est per se visibile. Neque hoc derogat fidei, quia eius assensus non est per 
discursum, sed per simplicem adhaesionem ad obiectum sufficienter propositum. Quare non est 
eadem ratio de fide humana, tum quia auctoritas humana est per se insufficiens, tum etiam quia fides 
humana supponit perfectionem cognitionem, ex qua discursu quodam procedit, et ita patet ad ceteras 
replicas et confirmationes. Fateor tamen illud esse admirabile in fide nostra, ut sit omnino certa et 
tamen per se nulla evidentia nitatur”. SUAREZ, Francisco. Lectiones De Fide anno 1583 in Collegio 
Romano habitas ad fidem codicum manuscriptorum edidit Carolus Deuringer. Granada: 1967, 
Quaestio Secunda: p. 160.  
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aliquam rem sensibilem, prout per eam manuducimur in cognitionem alicuius 

occulti; et sic Magister accipit hic signum”9. 

 

A força normativa da razão proposicional se assenta quando o nível do juízo 

de credibilidade é maximamente certo. No caso das verdades reveladas, que 

dependem da fé, ou no caso da opinião, em que a verdade é obtusa e parcialmente 

oculta, a credibilidade procede da razão natural, mas para alcançar o objeto sem 

evidência, lança mão da liberdade decisória do agente que, movido ao objeto com 

certo receio, no caso específico da opinião, atinge um nível incerto, mas provável, de 

ordem quanto à ação adequada a ser realizada. O signo capturado na opinião 

exprime uma avaliação ulterior sobre “algo” oculto até o momento de seu 

aparecimento, condizente com a realidade dos sentidos, a saber: os atos humanos, 

apresentados como um gênero próximo, a saber, o gênero dos atos humanos, com 

sua correspondente diferença específica, qual seja o ato bom e adequado segundo 

um juízo prudencial. Sobre os atos humanos, recai um juízo avaliativo, um signo que 

expõe qual a decisão mais adequada a ser tomada quanto à correta adequação do 

intelecto ao objeto. Porque a ordem permanece parcialmente oculta ao intelecto, o 

máximo que o assentimento com receio – assensum cum formidine – pode 

expressar é uma hipótese, uma opinião próxima e apenas “aparentemente” certa e 

segura, mas substancialmente incerta e insegura, em conformidade com o que diz 

Tomás, aqui citado por Avendaño:  

 

“Et si quidem haec sit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit opinio (...). 

Quando ergo por assensu tali non leve est motivum, sed quod habeat pondus, 

iudicio eorum, qui possunt in materia, de qua agitur, iudicare, opinio erit 

probabilis”10.      

                                                     
9  TOMÁS DE AQUINO. In Quartum Sententiarum, Distinctio 1 (Comento alle Sentenze di Pietro 
Lombardo, Lib. IV, Dis. 1). Op.cit, p. 33. Tradução livre: “Como foi dito, o signo comporta algo de 
conhecido por nós, mediante o qual somos conduzidos pelas mãos ao conhecimento de outra coisa. 
Ora, as coisas que são evidenciadas acima de tudo são aquelas que recaem sobre os sentidos, de 
cada uma das quais o nosso conhecimento porta a sua origem; e assim o signo, quanto a sua primeira 
instituição, indica algo da realidade sensível, pois por meio desta somos conduzidos pelas mãos ao 
conhecimento do que estava oculto; é este o sentido no qual o Mestre (P. Lombardo) define o signo”.  
10 TOMAS DE AQUINO. Suma de Teologia, IIaIIae, q.1, a.4. Tradução de Roberto Pich: “E se, com efeito, 
esta eleição for com dúvida e receio de uma parte, ela será uma opinião (...). Logo, quando em tal 
assentimento há um motivo não leve, mas a ponto de ter um peso, pelo juízo daqueles que têm 
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Ademais, o signo que é a opinião provável faz emergir no intelecto uma dúplice 

consideração: são coisas e palavras simultaneamente, porque aludem a um objeto 

passado e futuro: as ações a serem realizadas segundo a recta conscientia, pelo que 

diz Tomas de Aquino, referindo-se a natureza de signo do sacramento:  

 

“Secunda ratio est, quia non solum sunt signa futurorum, sicut sacramenta 

veteris legis, sed praesentium et praeteritorum, ut prius dictum est, quae possunt 

expressius significari quam futura, sicut et certius cognosci; et ideo, significatio 

verborum, quae est expressissima, adiungitur significationi rerum”11.   

 

  Assim é a significação dos atos humanos. E é sobre este gênero de coisas 

que recaem juízos sobre ações já realizadas e ações tomadas por consideração aos 

futuros contingentes. A ordem referida é predicamental, pois o gênero ao qual 

pertence é o dos atos humanos, e a diferença específica, a de ser definida como um 

ato voluntário, a saber, um ato deliberativo provido de vontade. Se no âmbito da 

theologia moralis o conceito de ordem condiz com a forma própria do bem 

perseguido na ação, uma decorrência natural dos primeiros princípios práticos, no 

campo lógico-semântico a ordem é predicamental e predicativa, pois ao ser definida 

pelo gênero próximo e pela diferença específica, é também predicativa de múltiplos 

acidentes, pois um ato voluntário e deliberativo é sempre contingente e 

circunstancial.  

A ordem, então, tomada como objeto designativo da opinião provável, repousa 

sobre o intelecto prático como o bem devido a todas as relações humanas 

predicáveis em um determinado âmbito moral. Rubio, em sua Logica Mexicana, 

expõe com clareza as condições demonstrativas do objeto adequado das ciências 

práticas no campo da dialética, a saber, o objeto próprio da probabilidade:  

 

                                                     
capacidade de julgar na matéria da qual se trata, haverá uma opinião provável”, in Diego de Avendaño 
sobre a opinião provável, artigo publicado na revista Mediaevalia, textos e estudos, 31 (2012), pp. 135-
181.  
11  TOMÁS DE AQUINO. In Quartum Sententiarum, Distinctio 1, pop.cit., p. 54. Tradução livre: “A 
segunda razão é que não somente são signos das coisas futuras, como os sacramentos da lei antiga, 
mas dos presentes e passados, como foi dito primeiramente: as quais coisas podem ser significadas 
mais expressamente que as futuras, como também podem ser conhecidas com maior certeza; e assim 
a significação das palavras, que é a mais expressiva, vem acompanhada pela significação das coisas”.  
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“Difficultas postremi argumenti gravissima est apud eos, qui cum teneant 

dialecticam esse scientiam practicam, affirmant obiectum eius esse purum ens 

rationis, hoc est tam formale, quam materiale: Hi enim vix, aut nullo modo 

possunt fatisfacere argumento, quia circa purum ens rationis, ut pote nihil per se 

operabile, aut dirigibile ab intellectu continens practica scientia per se non potest 

versari: apud nos vero, qui operationes intellectus reales ponimus obiectum per 

se, quamquam materiale parum profecto difficultatis habet argumentum, etiam 

si ens rationis obiectum formale esse censeamus, non est enim necessarium 

quod obiectum scientiae practicae sit ab ea factibile, sed fat est esse dirigibile, et 

ab ea dirigi, et ita se res habet in dialectica cuius obiectum sunt opera rationis, 

non quidem ab ea effecta, vel elicita, sed ab intellectu, a dialectica vero ordinata 

in modos sciendi, aut instrumenta, que modis sciendi deferuiunt: directio autem 

ipsa, seu ordinatio nihil reale addit eisdem operibus sed compositum quoddam 

artificiale ex eis construit, videlicet syllogismum, aut demonstrationem quod cum 

sit ab intellectu fabricarum ex realibus operationibus compositioni 

praesuppositis (circa quas nihil reale ponere potest intellectus) nullam realem 

formam importat, sed rationis duntaxat, quam per denominationem syllogismi, 

aut demonstrationis ab intellectu, eas ita ordinante impositam, seu attributam 

intelligimus. Ad formam igitur argumenti admittimus obiectum scientiae 

practicae (materiale quidem) operabile esse oportere ab ipsa scientia, vel faltem 

dirigibile, ita ut directio ipsa, aut operatio quase formale eius obiectum sit, quod 

vero directio sit aliquid reale superadditum materiali obiecto, quod à scientia 

dirigitur, vel tantum rationis, nihil refert: nec minus erit scientia practica si reale 

sit, quam si sit ens rationis: ergo dialectica agit de obiecto, ut dirigibili, hoc est, 

de operationibus intellectus, quas rectè dirigit, atque ordinat, directio autem nihil 

in eis reale ponit, sed solum est denominatio à ratione eis attributa: quod ergo 

ens rationis non sit per se operabile, admittimus, ac propter eam, esse nequit 

materiale obiectum scientiae practicae, bene tamen formale, cum sit ratio ex 

operibus ipsis ex reali operatione, per quam diriguntur, proveniens. Et si rurfus 

opponatur ens rationis non esse per se intentum ab intellectu, sed per accidens 

consurgere ex eius operatione, quare nec poterit esse ordinatio operum rationis 

per se intenta à dialectica, respondemus, ab intellectu quidem non per se intendi, 

bene tamen à scientia, quae operationes eius praesupponens talem 

denominationem eis attribuere ex directione intendit, quemadmodum nec relatio 

realis potest unquam per se produci, bene tamen esse per se obiectum scientiae, 
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quae aliquid, licet per accidens productum, per se assumit considerandum. Verba 

autem D. Thoma quae in favorem huius sententiae referuntur in confirmationem 

nostrae  opposita sunt”12. 

