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Natureza e a estrutura dos 
argumentos 
O estudo de lógica e argumentação tem como função desenvolver 
a habilidade do aluno de avaliar se um argumento oferece boas 
razões para acreditarmos na verdade de algo. Esta habilidade 
baseia-se no reconhecimento das estruturas lógicas e nas 
diferentes propriedades que argumentos podem apresentar. Em 
contextos argumentativos, podemos escolher acessar o poder 
retórico de um argumento, seu mérito literário e sua força 
racional. Nestes exercícios que aqui faremos, iremos nos deter na 
força racional dos argumentos. 

Reconhecendo argumentos 
Todo argumento é a tentativa de estabelecer a verdade de um 
ponto de vista qualquer (a conclusão) através da apresentação de 
razões que dão suporte a este ponto de vista (premissas). A relação 
que existe entre as premissas e a conclusão é chamada relação de 
inferência e ela estará sempre presente em argumentos. O modo 
mais fácil de se reconhecer relações de inferência é procurar por 
indicadores que tornam esta relação explícita (logo, portanto, 
então, etc.). Muitos argumentos, porém, não possuem estes 
indicadores e a relação de inferência está implícita. Vejamos 
alguns exemplos através de exercícios. 
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O uso da linguagem 

Usamos a linguagem para 
inúmeros fins e a adequamos 
para melhor cumprir o 
propósito que nos propomos. 
Ao construir argumentos, 
devemos fazer uso de 
sentenças declarativas pois 
elas são as únicas que podem 
ser verdadeiras ou falsas.  

Atitudes que 
bloqueiam o 
exercício crítico: 

Às vezes recorremos a certos 
tipos de respostas rápidas 
para questões filosóficas que 
acabam por impedir a 
discussão e a análise crítica de 
argumentos. Este tipo de 
resposta é chamado de 
bloqueadores de argumentos. 
Alguns exemplos: 

• “Ah, isto é uma questão de 
opinião. Cada um tem a sua.” 

• “Esta questão não tem 
resposta certa. Quem é que 
pode dizer o que é certo 
neste caso?”  

• “Eu prefiro nem pensar 
sobre isso.”
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Exercícios: Se o trecho for um argumento, indique a conclusão. Se 
não for, procure definir a relação não- inferencial existente.

a) “No final das contas, um homem quando fala de si mesmo 
sempre sai perdendo alguma coisa; quando ele acusa a si mesmo, 
todos acreditam, mas nunca acreditam ele se elogia.” Michael de 
Montaigne

b) “Cientistas descobriram o morcego Bechstein, o mais raro da 
Inglaterra. Assim que eles começaram a celebrar a descoberta, o 
morcego foi comido por um gato.” The Economist 

c) “ A segregação reduz as pessoas ao status de coisas. A 
segregação é moralmente incorreta” Martin Luther King Jr. 
Letter from Birmingham Jail

d) “Eu nunca quis ser o melhor em absolutamente nada. Todos 
aqueles que querem ser o melhor em alguma coisa devem passar 
80% de seu tempo trabalhando para isso. E assim, elas perdem a 
possibilidade de querer outras coisas.” Warren Avis 

e) “Há dois modos de se resolver uma disputa: por discussão ou 
pela força física. Como a primeira é apropriada para seres 
humanos e a segunda para os animais, devemos usar a força 
apenas quando não conseguimos resolver questões pela 
discussão.” Cicero, De Officiis 11

f) “É preciso correr muito para ficar no mesmo lugar. Se você quer 
chegar a outro lugar, corra duas vezes mais” Lewis Carroll 

Exercício 2: Dê alguns exemplos de tipos de discurso que 
apresentam relações não-inferenciais.