 

A predicabilidade do bem na dialética, a ordem predicável das ações 

contingentes tomadas como ordens adequadas para a recta conscientia moral, 

desponta como objeto designativo da opinião provável, o tipo próprio de enunciado 

da dialética, aquele que une a verossimilhança a um juízo de probabilidade: talia sunt 

obiecta qualia determinantur a praedicatis suis. O objeto designativo, assim, depende 

também da intencionalidade do agente, medida e expressa pelo “assensus”: formido 

vel non repugnans.  

                                                     
12 RUBIO, Antonio. Logica Mexicana sive Commentarii in Universam Aristotelis Logicam: pars prior, 
quaestio VI proemialis. 1ª Coloniae Agrippinae: Arnoldi, 1605, p. pp. 106 e 107. Obra rara consultada 
na Biblioteca Vaticana, em Roma.  



 

7. PONTO DE VISTA EPISTÊMICO:  

COMO O INTELECTO PRÁTICO OPERA COM MODALIDADES DOXÁSTICAS? 

 

No âmbito judicativo da “recta conscientia” desponta uma variedade de 

opiniões prováveis com diferentes graus de força verossímil, que recorrem a uma 

escala em que os extremos são, de um lado, o “improvável”, e de outro o “provável”. 

A “intenção” de um juízo provável é meter em descrédito a falsidade, estabelecendo 

previamente um conjunto dentro do qual algumas ou muitas opiniões com graus 

diferentes de probabilidade rivalizam.  

Se na lógica menor a conexão interior do conceito ao juízo, e a conexão 

exterior do juízo à proposição, constituem as vias certas para a configuração de 

axiomas e postulações analiticamente consistentes, vez que a extensão dos termos 

empregados e a disposição dos predicados no horizonte semântico das proposições 

estejam sempre condicionadas às regras de consequentiae, formando-se, assim, um 

silogismo certo e seguro do ponto de vista demonstrativo, na lógica maior é 

justamente a diferença de extensão entre os termos e as predicações 

correspondentes o que impede a constatação de valor-de-verdade per se notum em 

proposições de inesse.  

Há, assim, a perseguição do grau mais próximo da certeza. Na incapacidade 

de atingi-la, os sistemas dialéticos almejam o nível mais próximo possível da certeza, 

a saber, a probabilidade. Mas, como perquirir a opinião provável no interior da logica 

parva? Se a lógica proposicional clássica e o silogismo demonstrativo não se 

constituem aparentemente como sistemas suficientes para lidar com argumentos 

prováveis, como fazê-lo no interior da lógica formal?  

A saída é justamente enquadrá-la no sistema da lógica modal dos mundos 

possíveis, dentro da qual a variação hipotética dos graus de probabilidade será 

entronizada no âmbito interior das tabelas e dos operadores modais, como 

modalidades doxásticas. Assim, o provável situar-se-á não como um argumento 

carente de certeza, mas como um operador intermediário entre o possível e o 

necessário, como um operador análogo ao contingente. O é porque, assim como o 

operador contingente, o provável pode não ser necessário.  
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Tabela clássica dos operadores modais aléticos 

 

 

(universal) NECESSÁRIO ---------------------------- IMPOSSÍVEL 

            × 

(particular) POSSÍVEL ----------------------- CONTINGENTE 

 

 

Na tabela acima, como sabemos, a semântica correspondente condiz com 

contrários atinentes a um mesmo gênero e contraditórios por oposição de juízo. 

Assim, o impossível é contrário ao necessário; sua oposição está nos termos, mas 

ocorre dentro de uma perspectiva universal: em gênero, o impossível é contrário ao 

necessário. Relativamente aos particulares, a oposição em questão e averiguada no 

juízo, por meio do qual se constata uma negação absoluta que contradiz o gênero 

universal oposto. O necessário é contraditório ao que pode não ser necessário, a 

saber, contingente, assim como o possível é obviamente contraditório ao que, em 

gênero, é impossível. Na tabela das oposições modais, vislumbramos uma 

semântica modal absolutamente encerrada na extensão dos termos que formam as 

proposições modais, ou melhor, dos operadores que condicionam a extensionalidade 

semântica.  

Como, então, introduzir operadores dentro do escopo da semântica dos 

mundos possíveis? Somente aplicando regras de quantificação, como fizeram 

lógicos da Nueva España como Antonio Rubio e Alonso de Vera Cruz, somos capazes 

de “justificar” a inserção do probabilismo dentro da logica parva? Ou é 

imprescindível, para tal, adicionar condições semânticas próprias do âmbito da 

“opinião provável”?  
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A concepção sincrônica de modalidade, como preconizada por Duns Scotus 

ao aplicar a contingência do tempo presente, como vimos, basta para lidar com a 

lógica doxástica da opinião provável? Em última análise, a “intencionalidade” 

deôntica é fundamental para a constituição de um sistema formal de probabilidades?  

Conforme constatamos em Avendaño, ao citar Santo Tomás, a “vontade” é 

uma faculdade decisiva para a eleição que inclina o intelecto para o objeto, tese que 

desponta como o fundamento epistemológico da opinião provável.  

Um sistema formal que, simultaneamente, possa justificar um ato de decisão 

(ato de vontade) baseado em opinião provável e conservar-se dentro de mundos 

semânticos alternativos, encerrados dentro dos “mundos possíveis”, deve partir de 

dois polos universais contrários, ou seja, dois operadores opostos dentro de um 

mesmo gênero universal.  

Diante disso, porque a opinião provável busca, como diz Avendaño, um 

“assensum cum formidine”, de modo que não se pode tomar o improvável como falso 

nem o provável como verdadeiro, salvo se tomarmos a “probabilidade” de um modo 

abusivo, pois a probabilidade verdadeira é a opinião, e não uma proposição 

universalmente dotada de valor-de-verdade. Vejamos o que diz o próprio Avendaño, 

citando a autoridade de Sanchez, para justificar a identidade entre opinião e 

probabilidade verdadeira:  

 

“Et constat ex definitione, quae ita competit probabilitati, sicut et opinioni; et 

communis usus solet frequentius exprimere opinionem per terminum 

probabiliter, verbi gratia hoc fuisse, vel esse, quo significat assensum cum 

formidine. Unde quamvis de opinione quatenus est sententia Doctorum dici 

possit quod est probabilis, de vera tamen opinione dici nequit sine superfluitate 

et ineptitudine, nam, cum sit assensus noster, non potest non esse probabilis; vel 

sine falsitate, si dicatur opinio improbabili; quae qualitates sententiis tantum 

Doctorum, sive eorum opinionibus, non nostrae et verae, quae hic attenditur, 

competere possunt, nisi probabilitas sumatur abusive. Sic ille discurrit”1. 

                                                     
1 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus Tertius, Pars Prima, Sectio I, VI. 1ª ed. Antuérpia: 
Jacobus Meursium, 1675.  Tradução de Roberto Pich, publicada em Medievalia. Textos e estudos, 31 
(2012), pp. 135-181: “(...) onde consta: sempre que se opina também se diz provável ou opinião. E 
também Sayro na Chave régia, Livro I, cap. 5, n.2, onde consta: De alguma opinião ou a consciência 
provável. E consta a partir da definição que o que desse modo compete à probabilidade assim também 
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Logo, o gênero dentro do qual repousam as opiniões prováveis é, do ponto de 

vista interno, o “assentimento com receio”, e do ângulo externo, a “dúvida”. No âmbito 

interno, a intencionalidade articula o intelecto e o objeto predicativo, consumando a 

afeição intelectual por uma opinião e o abandono das demais – relicta alterius 

opinionis probabilis2. Diz Avendaño, invocando a autoridade do Papa Inocêncio III 

que  

“Contra quem in primis stat auctoritas Innocenti Tertii adducta n. 28, dum enim 

opinionem unam aliis probabiliorem dicit, manifeste declarat posse dari 

contrarias opiniones, ut alias docet. Deinde arguo. Nam assensus probabilis tunc 

dari potest, cum motiva, non sunt ex se efficacia ad convincendum intellectum, 

quem tamen cum formidine adversae partis inclinant. Atqui stare potest, ut pro 

contraria patet, circa quam formido est, motiva occurrant, quae ad illam 

intellectum inclinet: ergo erunt duo contrarii assensus, non quidem respectu 

eiusdem, sed diversorum, aut eiusdem pro diversis statibus, respectu cuius stare 

simul potest assensus probabilitatis, utrius que, in quo contrarietas nulla est; et 

cum assensus probabilis opinio sit, sicut duo dantur assensus probabiles 

contrarii, ita et contrariae pariter probabiles opiniones, de quarum probabilitate 

poterit doctus legitime pronuntiare”3.  

                                                     
à opinião; e o uso comum costuma mais frequentemente exprimir uma opinião pelo termo 
‘provavelmente’, por exemplo, que isto tenha sido ou é [provavelmente], e com isso se quer dizer um 
assentimento com receio. E, por este motivo, ainda que sobre uma opinião, na medida em que é uma 
sentença de Doutores, seja possível dizer que ela é provável, sobre a opinião verdadeira, contudo, não 
se pode dizer [que é provável] sem superfluidade e imprecisão: afinal, uma vez que é nosso 
assentimento, não pode não ser provável; ou [tal não se pode dizer] sem falsidade, caso for chamada 
de opinião improvável. E essas qualidades podem dizer respeito às sentenças tão somente dos 
Doutores, ou às opiniões deles, não à nossa e à verdadeira, à qual aqui se atenta, a não ser que se 
tome a palavra ‘probabilidade’ de forma abusiva. Assim ele discorre”.  
2 Interessante notar o que diz Concina a esse respeito: “De duas opostas opiniões ambas prováveis, 
pode advir, em quanto ambas tenham sólido fundamento, aquela a qual se apoie alguém por entender 
verdadeiramente provável. Todavia, os fundamentos de uma não são sólidos o suficiente para 
fulminar a outra, e, assim, só podemos dizer que, frente a outra, tem maior aparência de verdade. Em 
tal caso, esta é considerada mais provável, enquanto a outra, menos provável. Mas, como do que foi 
dito resta claro, esta prevalência se dá pela maior probabilidade e não porque seus fundamentos 
sejam seguros para abandonar os fundamentos da outra. É a aparência e não a fundamentação que 
uma tem de vantagem sobre a outra, e não deve ser tal que esfacele a força das razões em contrário 
de um modo absoluto, senão que vençam a outra sem aniquilá-la por completo, o que ocorreria se a 
sentença em questão fosse evidente, pois neste caso não estaríamos ante duas opiniões prováveis, 
mas uma sentença seria absolutamente certa, e a outra, improvável”. CONCINA, Daniello. Saggio de 
Supplementi teologici, morali e critici, di cui abbisogna la Storia del Probabilismo e del Rigorismo. 1ª 
ed. Lucca: G. Domenico, 1744, p. XXI.    
3 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus III, Pars I, Sectio I, X. Tradução de Roberto Pich: 
“Contra ele em primeira instância se acha a autoridade de Inocêncio III, aduzida em n. 28: quando, 
pois, diz uma opinião mais provável que outras, ele manifestamente declara que é possível dar-se 
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Os assentimentos podem ser contrários relativamente à motivos diversos ou 

à mesma razão em situações distintas. Logo, sobre a razão justificativa de uma 

opinião provável pode sempre, mesmo quando lidamos com a mais provável dentre 

as opiniões, repousar o “receio”, a dúvida.  

Dado que o assentimento com receio inclina o intelecto para o objeto com 

ressalvas, de um ponto de vista interno, a máxima expressão lógica possível é a 

“opinião”, tomada com proposição igual à verdadeira probabilidade, como vimos 

anteriormente. Constatando-se duas opiniões prováveis contrárias, ou melhor, dois 

assentimentos opostos, elas o serão porque, relativamente à dúvida, serão 

contrastadas como mais próximas ou mais distantes da certeza, mas jamais como 

verdadeiras e falsas universal e absolutamente, pois aquilo que é falso pode ser 

provável: “ut quod falsum est, probabile esse possit”. O próprio Avendaño assim 

expõe:  

“neque urget quod dicitur, ex duabus opinionibus unam esse falsam, si contrariae 

sint. Si enim id aliquando obstaret, fieret ex eo neque assensum circa aliquid cum 

fundamentis sufficientibus ad inclinandum intellectum, licet cum formidine 

oppositi, posse dici probabilem. Nam forte falsus est, etiamsi probabilis videatur. 

Quod cum dici nequeat, videat sic arguens quomodo id stare queat, ut quod 

falsum est, probabile esse possit”4. 

 

 

                                                     
opiniões contrárias enquanto ensina outras. Diante disso, eu argumento: que o assentimento provável 
pode então dar-se quando os motivos não são a partir de si eficazes para convencer o intelecto, ao 
qual, contudo, eles inclinam com o receio da parte adversa. E, todavia, pode dar-se, como fica claro 
em favor da [parte] contrária, acerca da qual há receio, que motivos ocorrem que venham a inclinar o 
entendimento para ela: logo, existirão dois assentimentos contrários, não, com efeito, com respeito 
ao mesmo, mas com respeito a diversos, ou [com respeito] ao mesmo em estados diversos; e com 
respeito a ele pode dar-se ao mesmo tempo o assentimento de probabilidade, de ambas [as partes], 
no qual não há nenhuma contrariedade. E visto que o assentimento provável é uma opinião, assim 
como são dados dois assentimentos prováveis como contrários, assim também [são dadas], por 
semelhante modo, duas opiniões prováveis, e sobre a probabilidade delas o douto poderá pronunciar-
se legitimamente”.   
4 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus III, Pars I, Sectio I, XII. Tradução de Roberto Pich: 
“Tampouco se impõe o que é dito, [a saber], que de duas opiniões uma é falsa, se elas são contrárias. 
Se, pois, isso às vezes se impusesse, far-se-ia a partir disso que nem um assentimento acerca de algo 
com fundamentos suficientes para inclinar o intelecto, embora com receio do oposto, poderia ser 
chamado de provável. Afinal, ele é talvez falso, muito embora pareça provável. E visto que não se pode 
dizer isso, que veja dessa forma o que argumenta de que modo isso pode aplicar-se: que aquilo que 
é falso pode ser provável (...)”.  
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O concurso de muitos acidentes e obstáculos incapacita o intelecto para 

inclinar-se com grau definitivo de certeza ao objeto, ora porque o intelecto em si não 

pode assentir sem receio, ou porque a operação intelectiva é tal que carece de 

elementos suficientes para apensá-la ao objeto. Logo, em virtude da dúvida 

constitutiva quanto ao máximo grau de assentimento a que o intelecto pode chegar, 

a saber, o de gerar a opinião provável relativamente ao receio permanente, uma 

tabela lógica de oposições deve ser estabelecida considerando uma oposição por 

contrariedade universal dentro do gênero da dúvida, isto é, a inexistência da certeza. 

Então, porque uma opinião provável não é nem falsa nem absolutamente verdadeira, 

mas contingente, não impossível, mas nem sempre necessária em todos os mundos 

possíveis, a oposição deve contar com operadores de máxima extensão possível 

dentro do “assentimento com receio”, operadores tais que não tangenciem o 

impossível nem o necessário, mas conservem-se universalmente no gênero da 

dúvida. Avendaño esclarece: “quia actus omnis quamdiu se habet ad verum & falsum, 

vincibiliter est incertus, ut omnes fatentur, quod in opinione accidit (...)”5 6. 

As oposições na tabela do probabilismo, portanto, são o TEMOR e a 

SEGURANÇA. O temor, do ponto de vista interno, é a expressão do receio- “formido”. 

Do ângulo externo, é um operador lógico cujo valor-de-verdade é estatístico e 

condicionado à extensão contingente designada no grau de probabilidade 

selecionado. A segurança, por sua vez, é internamente justificada no “assentimento 

final”, no ato intelectual e volitivo de decisão: “et si quidem haec sit cum dubitatione 

et formidine alterius partis, erit opinio”7, diz Tomás de Aquino. E completa Avendaño: 

“quando ergo pro assensu tali non leve est motivum, sed quod habeat pondus, iudicio 

eorum, qui possunt in materia, de qua agitur, iudicare, opinio erit probabilis”8. 

 

                                                     
5 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio II. 
6 Tradução livre: “Porque todo ato, enquanto não se orienta ao verdadeiro e ao falso, permanece 
vencivelmente incerto, como todos admitem, assim como acontece com a opinião”. 
7 Tomás de Aquino. Suma de Teologia II-II, q. 1, a.4. 
8 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus III, Pars I, Sectio I, II. Tradução livre: “Quando, então, 
no assentimento há um motivo forte, não leve, dotado de algum peso considerável pelo juízo dos que 
possuem capacidade para julgar de acordo com a matéria da qual estejam tratando, haverá uma 
opinião provável”.   
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Deste modo, a dúvida é universalmente medianeira entre dois contrários 

maximamente opostos: o temor e a segurança.  

 

 

    

  

No quadro apresentado, as condições de verdade são tomadas não pela 

Verdade ou Falsidade dos enunciados doxásticos, o que implicaria no ponto de vista 

modal, senão pelo grau relativo de assentimento que o objeto particular obtém no e 

pelo intelecto. Deste modo, os opostos universais terão operadores subalternos 

tantas quantas sejam as hipóteses que conduzem para um ou outro oposto 

particular. 

O oposto particular subalterno do temor será um argumento improvável em 

uma circunstância particular. Assim, se uma opinião provável universal do tipo: “é 

provável que adquirir bens de modo ilícito seja uma conduta imoral” possa ser 

tomada universalmente como: “todo ser humano deve ter temor de agir de modo a 

adquirir bens de modo ilícito, sob pena de agir de forma imoral”, uma opinião 

particular subalterna poderia ser: “é improvável que um agente X aja moralmente 

caso adquira bens de modo ilícito”. 