Validade, Solidez, força dedutiva, força indutiva e 
cogência:
Argumentos válidos são aqueles com uma forma tal que se as 
premissas forem verdadeiras, é impossível que a conclusão seja 
falsa. Nos argumentos dedutivamente válidos, a verdade da 
conclusão é garantida pela verdade das premissas. Argumentos 
podem ser válidos por causa de sua forma, mas possuir premissas 
falsas. Se este for o caso, o argumento é dedutivamente fraco e 
deve ser descartado. Mas se o argumento for dedutivamente 
válido e tiver premissas verdadeiras, ele é um argumento sólido, 
ou seja, um bom argumento que é dedutivamente forte. A força 
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Diferença entre 
argumento e 
explicação: 

Explicação é quando um grupo 
de sentenças que visa aumentar 
a compreensão sobre uma outra 
sentença. Elas podem ser sobre 
eventos ou generalizações, 
causais ou não-causais. 

Diferenças entre argumentos e 
explicações:  

• Explicações procuram oferecer 
respostas à questões como: Por 
que isto é o caso? Como isto 
ocorre? Ao passo que 
argumentos respondem por 
que devemos acreditar em 
algo. 

• Em argumentos as premissas 
são evidência para a conclusão 
e são fatos aceitos, enquanto a 
conclusão não é ainda aceita. 
Em uma explicação, aquilo que 
é explicado já é considerado 
um fato aceito. As sentenças 
que explicam são hipóteses 
que podem não ser aceitas. 
Segundo Aristóteles, 
argumentos e explicações são 
opostos na ordem do 
conhecimento. 
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dedutiva depende da razoabilidade e/ou da verdade das premissas. 

Nem todo bom argumento precisa necessariamente ser um argumento 
dedutivamente válido. Se não for válido, ainda há a chance dele ser um 
bom argumento. Devemos portanto perguntar se ele é cogente. Um 
argumento é cogente, se e somente se ele não for válido mas seguir um 
padrão estrutural de modo que se as premissas são verdadeiras, a 
conclusão provavelmente será verdadeira. Se o argumento não for 
cogente, ele não é bem formado e por isso deve ser descartado. Agora se 
ele for cogente, devemos ainda verificar se as premissas são verdadeiras. 
Se não forem, então o argumento é indutivamente fraco e deve ser 
rejeitado. Se as premissas forem verdadeiras, então devemos realizar 
mais um passo e verificar se a verdade das premissas em questão podem 
ser refutadas por alguma evidência ou por alguma informação que 
temos. Se suas premissas não forem refutadas, então é um argumento 
indutivamente forte e é razoável aceitá-lo. 

Exercício: Construa exemplos de argumentos de cada um destes tipos.

O método de análise de 
argumentos 

O método de análise de argumentos inclui três passos. Primeiro 
decidimos se o excerto em questão é um argumento. Depois, iniciamos 
o processo de reconstrução, onde colocamos o argumento em sua forma 
padrão. Finalmente, passamos ao processo de avaliação, onde decidimos 
se o argumento é válido, dedutivamente forte, indutivamente forte, 
cogente ou mal-formado. 

A reconstrução de argumentos
Quando as pessoas oferecem argumentos, elas acabam incluindo mais 
informações do que o necessário como histórias de como a evidência foi 
observada, tergiversações, floreiros retóricos, etc. Além disso, às vezes 
as pessoas também não são claras no modo como apresentam suas 
razões. Para melhor avaliarmos um argumento, uma técnica que 
utilizamos é a reconstrução a fim de que o argumento esteja disposto de 
um modo claro e onde apenas as premissas e a conclusão sejam 
apresentadas e de forma precisa. Reconstruir um argumento na sua 
forma padrão (elencar premissas e conclusão) é um modo de “limpar” o 
argumento e deixar apenas o que interessa para a avaliação de sua 
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Validade, solidez e 
cogência: 

A validade é uma propriedade de 
argumentos que depende da 
estrutura ou forma do 
argumento. Um argumento 
válido tem uma forma tal que se 
as premissas forem verdadeiras, é 
impossível que sua conclusão 
seja falsa. Nem todo argumento 
válido, entretanto, é um 
argumento sólido (e por isso 
bom para fins de persuasão).  