Como se vê, o temor conduz ao improvável universalmente falando, o mesmo 

ocorrendo com uma opinião subalterna em alguma circunstância particular. Nesta 

ótica, o operador particular subalterno condiz com uma determinação específica do 

TEMOR

•Menor clareza quanto ao 
objeto

•"(...) dum assertionem 
temerariam in opinione 
affirmat, tantum velle 
temerarium esse pro certo 
obtrudere, quod certum non 
est, sed tantum verisimile". 
Thes. Ind. Tomus IV, Pars V, 
Sectio II.

•Menor probabilidade

DÚVIDA

•Ignorância invencível 
•"Atqui nulla opinio probabilis 

praestat talem certitudinem: 
ergo &c. Maior est certa, & 
Minor probatur (...). Ubi sic ait: 
‘dubius dicitur qui non 
certitudine scit, sed aplicat 
animum suum ad semiplenam 
probationem (...) Quia opinio 
probabilis firmiores rationes 
habet pro altera parte, quam 
dubium aut scrupulus: ergo & 
maioris dubitationis 
fundamentum, cum qua, ut 
omnes fatentur, nequit stare 
operatio recta. Sed id, quod est 
tutum, debet, qui operatur, 
amplecti". Th.Ind., Tomus IV, 
Pars V, Sectio II.

SEGURANÇA

•Maior clareza quanto ao 
objeto

•"Si enim id aliquando obstaret, 
fieret ex eo neque assensum 
circa aliquid cum fundamentis 
sufficientibus ad inclinandum 
intellectum, licet cum 
formidine oppositi, posse dici 
probabilem". Thes.Ind., Tomus 
III, Pars I, Sectio I, XII. 

•Máxima Probabilidade  
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gênero universal correspondente. No caso, o temor. Assim, o operador diz respeito 

às consequências possíveis constatáveis por um juízo temeroso.  

O mesmo sucede no lado oposto: o da segurança. Na tabela lógica do 

probabilismo, a segurança corresponde ao operador mais próximo da opinião 

provável: o mais vizinho do assentimento e o mais distante do receio. Uma 

proposição universal característica do tipo enunciativo aqui expresso poderia ser: “é 

mais provável que alguém aja de forma imoral quando adquire bens de modo ilícito 

do que de forma moral”. Logo, a maior probabilidade – probabiliora- empurra o 

assentimento para a segurança.  

O operador particular subalterno, atinente ao máximo grau de probabilidade a 

que o intelecto prático possa chegar dentro de uma circunstância específica, pode 

ser visto como a opinião mais provável em um caso, ou ainda, à solução 

maximamente racional segundo um juízo contingente, do ponto de vista 

epistemológico. 

A prudência permite ao agente estabelecer um sopesamento prático: o ato de 

vontade de uma autoridade que decide tem, como balança que retrai o arbítrio, a 

imprescindível consideração interna do juízo prático e externa das opiniões dos 

sábios e doutos. Logo, é um juízo prudente dar assentimento à opinião provável. 

Diz Avendaño que  

 

“Prior sic habet: Qui in speculativis absolute assentitur motivo minus probabili, 

probabiliore relicto, sine intellectus tantum spectato, prudenter iudicat, quamvis 

minus prudenter, quam si oppositum iudicium ferret. Probat. Quia operari iuxta 

opinionem probabilem, verisimili motivo attento, à prudentia alienum non est. 

Cum ergo finis intellectus sit verum attingere, dum ex imperio voluntatis obiecto 

verosimili assigitur, quia de obscuris agitur, etiamsi minus verosimili altero, 

prudens eius est operatio. Quod autem minus prudens sit, ex eo convincitur, quia 

cum intellectus finis sit, quem diximus, minus aptum adhibetur médium ad illius 

consecutionem, cum minus verisimilis assensus imperetur. Ubi videtur supponi 

non solum in rebus moralibus, sed in quibuscumque id stare posse, quod ab 

Auctore circa morales causas affirmatur”9.  

                                                     
9 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio XXV. 
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A verossimilhança da sentença mais próxima do objeto designativo, assim, é 

o que torna o juízo mais prudente. Ou melhor, o aporte do modo doxástico de 

probabilidade ao enunciado que expressa a opinião como tal. Se, ao agente, a opinião 

for mais verossímil em contraste com outras e até com alguma considerada mais 

provável pelas autoridades ou mesmo pela comunidade de interlocutores, o que vai 

qualificar o ato do intelecto prático como um ato segundo a recta ratio – ou seja, um 

juízo prudente – será o maior assentimento em prol desta sentença opinativa de 

parte do agente honesto e mentalmente sano.  

Em outras palavras, se o assentimento com receio é possível; logo, insere-se 

dentro da escala de probabilidades.  

 

“Si talis assensus sit possibilis, sustineri potest in moralibus illum esse 

prudentem. Id probo ex eo quod opinionis minus probabilis sequela licita sit, iuxta 

dicta: Tunc autem licet assensus formalis non sit, ut ostendimus, est tamen 

aequuivalens assensui probabilioris, immo & absolute vero, quia perinde ac si 

talis esset, qui eam sequitur, operatur, iuxta dicta nu.216. Atqui assensus ille 

interpretativus, aut aequivalens, imprudens non est: ergo neque formalis talis 

videtur iudicandus. Quod autem minus prudens sit, licet bene probari ad Auctore 

videatur, tamen”10.  

 

Se a sentença é, como outras, interpretável e equivalente dentro da escala de 

probabilidades, tomá-la por assentimento não é imprudente. Pelo contrário. Está no 

interior das possibilidades, sendo uma alternativa dentre outras, simultaneamente 

constatáveis pelo intelecto que, em operação, inclina-se sobre aquela que mais lhe 

parece verossímil. 

No contraste judicativo entre o verdadeiro e o falso relativamente a 

proposições categóricas, o mesmo sucede no contexto da opinião provável quanto à 

oposição entre o maior e o menor temor, isto é, entre o temor e a segurança, bem 

como as consequências e as soluções correspondentes.  

 

                                                     
10 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio XXV. 
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O juízo prudencial estabelece o vínculo fictício entre o provável e o certo, 

revestindo o ato de decisão de maior assentimento. A diminuição do espectro de 

“formido”, ou o menor temor possível, aduz que a razão proposicional, ao constatar 

o conceito relativo à opinião provável, emprega um operador hipotético 11  de 

probabilidade caracterizado ou pela colocação do verbo ser no início da sentença, 

pelo que: “é provável que....”, ou transforma a sentença pela consideração modal: 

“provavelmente, ....”.  

Assim, a razão proposicional constata que: (i) há um background, um pano de 

fundo, de onde se extrai o framework estrutural que permite operações racionais por 

consideração às hipóteses; (ii) a explicação obtida por esta “extração” designa uma 

variedade de vínculos inferenciais com as probabilidades alcançáveis pelo intelecto; 

(iii) o assentimento por uma probabilidade em detrimento – relicta- de outras, advém 

mediante uma explicação aditiva ulterior, que elucida mais claramente o objeto e 

diminui o grau de temor subsistente; (iv) a opinião selecionada possui algum grau – 

mínimo- de evidência, relativamente à introdução posterior de predicados na 

explicação mencionada em (iii); (v) uma notação simbólica de tipo epistêmico ou por 

consequência é: Ɏ, ɸ → Ѡ (n1), onde Ɏ se refere ao background (i), ɸ se refere à 

explicação extraída (ii), n1 é uma opinião provável selecionada dentre outras 

pertencentes ao conjunto n de opiniões prováveis (n1, n2, n3, n4, n5,...), a porção de 

evidência constatável de n1 na realidade prática, por cujo predicado descritivo 

ulterior é adicionável à ɸ12.  

 

Desta maneira, Ɏ, ɸ → Ѡ (n1) seria tão válido em ɸ quanto Ɏ, ɸ → Ѡ (n2) ou Ɏ, 

ɸ → Ѡ (n3), e assim por diante.  

 

Logo, entre o grau mínimo de evidência caracterizado pela possibilidade e o 

grau máximo caracterizado pela certeza axiomática, em que o predicado está contido 

                                                     
11 Embora atualmente existam diferenças entre a lógica hipotética e a lógica doxástica, à época de 
Avendaño esta diferença não era conhecida.  
12 Atualmente, no contexto das lógicas contemporâneas, a abdução e a lógica epistêmica estabelecem 
sistemas notacionais ampliados capazes de lidar com operadores doxásticos em mundos prováveis 
alternativos. Nesse sentido, ver ALISEDA, Atocha. Abductive Reasoning. 1ª ed. Dordrecht: Springer, 
2006.  
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no sujeito, como os são os primeiros princípios, situa-se o grau de probabilidade, por 

cuja asserção o objeto intencional é predicativo de uma relação entre a segurança e 

o receio.  

A razão maximamente eficiente e suficiente da opinião provável é assim 

chamada “razão leve”, dada a volúvel asserção dos sábios.  