Argumentos válidos não sólidos:  

• falsas premissas e falsa 
conclusão 

• falsas premissas e conclusão 
verdadeira 

A cogência é propriedade de 
argumentos inválidos que 
possuem um conteúdo 
semântico tal nas premissas que, 
se elas forem verdadeiras a 
conclusão provavelmente se 
seguirá. Compare os seguintes 
argumentos:  

a) Se Joana está com 
pneumonia, ela precisa tomar 
penicilina e descansar 
bastante. Joana precisa tomar 
penicilina e descansar 
bastante. Logo, Joana está 
com pneumonia.  

b) Se Joana está com 
pneumonia, ela precisa tomar 
penicilina e descansar 
bastante. Joana precisa tomar 
penicilina e descansar 
bastante. Logo, Joana está 
com pneumonia. 
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estrutura e da relação de inferência em questão. A forma padrão é simples: P1, P2, … Pn/ C 

O procedimento de reconstrução é o seguinte. Primeiro identificamos a conclusão. Muitas vezes nosso 
conhecimento prévio do material vai ajudar nesta identificação. Depois procuramos as premissas 
explicitas, ou seja, aquelas sentenças que servem de suporte, evidência ou razão para a conclusão, e as 
reconstruímos. Lembrando que devemos verificar se o argumento é bem formado. Se não for, adicione as 
premissas que estão implícitas e tornam o argumento bem formado. 

Há, além disso, dois princípios gerais de reconstrução para as quais devemos nos atentar. Uma das partes 
mais importantes da reconstrução de argumentos é a leitura cuidadosa e compreensiva, para que o 
argumento reconstruído seja uma reconstrução genuína do ponto do autor.

• Princípio de Caridade: Quando reconstruir um argumento, tente formular uma reconstrução que seja 
bem-formada, tenha premissas razoáveis (não sejam obviamente falsas) e que não seja facilmente 
refutável. Ofereça a reconstrução mais forte possível do argumento. 

• Princípio de Fidelidade: Adicione premissas que sejam consistentes com a intenção do autor do 
argumento. 

Argumentos simples ou complexos 
Os argumentos em linguagem natural e, principalmente, argumentos filosóficos muitas vezes apresentam 
uma estrutura difícil de mapear. Isto porque, na maioria das vezes, em um texto argumentativo 
encontramos mais de um argumento que concorrem para o estabelecimento de um argumento principal 
mais geral. Estes argumentos que contém em si argumentos menores são chamados de argumentos 
complexos. Como as características dos argumentos complexos dependem da estrutura e das 
características dos argumentos que o compõem, para analisá-los devemos decompor o argumento 
complexo em suas partes e analisar as partes. É comum que a conclusão de um argumento-parte sirva de 
premissa para o argumento-geral. 

Em argumentos complexos as premissas podem dar suporte à conclusão de dois modos. A verdade da 
conclusão pode se seguir das premissas tomadas separada e independentemente, ou então, a conclusão 
pode depender da conjunção das premissas. A diferença entre estes casos é que no primeiro, a falsidade de 
uma premissa não é suficiente para refutarmos um argumento. No segundo, a falsidade de uma premissa 
condena o argumento como um todo. 

Exercícios: Reconstrua os argumentos abaixo mapeando suas estruturas.

a) “A única questão que faltava era se porque o homem havia sido assassinado. Foi um crime com 
motivação política ou privada? Eu pensei imediatamente que o crime havia tido motivação privada. Os 
assassinos políticos se movem rapidamente e fogem. Mas neste caso, as pegadas do assassino estavam 
todas espalhadas pelo chão, mostrando que ele passou um bom tempo neste quarto.” Arthur Conan 
Doyle. A Study in Scarlet. 

b) “O bem não é inerente à natureza humana. A natureza humana consiste nestes traços humanos que são 
espontâneos, nestas coisas que não podem ser aprendidas. Assim, se algo pode ser aprendido, então não é 
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parte da natureza humana. Entretanto, a bondade não é espontânea e por isso as pessoas devem aprender 
a praticar o bem.” Xunzi em Leituras em Filosofia Chinesa Clássica.