Há, portanto, uma tabela expressiva do ponto de vista interno antes aludido, 

condizente com o assentimento com receio, e uma tabela expressiva do ponto de 

vista externo, atinente à dúvida – ignorância invencível.  

 

Assensum cum formidine 

 

 

TEMOR

FORÇA MÁXIMA 
CONTRÁRIA À OPINIÃO

PONTO FOCAL: 
CONSEQUÊNCIAS POSSÍVEIS 
DE UMA DECISÃO BASEADA 

EM OPINIÃO PROVÁVEL. 

SEGURANÇA

FORÇA MÁXIMA 
FAVORÁVEL À OPINIÃO

PONTO FOCAL: SOLUÇÃO 
DA APORIA COM BASE EM 

OPINIÃO PROVÁVEL. 
Aristóteles Topicos, VIII, 2: 

άπόρημα de άπορία 



 



 

8. PONTO DE VISTA MODAL: OS ENUNCIADOS QUE EXPRESSEM JUÍZOS 

PROVÁVEIS PODEM CONTER VALOR-DE-VERDADE EM UMA SEMÂNTICA DOS 

MUNDOS POSSÍVEIS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadrado lógico clássico dos operadores modais aléticos anteriormente 

mencionado é disposto tendo em vista as regras tradicionais dos conceitos opostos. 

TEMOR SEGURANÇA 

•MINIMIZAÇÃO: 
algum grau de 
certeza

•MINIMIZAÇÃO: 
algum grau de 
receio

•MAXIMIZAÇÃO: 
CERTEZA em 
grau absoluto

•MAXIMIZAÇÃO: 
RECEIO em 
grau absoluto 

Provável Provável

ProvávelProvável 

 IMPROVÁVEL 

 IMPROVÁVEL 
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Assim, o quadrado como tal expõe as oposições fundamentais no âmbito das 

proposições: a extensão do predicado da sentença universal depende da qualidade 

da proposição enunciativa, a saber, se é afirmativa ou não; se afirmativa, então o 

predicado é tomado em toda a sua compreensão, embora não o seja quanto a sua 

extensão, ao passo que se a proposição é negativa o predicado é tomado em sua 

extensão, mas não em sua compreensão. Logo, o ponto de partida para se pensar a 

probabilidade deve ser a máxima extensão compreensível dentro da qual repousa o 

juízo provável: no caso, a evidência. Porque a evidência é a qualidade de uma 

sentença cujo predicado esteja contido no sujeito, o predicado é absolutamente 

compreendido, mas nunca em toda a sua extensão, já que a evidência é “per se nota”, 

isto é, primeira na ordem do cognoscível, de modo que não há nada para além dela 

mesma. Em sentenças afirmativas evidentes a compreensão é autorreferencial, ao 

passo que sua negação é captada em toda a sua extensão – por exemplo, s não é 

evidente -, embora não em sua compreensão.  

 

Deste modo, em uma tabela baseada em lógica de evidência, o quadrado 

seria:  

 

 

 

(universal) EVIDENTE ---------------------------- NÃO EVIDENTE 

× 

(particular) PROVÁVEL  ----------------------- NÃO PROVÁVEL 

 

 

Dentro disso, uma sentença provável seria subalterna à evidência, pois é 

capturada em toda sua inteligibilidade, mas não em sua extensão, já que a incerteza 
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que lhe qualifica impede tomar o predicado como absolutamente inserido no sujeito. 

Logo, para lidar com uma lógica de probabilidades suficientemente capaz de articular 

a opinião dentro de uma semântica modal, é necessário tomá-la dentro da lógica 

doxástica, isto é, aquela espécie de lógica modal capaz de tomar a probabilidade 

como operador padrão.  

Logo, a pergunta expressa acima no início do presente capítulo, nos remete a 

um tipo especial de operador modal: o operador doxástico Bx, no qual a sentença 

enunciativa é “acredita-se que x é o caso”, de maneira que B denota um conjunto de 

crenças. A expressão crença aqui é tratada como equivalente à opinião. Logo, na 

lógica doxástica a opinião é tratada como o operador modal. Obviamente, não há 

uma correspondência necessária entre um ser humano que acredita em certas 

opiniões e um sistema formal que lide com proposições. Todavia, na medida em que 

a crença é assumida como expressiva de um estado-de-coisas e, simultaneamente, 

pode ser admitida dentro de um conjunto de crenças com limites semânticos claros, 

passa a ser possível admitir um sistema formal que trate de opiniões dentro de um 

escopo analítico. Assim, no contexto da atual lógica doxástica, podemos lidar com 

diversos tipos de raciocinadores modais, com os quais as crenças em p e a estatura 

semântica de p recebem tratamentos analíticos consistentes e metalógicos dentro 

de teoremas ampliados.  

Ao tempo de Avendaño, porém, não havia uma lógica doxástica modal 

complexa o suficiente para lidar com proposições expressivas de crenças. O 

paradoxo contingente do operador modal Bx chamado de raciocinador vaidoso1, em 

que o raciocinador crê que suas opiniões nunca são imprecisas, o que o leva 

necessariamente à imprecisão, não era cogitado ao tempo da segunda escolástica, 

nem mesmo pelos lógicos do período, como Francisco de Toledo, Benito Pereyra ou 

Antonio Rubio.  

 

                                                     
1 No raciocinador vaidoso em lógica doxástica lidamos com a seguinte notação modal: B[¬Ǝp(¬pɅBp)] 

ou B[ꓯp(Bp→p)], onde se lê que B é o conjunto das crenças admitidas e p é denotativo de uma crença 
padrão. Assim, em  B, não existe nem ao menos uma crença falsa em p de modo que p viesse a ser 
tratado como paradoxal, onde não p e p em B fossem crenças simultâneas. Logo, em B não há 
nenhuma crença falsa de p, segundo o juízo epistêmico do raciocinador. Por isso, é chamado pela 
literatura lógica de raciocinador vaidoso.  
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Na lógica modal subjacente ao probabilismo de Avendaño, então, lidamos com 

os padrões da lógica clássica, tal como preconizada pelos lógicos do período. Neste 

caso, a probabilidade vem a ser tratada dentro do escopo da dialética e, de forma 

mitigada, dentro da lógica formal, através da teoria dos modos e dos quantificadores. 

A partir da oposição entre a maximização do temor e a maximização da 

segurança, o que gera improbabilidade ante a contradição extensiva entre o temor 

absoluto e a segurança absoluta, a saber, entre a incerteza total e a certeza total, se 

adicionam opostos com operadores extensionais, ao nível semântico complexo de 

modalidade. Assim, as oposições modais entre o necessário e o impossível, em 

contraditoriedade com a contingência e a possibilidade, supõe dizer que o necessário 

é intangível em razão da natureza contingente do gênero da dúvida atinente a opinião 

provável, de modo que o que é duvidoso não é necessário relativamente ao grau 

máximo de expressão do objeto designativo.  

 

Na tabela modal clássica, temos que:  

 

  

 

Tal que ...... 

 

OPERADOR EXTENSIVO OPERADOR LIMÍTROFE  

Maximamente provável Necessário 

Maximamente improvável Impossível 

Minimamente provável Possível 

Minimamente improvável Contingente 

 

NECESSÁRIO IMPOSSÍVEL 

CONTINGENTEPOSSÍVEL 
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O grau máximo denotado pelos operadores modais abarca, dentro de uma 

lógica doxástica correspondente, operadores doxásticos, avaliados segundo uma 

escala extensional. A semântica dos mundos possíveis engloba opiniões por cujos 

juízos alcançam-se crenças sobre estados-de-coisas. Logo, entre o necessário e o 

impossível, subsistem graus variados de probabilidade.  

Avendaño diz que  

 

“contra quem est, rationem probabilis in opinione non solum sumi formaliter ab 

assensu in illam tendente, secundum quod actus intellectus est, sed etiam 

obiective. Nam antequam quis assensum praestet obiecto sibi proposito dici illud 

potest probabile, quatenus vim habet inclinandi intellectum modo dicto. 

Quemadmodum res non dicitur vera solum, aut vere talis, ab actu pendente in 

illam, sed ex se habet intellectum, ad vere assentiendum inclinare. Quamvis 

Spinula Tractatu de electione agibilium pag. 65 contendat nihil ex se esse 

probabile, quia in se verum est, et tantum est natum inclinare intellectum ad sui 

veram cognitionem. Unde ad summum id, quod diximus, erit verum respectu 

opinionis verae, non tamen falsae. Sed quidem cum res obiectae sint causa 

assensus probabilis falsi, quam vim non accipiunt ab ipso assensu, ita et 

probabiles dici possunt, dum ex aliquot accidenti impeditur genuinus ad 

veritatem influxus. Et quemadmodum plurium testium assertio probabilem in 

iudice elicit assensum circa rei crimen: ita rerum multarum concursus pro 

testimonio est, et ita probabilitas in eis obiectiva resplendet. Licet ergo assensus 

in alterius intellectu existens, non sit proprius eius, qui contrarium tenet; motiva 

tamen non magis alterius quam sua sunt. Et potest prudenter philosophari sic: 

haec quidem motiva me non convincunt, ut assensum praestem, at qui 

convincunt tali viri sapientis intellectum; potest ergo aliquid in illis subesse, quod 

ego non assequor, unde et prudenter possum iuxta illius opinionem operari. Et 

videmus non semper contrarium sentientem plus assequi propter quod ad 

assensum moveatur; dici tamen potest ob specialem intellectum dispositionem, 

quaedam magis uni quam alteri adaequari. Unde non solum aeque sapiens, sed 

sapientior dicere potest alterius se opinionem sequi, quia non levia motiva 

aestimari debent, quae intellectui viri sapientis coaptantur”2.  

                                                     
2 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus III, Pars I, Sectio I, XV. Tradução de Roberto Pich: 
“Contra ele: a definição de provável na opinião não só é tomada formalmente do assentimento que se 
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Veja-se na passagem supra que a opinião não apenas é tomada como um ato 

do intelecto, ou seja, um ato interior advindo mediante dúvida, senão também 

objetivamente – sed etiam obiective. Antes do ato intelectual internamente 

considerado, assim, o objeto como tal tem força provável, força para inclinar o 

intelecto sobre si. Quando o objeto desponta de modo completo ante o intelecto, tem 

força máxima para fazê-lo assentir a si, ou melhor, é capaz de fazer o intelecto 

assentir verdadeiramente segundo um juízo certo e seguro. Logo, porque as coisas 

por si mesmas são capazes de lançar sobre o intelecto um juízo verdadeiro, também 

o são quanto ao seu contrário. Assim, é também por algum acidente subjacente ao 

objeto que o intelecto não pode tomá-lo como verdadeiro, senão por probabilidade, 

já que o acidente em questão impede o influxo autêntico até à verdade. Portanto, a 

opinião como tal será verdadeiramente provável quando o acidente estiver 

impedindo o assentimento sem receio quanto ao objeto. 

De outra parte, o possível, por sua vez, como operador modal, permanece em 

todas as opiniões, porque outros intelectos podem assumi-las como prováveis ou 

maximamente prováveis em mundos semânticos alternativos. Por isso, na extensão 

aos mundos possíveis todas as opiniões prováveis são semanticamente 

expressivas, pois denotam operadores doxásticos extensionais dentro de 

                                                     
dirige a ela, à medida que é um ato do intelecto, mas também é tomada objetivamente. Afinal, antes 
que alguém realize o assentimento ao objeto proposto para si, aquele [objeto] pode ser chamado de 
provável enquanto tem a força de inclinar o intelecto no modo dito. Do mesmo modo em que uma 
coisa não é chamada de verdadeira, ou de verdadeiramente tal, somente pelo ato que a considera, 
mas a partir de si é capaz de inclinar o intelecto para assentir verdadeiramente. Não obstante isso, 
Spinula, no Tratado sobre a Escolha das coisas a serem feitas, alega que nada é a partir de si provável, 
porque em si tão somente o verdadeiro existe e é apto a inclinar o intelecto ao conhecimento 
verdadeiro de si. Donde, em suma, aquilo que dissemos será verdadeiro com respeito à opinião 
verdadeira, não, contudo, à opinião falsa. Mas, com efeito, visto que as coisas lançadas [como objeto] 
são a causa do assentimento do provável falso, e essa força elas não tomam do próprio assentimento, 
assim também podem ser chamadas de prováveis enquanto, por algum acidente, está impedindo o 
influxo genuíno à verdade. E assim como uma sserção de muitas testemunhas produz no juiz um 
assentimento provável acerca da culpa do réu, assim também é o concurso de muitas coisas no 
testemunho, e dessa maneira reluz nelas a probabilidade objetiva. Loogo, ainda que o assentimento 
existente no intelecto de outro não seja próprio daquele que defende o contrário, os motivos, contudo, 
não são mais de outro do que seus. E  é possível filosofar prudentemente assim: com efeito, estes 
motivos não me convencem para que eu realize o assentimento, e [contudo], eles convencem o 
intelecto de tal homem sábio; logo, é possível que subsista algo neles, que eu não apreendo, de onde 
prudentemente também posso realizar a ação conforme a opinião dele.e vemos que nem sempre o 
que considera o contrário mais compreende aquilo em função de uma disposição especial dos 
intelectos, que determinados [motivos] são adequados mais a um do que a outro. Donde não só o 
sábio simplesmente, mas o mais sábio pode dizer que segue uma opinião diferente, porque não devem 
ser considerados motivos leves aqueles que são adotados pelo intelecto do homem sábio”.  
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quantificadores limítrofes. ꓯ (p) ≡ B→p, de modo que B denota o conjunto de 

opiniões. Logo, p é uma opinião pertencente ao conjunto de B.  

A tabela de verdade condizente com o âmbito externo do ato de decisão, ou 

seja, o mundo objetivo, radicado no gênero da dúvida, segundo Avendaño, deve opor 

conceitos e operadores correspondentes de modo a acatar uma semântica dos 

mundos possíveis em que a concepção de modalidade adotada logicamente seja a 

“sincrônica”, tal como vimos anteriormente.  

Assim, a tabela doxástica correspondente ao âmbito externo da dúvida seria:  

  

“Nam antequam quis assensum praestet obiecto sibi proposito dici illud potest 

probabile, quatenus vim habet inclinandi intellectum modo dicto” 

 

 

 

 

 

... onde x denota uma circunstância determinada, uma especificação do 

gênero de temor ou segurança, intestinos do gênero generalíssimo da dúvida. Nesta 

tabela, a opinião provável é tomada como operador lógico e, simultaneamente, como 

variável dotada de significação na semântica dos mundos possíveis. Sua inserção 

em um teorema doxástico dependerá do ato de decisão que move o dito operador 

dentro de uma plêiade de intenções, tomadas aqui como propriedades constitutivas 

da extensão lógico-semântica da opinião provável selecionada.  

Assim, a articulação entre os pontos de vista semiótico, epistêmico e lógico 

se desenvolve mediante a conexão entre o signo formal, a saber, o objeto designativo 

que é a ordem almejada, a sentença enunciativa do juízo provável, isto é, a opinião, e 

a faculdade intelectiva, que inclina-se ao objeto assentindo-o com receio. O signo é, 

TEMOR

Menos provável 

SEGURANÇA

Mais provável 

SOLUÇÃO

Mais provável em 
x

CONSEQUÊNCIAS

Menos provável 
em x 
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portanto, um ser relacional de razão, que envolve a si próprio, o objeto designativo e 

a faculdade intelectiva que o capta3.  

Entre decisões possíveis, o intelecto julga – eligendo – uma proposição cujo 

predicado monádico designa uma ordem preferível, uma hipótese tomada como a 

mais adequada segundo um juízo prático contingente. A significação é expressa em 

termos modais porque a formitudine acarreta a necessidade de se considerar, 

semanticamente, todas as opiniões descartadas. A ordem repousa no intelecto como 

ente não repugnante, como objeto que, por si, não possui propriedades suficientes 

para eclodir integralmente em toda a sua amplitude semântica, pelo que resta, no 

próprio intelecto, a ignorância invencível frente à incerteza quanto à completude 

referencial do objeto designativo. 

A determinação da decisão provável requer, ante a necessária consideração 

das opiniões descartadas como possíveis, que a lógica doxástica seja introduzida 

dentro de uma semântica modal mais ampliada, capaz de mediar o provável dentro 

dos mundos possíveis simultâneos e alternativos. Nesse sentido, a inserção do 

operador doxástico B na lógica modal alética requer a utilização dos quantificadores, 

de modo que o provável venha a ser cotejado dentro da concepção sincrônica dos 

mundos possíveis.  

 

 ꓯ(x)≡Bx→ ◊ x   ↔   ◊(x) →ƎxB□x 

 

A inserção do operador doxástico no horizonte dos quantificadores modais 

tem a vantagem de tratar a opinião provável dentro de uma semântica capaz de 

absorver as diferenças hipotéticas presentes na escala de probabilidades.  

O objeto designativo é per speciem quae rei intellectae proportionatur, pois a 

espécie própria da ordem, a saber, a de ser um ato voluntário deliberativo 

correspondente ao que a recta conscientia determina, desponta como a melhor 

conformação possível do intelecto prático ao que um agente deveria realizar em  uma 

                                                     
3 A expressão “ser relacional de razão” foi amplamente empregada pelos filósofos dos séculos XV e 
XVI, notadamente pelos escolásticos tardios que se dedicaram ao estudo das proposições e dos 
signos. Nesse sentido, é exemplar o Livro de Sumulas e o Comentário ao quarto livro de sentenças de 
Pedro Lombardo de Domingo de Soto. SOTO, Domingo de. Summulae. 1ª ed. Salamanca: portonarius, 
1554, p. 2 e seguintes. 
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dada situação contingente, suposta na imagem mental de ordem.  

A pluralidade das diferenças específicas, a saber, dos conceitos atinentes a 

uma mesma ação ou abstenção esperada de um agente humano, tomada como 

hipótese lógica e, simultaneamente, como opinião provável relativamente à recta 

conscientia, pode ser aplicada em um caso concreto como, por exemplo, o de um 

contrato em que um agente honesto deve cumprir uma obrigação pautada nos 

limites do acordo e segundo as exigências da justiça comutativa, devendo preencher 

o horizonte designativo da semântica dos mundos possíveis como possibilidades 

alternativas em uma variedade de mundos contingentes não repugnantes ao 

intelecto.  