c) “Qualquer coisa que imaginamos é finita. Logo não há nenhuma idéia ou concepção de nada que 
poderíamos chamar de infinito.” Thomas Hobbes

d) “Vamos então pesar os ganhos e as perdas ao apostarmos que Deus existe. Vamos estimar estas duas 
possibilidades. Se você ganha, você ganha infinitamente. Se você perde, você não perde nada. Portanto, 
aposte, sem hesitar, na existência de Deus.” Blaise Pascal 

e ) “Se Sócrates morreu, ou ele morreu quando estava vivo ou ele morreu quando estava morto. Mas ele 
não morreu quando estava vivo, pois certamente ele estava vivendo e, vivendo, ele não estava morto. Ele 
também não morreu quando estava morto, pois senão ele estaria duas vezes morto. Portanto, Sócrates não 
morreu.” Sexto Empírico 

f) “Ou é preciso filosofar ou não é preciso. Se nós precisamos filosofar, então precisamos. Mas se não 
precisamos filosofar, nós também precisamos (para então justificar este argumento). Em todo caso, 
precisamos filosofar.” Aristóteles

g) “Se o dinheiro é um bem supremo, então o perseguimos como um fim em si mesmo. Mas não 
perseguimos o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como meio para conseguirmos outra coisa.” 
Aristóteles, Ética Nicômaco

h) “ O urânio emite raios similares aos de raio-X. Estes raios se originam ou das interações entre o urânio e 
seu ambiente ou do urânio ele mesmo. Se os raios se originam da interação entre o urânio e seu ambiente, 
então a quantidade de radiação deve variar com a temperatura, luminosidade e outros fatores. Entretanto, 
a radiação é constante: ela não varia com a temperatura, luminosidade e outros fatores. Então, a radiação 
não surge da interação enter o urânio e o seu ambiente. A radiação, portanto, vem do urânio ele mesmo.” 
Marie Curie, Rádio e Radioatividade. 

i) “Não há vida após a morte. Para ver o porquê, considere o seguinte: se a alma é imaterial, então ela não 
pode interagir com o corpo. Mas como a alma interage com o corpo, ela não pode ser imaterial. Ou seja, 
ela tem que consistir em algo físico. Se a aula consiste em algo físico, então ela se degenera com o corpo 
após a morte. Se a alma se degenera com o corpo após a morte, então não há vida após a morte. Assim, se 
a alma consiste em algo físico, então não há vida após a morte.” Epicuro, Carta a Heródoto

j) “Uma lei civil ou está de acordo com a lei moral ou ela é injusta. Leis civis que demandam ou promovem 
a segregação racial estão em conflito com a lei moral. Se uma lei é injusta, então temos dever moral de 
desobedecê-la. Logo, temos a responsabilidade moral de desobedecer leis de segregação.” 

A avaliação de argumentos
A avaliação de argumentos é o último passo da análise. Há várias sutilezas importantes para a efetiva 
realização deste passo. Entretanto, aqui vamos apenas nos concentrar nas regras básicas de avaliação. 
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a) Não critique um argumento atacando a conclusão: o coração de um argumento é a relação de 
inferência, aquela que se dá entre as premissas e a conclusão. A conclusão sozinha não diz nada sobre a 
relação de inferência e por isso sua falsidade não pode ser o único motivo para um argumento ser 
descartado. Um argumento deve ser descartado ou se for mal-formado e suas premissas não 
apresentarem nenhum relação entre si, ou se as premissas não forem verdadeiras ou razoáveis de serem 
acreditadas. 

b) Não aceite um argumento apenas porque você concorda com a conclusão: pelo mesmo motivo dado 
anteriormente, uma conclusão convincente não é suficiente para gerar um bom argumento. Podemos 
estar diante de uma conclusão verdadeira de argumento ruim.

c) Direcione sua crítica a premissas individuais: não faça uma crítica geral às premissas do argumento, 
pois isto não funciona. Uma boa crítica é aquela que levanta objeções à premissas individuais. Por isso, 
deixe sempre claro quais premissas você está criticando. 

d) Levante crítica substanciais às premissas: uma crítica substancial é aquele que levanta problemas claros 
na verdade das premissas, oferecendo evidências de sua falsidade. Lembre-se dos bloqueadores de 
argumentos e não os utilize! 