O agente sabe que o contrato existe e é imperativo. Deve cumpri-lo. A outra 

parte, igualmente. Ambas as partes tomam a ordem adjacente ao contato como 

objeto designativo para cada qual. Todavia, para cada um dos contratantes, a 

proximidade quanto ao objeto poderá ser variada. A complexidade ínsita ao ato 

humano e suas predicações subjacentes requer, para seu entendimento exaustivo, 

uma miríade de análises, desde a intencionalidade do agente, sua respectiva 

honestidade e racionalidade4, até a avaliação externa quanto à adequada execução 

do fim perseguido, isto é, o julgamento a respeito da satisfação ou não das 

expectativas atinentes à ação como tal.  

A diferença entre uma opinião provável e uma opinião mais provável – 

probabiliora – depende do grau de proximidade do assentimento relativamente ao 

objeto designativo. A consumação do juízo provável supõe o avizinhamento do 

intelecto à ordem predicamental, predicativa de uma série de ações contingentes 

dela decorrentes. As ações são contingentes porque podem não ser necessárias e, 

assim, não subsistir em um ou alguns ou mesmo todos os mundos possíveis. 

Vejamos o que diz Avendaño, contrastando expressamente os graus de 

probabilidade e os colocando no interior da tabela modal, aproximando a maior 

probabilidade do modo necessário e estendendo-o a uma consideração de valor-

                                                     
4 A honestidade do agente que decide deve ser acompanhada pela sanidade mental (racionalidade). 
Diz Avendaño: “in quo quidem ut id verum habere possit, videtur cum distictione loquendum. Nam 
medicamentum aut nocere potest probabilitater, aut non ita conferre ad sanitatem ut alterum, iuxta 
magis probabilem sententia”. AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio VII.  
 



 

 

 

 

102 | MODALIDADE E PROBABILISMO: Lógica modal doxástica nos Livros III e IV do Thesaurus Indicus de Diego Avendaño 

 

verdade, segundo um juízo lógico. Cita, inclusive, o Livro Δ da Metafísica para apoiar 

esta inserção da modalidade doxástica no âmbito da lógica modal:  

 

“Sed qui sequitur minus probabilem relicta probabiliori, non adhibet moralem 

diligentiam, quam debet & potest ad agnoscendum quid sit verum vel falsum. 

Ergo à peccato non excusatur. Minor probatur. Quia minime dicitur adhibere 

moralem diligentiam ad aliquod negotium recte peragendum, qui sponte utitur 

mediis minus probabilibus & congruis ad illud recte expediendum: hic enim ut 

plurimum à fine aberrat, ad quemnon pervenitur nisi per medium (...). Quis enim 

dixerit illum diiligentiam adhibere ut cognoscat peccatum seu errorem, aut 

falsitatem, qui dedita opera sequitur id, quod magis apparet peccatum & error & 

falsitas quam contrarium? Nam si magis probabilis apparet magis vera, oportet 

ut illius contradictoria minus probabilis appareat magis falsa, quam vera, quia 

unum falsum esse necessarium est, ut in 4. Metaphys.Cap.6.5. 

  

A diferença externa entre os graus de consideração judicativa sobre as 

sentenças baseadas em probabilidade supõe que, ante a ausência de um grau 

absoluto de certeza, e a dúvida presente – o assentimento com receio – em todo o 

ato de decisão, a escolha pela sentença menos provável, quando tomada sem malícia 

e sem consciência segura de sua menor proximidade ao objeto, não constitui pecado 

frente à theologia moralis, e é reconhecida como predicativa em mundos alternativos, 

ante a lógica modal doxástica. Logo, a extensão da opinião provável dentro dos 

mundos possíveis dependerá não tanto dos termos que a compõe, tampouco do juízo 

pessoal presente no ato de decisão, mas da delimitação semântica do predicado 

dentro da contingência do tempo presente, a saber, dentro dos  mundos  alternativos 

                                                     
5 AVENDAÑO, Didaci. Thesaurus Indicus, Tomus IV, Pars V, Sectio VII. Tradução livre: “Aquele que 
segue o menos provável abandonando o que é mais provável, não usa a diligência moral, a qual pode 
e deve usar, para conhecer o que é verdadeiro ou falso. Portanto, não está isento de pecado. Prova-
se a premissa menor. Pois para completar retamente alguma tarefa é necessário um mínimo de 
diligência moral, e quem voluntariamente usa dos meios menos prováveis e convenientes para 
cumpri-la retamente se afasta do fim ao qual não chegará a não ser através (...). Quem, de fato, dirá 
que alguém usa a diligência para conhecer o pecado, o erro ou a falsidade, quando por dita ação segue 
aquilo que aparece mais como pecado, erro e falsidade que o contrário? Pois, se a mais provável 
aparenta ser mais verdadeira, é necessário que o seu contraditório menos provável aparente mais 
falso do que verdadeiro, porque é necessário haja um falso, como está em 4. Metaphys. Cap.6. p. 14”.  
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involucrados no ato judicativo em si. 

Além disso, a opinião provável requer argumentação posterior, exposição das 

razões que aproximam a eleição da parte não repugnante ao objeto designativo. A 

argumentação como tal tem a vantagem de amplificar quatro aspectos:  

 

(i) A capacidade operacional e judicativa do intelecto prático; 

(ii) Maior convicção do assentimento e menor força do receio (formido); 

(iii) Conexão da proposição enunciativa da opinião provável, ou seja, o 

conceito da ação e da ordem perseguida, a um número mais amplo de 

mundos semânticos alternativos, diminuindo a mesma conexão das 

opiniões adversárias descartadas com estes mesmos mundos 

semânticos; 

(iv) Enriquecimento referencial do próprio objeto designativo, como 

também a maximização dos critérios de avaliação sobre as predicações 

que lhes são correspondentes, de forma a obter-se maior grau de certeza 

no juízo prático. 

 

A disputa entre opiniões prováveis ocorre per similitudinem relativamente a 

um mesmo objeto designativo, tomado aqui como o máximo grau semântico 

atingido. No exemplo anteriormente mencionado do contrato civil, o objeto 

designativo corresponde a ordem admitida por todas as partes que o assinaram 

quanto à própria existência do contrato como tal, a saber, da ordem atinente à cada 

um dos envolvidos e das exigências que lhes são imputadas. Este objeto designativo 

é inquestionável para qualquer dos opinantes, isto é, participantes da obrigação civil, 

de maneira que as opiniões emitidas sobre a justiça comutativa subjacente não 

podem prescindir de sua consideração objetal.  

Em manuscrito encontrado no Archivio Storico da Pontificia Università 

Gregoriana e pertencente ao antigo Collegio Romano da Sociedade de Jesus em 

Roma, intitulado De Usu Opinionis Probabilis, de autoria desconhecida e data incerta, 

mas estimada entre 1701 e 1800, material composto de 19 cadernos, cada um dos 

quais abrangendo diferentes capítulos do documento, encontramos ilações 

exaustivas sobre o probabilismo no âmbito da dialética e, de forma mitigada, no da 
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lógica menor. O título do capítulo 9 é: “Utrum probabile philosophicum maneat simul 

cum evidens sive certa notitia maioris et contrario probabilitatis”. Neste capítulo, 

página 173, o autor afirma:  

 

“in duplicem (...) certitudinem hunc totum compium probabilitatis, quae atque in 

indiviso, puncto non consistit. Alienam meritum ipsam in de probabilitatem, 

eamque maiorem dicimus, vel minorem. Aliena probabilitatem non tam ipsis, 

quam nostri habito ratione meritur, est et nostra iudictia, cum dicimus 

probabilitatem nobis esse magis, aut minus notam. Hinc utrum sit quid probabile, 

multiplici mensura nostrae cognitionis explicamus”6.       

 

Como se percebe na citação do manuscrito, a “notitia”, entendida aqui como a 

maior proximidade com a evidência do objeto designativo será determinante para 

“qualificar” o predicado contido na opinião como “merecedor” de um grau de 

probabilidade.  

A argumentação a fortiori desempenhará a função de deslocar o assentimento 

do intelecto da mera possibilidade para um lugar mais próximo da evidência, para 

um topos menos inseguro e menos repugnante. A ausência de evidência, ou seja, o 

fato mesmo de que o predicado conceitual não esteja contido no sujeito que forma o 

enunciado da opinião provável, não significa que não subsista algum grau de certeza 

e de verdade na opinião provável.  

Quando o predicado não está contido no sujeito, a argumentação se torna 

indispensável. Uma medida requerida pelo intelecto prático para diminuir a dúvida e 

ampliar a certeza provável do assentimento per se. A profusão de ilações contidas 

na argumentação produz a diminuição da temeridade presente no ato intelectual. O 

intelecto, assim, inclina-se para o objeto per similitudinem com a verdade, a saber, 

por verossimilhança. 