Exercícios: Retorne aos argumentos dos exercício anteriores e os avalie.  

Que outras sugestões você incluiria aqui?

Anexo 1: Algumas estruturas argumentativas

Modus Ponens Silogismo hipotético                                                    
p ⊃ q p ⊃ q  
p q ⊃ r
_________ _________
q p ⊃ r

Modus Tollens Silogismo Disjuntivo
p ⊃ q p V q
~ q ~ p ( ou ~ q) 
_________ __________
~ p q (ou p)

Dilema Falácias formais clássicas: Afirmação do consequente e    
negação do antecedente

p V q
p ⊃ q  
r ⊃ s
_____
q V s
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Anexo 2
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Reflexões sobre  o processo 
de ensino e aprendizagem de 
Lógica e Raciocínio analítico: 

Da experiência do professor:
Ensinar lógica é mais fácil do que ensinar história da filosofia, é o 
que diz a maioria dos professores. Mas este veredito se confunde 
com o fato de que há uma rúbrica mais bem definida na lógica pelo 
conteúdo ser mais sistemático. Entretanto, ensinar lógica pode ser 
mecânico e por isso repetitivo e cansativo. Qual a sua experiência? 
Como você contorna essa dicotomia?

Ensinar lógica é motivante pois podemos acompanhar o 
desenvolvimento e o crescimento dos alunos no que diz respeito a 
capacidade de raciocínio abstrato. Como vocês diagnosticam o 
quanto um aluno aprendeu? 

Da experiência dos alunos:
Uma reclamação constante dos alunos sobre o que aprendem nessas 
disciplinas é o fato dos argumentos trabalhados em sala de aula 
terem sido artificialmente construídos e os métodos de análise 
serem eficazes apenas para estes “argumentos de sala de aula”. O 
que fazer para evitar este problema?

O ensino de lógica não precisa ser desvinculado de outros tópicos 
abordados ao longo do semestre, principalmente o ensino de lógica 
informal.

Há também os elogios. Quando os exercícios dão certo, os alunos 
reportam que a aprendizagem de lógica e raciocínio crítico os 
auxilia em outras disciplinas. Eles dizem que passam a escrever 
melhor e a ter mais clareza de pensamento. Tem até aqueles que 
passam a ter mais paciência nas discussões! O que fazer para chegar 
nesse ponto?

É importante lembrar para o aluno que desenvolver a capacidade 
argumentativa não é o mesmo que se preparar para “vencer” toda e 
qualquer discussão. A habilidade argumentativa é a capacidade de 
sabermos quando um argumento apresenta boas razões para 
acreditarmos em algo.   O que você adicionaria aqui?
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Dicas para 
construção de 
exercícios: 

• Os alunos têm acesso a 
argumentos a todo 
momento através de 
diversos contextos e por 
isso cabe trazer para a sala 
de aula exemplos que estão 
no cotidiano do aluno. 
Assim o aluno percebe que 
a habilidade desenvolvida 
em aula tem função e 
aplicação para além da 
escola.  

• Construa exercícios de 
modo que haja progressão 
de dificuldade. Sessões de 
exercícios simples, mas bem 
realizados pelos alunos são 
mais importantes do que 
desafios não solucionados.  

Dicas de atividades: 

• A capacidade argumentativa 
é uma habilidade que se 
desenvolve através da 
prática. Um bom exercício é 
pedir que os alunos 
mantenham um caderno de 
argumentos onde eles 
colecionem artigos de 
jornal, editoriais e textos que 
os interessem. 