 

     

                                                     
6 MANUSCRITO, de Posse da Curia Generalizia della Societatis Iesu. Archivio Storico da Pontificia 
Università Gregoriana. Manuscrito pertencente ao antigo Collegio Romano da Companhia de Jesus, 
em Roma. Data estimativa: entre 1701 e 1800. Título: De Usu Opinionis Probabilis – Casus de 
Ludovulgo Lotto. Referência no Archivio: FC 1694. 
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A opinião provável, assim, distante da evidência, aproximar-se-á dela na 

medida em que a argumentação ulterior desempenhe uma função altamente 

significativa: a de conduzi-la ao objeto designativo, mesmo frente à ignorância 

invencível acerca de sua totalidade.  

 

 

IMEDIATO -
Evidência 

MEDIATO -
Argumentação

INTELECTO 

PRÁTICO 

“Notitia” 

Imagem de ordem 

presente ao intelecto 

 

ORDEM 

“Objeto 

Designativo” 



 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, procuramos mostrar que, na conjuntura das seções dos 

Tomos III e IV do Thesurus Indicus de Diego de Avendaño, subsiste no pano de fundo 

das análises atinentes a opinião provável e ao probabilismo como um todo, uma 

dependência quanto à lógica modal doxástica. Obviamente, o autor não dedica 

nenhum tratamento direto e objetivo à lógica menor, embora empregue em suas 

ilações, referências e exposições baseadas nos modos aléticos e doxásticos, em 

especial quanto aos mundos possíveis e aos juízos prováveis.  

Assim, elencaremos as conclusões a seguir, em ordem sucessiva: 

(i) Do assentimento com receio para a ausência de certeza, a asserção lógica da 

opinião provável não pode implicar qualquer conclusão absolutamente simpliciter 

porque não parte de princípios evidentes com conclusões necessárias; 

(ii) O uso de uma opinião provável em detrimento de outra mais provável não é 

ilícita porque o que assente à opinião menos provável não o faz sabendo da maior 

distância entre esta e o objeto, senão o contrário. O conhecimento do bem e do mal 

recae justamente sobre o juízo prático, que inclina o intelecto para o objeto segundo 

uma conclusão verossímil. A ciência da verdade ou da falsidade, igualmente, embora 

requerida, não é alcançada, pelo que o agente não age com pecado de consciência 

nem, tampouco, com malícia quando inclina-se ao objeto com base em sentença 

supostamente menos provável, ainda que o faça com receio. 

(iii) A consciência é o último e mais certo lado de tudo o que está involucrado na 

opinião provável. É ela quem dá o ateste e que, frente ao receio, convida o agente 

honesto a segui-la. É a única propriedade capaz de conferir certeza, ainda que a 

proposição enunciativa da sentença provável não possua, como tal, um grau 

absoluto de certeza e evidência. A “certeza” aqui é interior e condiz com a retidão 

moral de um agente honesto, que age e decide com base nos primeiros princípios da 

razão prática.  

(iv) Em toda a latitude da opinião provável, nada é certo e evidente por si, senão que 

admite uma variedade de conclusões e determinações diversas, a depender da 

consciência do agente que opera honestamente. A suficiência reside precisamente 

no ato da consciência, e não na composição do enunciado que expressa a opinião 
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provável. Logo, os efeitos do que é dicto podem ser diversos. As conclusões, por sua 

vez, terão maior grau de probabilidade a depender do predicado contingente que 

forma a implicação, ainda que a conclusão como tal dependa de premissas certas e 

seguras para a consciência, como o é o hábito intelectual dos primeiros princípios 

da razão prática. 

(v) A consciência regula uma ação honesta segundo ditames que infalivelmente 

representam o que seja a verdadeira operação honesta. Logo, é evidente, pois na 

conclusão há uma consequência clara. Quando não há, todavia, grau máximo de 

evidência que anule o receio, por incapacidade demonstrativa, o intelecto opera sob 

tensão receosa. Então, a certeza dá lugar ao provável, ao juízo que opera sob 

condições particulares e contingentes.  

(vi) As noções de certeza, verdade, evidência e necessidade são conjugadas, em 

contraste com o que não está neste nível de universalidade, a saber, o que condiz 

com o particular e o contingente. Ainda assim, não se nega a possibilidade 

demonstrativa do que é provável. E, embora o autor entrelace os conceitos de 

necessidade e verdade, não nega a aplicação de uma concepção sincrônica de 

modalidade ao horizonte judicativo do probabilismo. Há um silogismo próprio para o 

que é certo em sentido moral: o silogismo prático, de acordo com o qual os princípios 

práticos, evidentes por si mesmos, são postulados ante uma circunstância concreta, 

na qual o agente opera de um modo honesto e direto, embora com receio, frente à 

variedade de possibilidades involucradas na mesma decisão. Seguir uma opinião 

provável em detrimento de outras resulta, do ponto de vista lógico, em implicar os 

postulados axiomáticos do raciocínio prático no caso concreto, de modo a solver o 

estado de dúvida e incerteza por uma solução provável dentre outras. 

(vii) A relação epistêmica entre o objeto designativo, a saber, o bem entendido como 

ordem para o agente moral, e o intelecto prático, guarda uma adequação 

proporcional, na qual o objeto recai sobre o entendimento segundo um juízo 

assertivo e intencional. É, portanto, tomado como certo e seguro, embora o receio 

presente – formido – impossibilite que a conclusão tomada possa ser universalizada 

in totum. É ela contingente, porque é sacada pelo juízo sob a vigilância da 

verossimilhança, que a escolhe dentre outras possibilidades alternativas. Por isso, é 

lícito operar segundo opinião provável, dado que os princípios práticos que 
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fundamentam o operar honesto embasam a decisão, ou seja, lhe robustecem de 

justificativa e motivação.  

(viii) Toda dúvida restante sobre um ditame provável da consciência não parece 

admitir, do ponto de vista lógico, uma segura certeza sobre os futuros pecados 

adjacentes ao preceito dali extraído. Por isso, o ditame, embora universal, sempre se 

dirige ao contingente, pelo que é, relativamente aos futuros contingentes, incerto e 

duvidoso. 

(ix) O ditame da consciência em si é evidente e universal, como lugar dos primeiros 

princípios da razão prática. O ditame como tal é evidente e verdadeiro para o 

intelecto, ainda quando o agente opere com ignorância vencível relativamente a eles, 

o que não ocorre no âmbito da opinião provável, quando a ignorância sobre o grau 

máximo de certeza sempre terá alguma dose de invencibilidade, frente à ausência da 

evidência relativamente ao predicado que forma e constitui a sentença provável. 

(x) A maior verossimilhança da sentença preferida em relação com o objeto 

designativo, no caso e na circunstância em que o agente honesto parta dos 

postulados axiomáticos do intelecto prático para então optar, dentre alternativas, 

pela opinião mais aprazível ao intelecto e menos repugnante, faz com que o agir 

seletivo apoiado em opinião menos provável possa endereçar-se de modo mais 

contíguo ao caso em si. A ação moral, como tal, aparece aqui como uma 

determinação contingente do que os primeiros preceitos informam ao intelecto de 

maneira evidente e segura. 

(xi) O objeto recai sobre o intelecto de um modo a apresentar-se com clareza 

relativa, dado que a parte obscura que lhe cobre impede o agente de vislumbrar, por 

representação, a natureza quidditativa da coisa tomada como ordem. Logo, o objeto 

desponta no interior da mente exigindo que a vontade se lhe dirija a atenção e a ação, 

pelo que o agente é inclinado a assenti-lo como caminho mais próximo de 

determinação, em oposição a outros caminhos alternativos. 

(xii) Ao agente, portanto, é lícito seguir opinião menos provável no caso concreto, 

quando a circunstância exigir meios e instrumentos outros que não poderiam ser 

contemplados quando a notícia imediata – per se notum- dos postulados evidentes 

desponta no ato de intelecção. A ulterioridade das exigências, como também a 

adição de novos motivos em um dado caso podem justificar, dentro de padrões 
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semânticos plausíveis, o abandono – relicta- da opinião mais provável e, prol de 

outra menos provável.   

(xiii) Quando a opinião não é discernível por evidência, é possível então seguir a parte 

supostamente menos provável perante o auditório dos teólogos, a depender do modo 

como o assentimento obtém menor ou maior segurança relativamente ao objeto 

designativo. O juízo, ato do intelecto que divide para compor, verifica a maior 

proximidade do predicado inserido na opinião ao conceito de verdade, ainda que o 

grau de certeza mantenha-se mitigado e menor ao que possui uma proposição 

categórica universal e evidente, em que o valor de verdade é constatado de modo 

imediato na leitura da sentença em que o predicado está contigo no sujeito.  

(xiv) Na lógica dos mundos possíveis, assim, o predicado inserido no enunciado da 

opinião provável torna-a pertencente à ao menos um mundo alternativo, quando 

aplicamos o quantificador exsitencial, ou à todos os mundos possíveis em que a 

probabilidade seja tomada como operador lógico doxástico padrão.  

(xv) Nos tomos indicados do Thesaurus Indicus, Diego de Avendãno estabelece uma 

teoria sobre o probabilismo que se apoia em postulados e axiomas da lógica modal 

doxástica.  
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