• Dinâmicas de grupo são 
sempre uma maneira de 
aguçar o interesse dos 
alunos. Lembre-se que elas 
podem ser problemáticas, 
por isso antecipe estratégias 
para torná-las mais eficaz 
para todos.
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Alguns modos como alunos (e as pessoas em geral) lidam com 
argumentos:
(Esta tipificação foi feita por Issac Watts em seu livro Logick de 1725; 
reproduzida no livro de Richard Feldman, Reason and Argument)

• Aqueles que crêem em tudo o que ouvem: “O homem crédulo está 
pronto para receber qualquer opinião como verdade, mesmo que não 
tenham nem sombra de suas evidências. Todo o livro novo que ele lê e 
toda pessoa inteligente com quem ele conversa tem o poder suficiente 
para conduzir seus sentimentos na direção do falante ou do escritor.”

• A pessoa que gosta da contradição: “o homem de contradição é de um 
humor contrário, pois ele está pronto para se opor a tudo o que é dito: 
ele não dá a menor atenção às razões oferecidas por outros homens, 
por causa de uma presunção interna de que elas não são fortes o 
bastante.Quando ele lê ou ouve algum discurso que seja diferente de 
seus próprios sentimentos, ele não se dá espaço para considerar se este 
discurso pode ser verdadeiro, mas aplica toda a sua força para refutá-lo”

• A pessoa dogmática: “Não importa por qual caminho o dogmático 
chegou a ter suas opiniões, seja por via dos sentidos ou da imaginação, 
pela educação formal ou pela leitura independente, ele acredita em 
todas elas com a mesma certeza que ele acredita nas verdades 
matemáticas.”

• A pessoa que é cética: “O cético é aquele que “não acredita em nada” e 
“tem medo de aceitar qualquer coisa”.

• Aqueles que raciocinam analiticamente (por Feldman): “Aqueles que 
avaliam cuidadosamente com os argumentos que encontram e formam 
suas crenças com base nas informações que recebem. Eles tentam ao 
máximo entender as informações e chegam a conclusões com base 
nelas.Às vezes eles mantém sua posição e às vezes as revêem. Eles vêem 
problemas como questões que têm respostas corretas, ainda que estas 
sejam difíceis de descobrir.” 

Quais outras posturas você observa em sala de aula? Você acha que estas 
atitudes variam com o tópico sendo discutido? Todas estas atitudes são 
indicativas e exemplificam modos de um aluno não se engajar 
racionalmente com os argumentos?

Bibliografia: 
(alguns exercícios foram adaptados dos livros abaixo)
Feldman, Richard. Reason and Argument. Second edition. Prentice Hall, New Jersey, 
1999. 
Bonevac, Daniel. Simple Logic. Oxford University Press, 1999. 
Morrow & Weston. A Workbook for Arguments. A Complete Course in Critical 
Thinking. Hackett Publishing, 2011
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Lidando com a 
diversidade 
cognitiva: 

• Há alunos que têm uma 
enorme facilidade com a 
lógica do mesmo modo que 
há outros que não 
conseguem se ver livres da 
dificuldade mesmo depois 
de muito esforço. Dosar o 
nível de dificuldade dos 
exercícios é um desafio. 
Portanto, não deixe de 
providenciar resposta para 
todos os exercícios e 
procure criar situações em 
que os que tem facilidade 
podem ajudar os que não 
tem tanta.  

• Como você lida com a 
diversidade cognitiva em 
sala de aula? 

Construindo um 
bom repertório: 

• Ao fim de cada atividade, 
tome nota (ainda que 
mental) de onde você foi 
bem sucedido em sua 
estratégia de ensino e do 
que não deu certo. Ensinar 
também é um modo de 
aprender.  

• Uma dica: antes de ensinar 
análise de argumentos, 
passe algumas aulas 
discutindo a diferença entre 
verdade e crença e ensine 
algumas teorias da verdade 
(ou temas como o princípio 
de correspondência.)


