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7o Formação 2020
Nathanael Isaac de Oliveira Fernandes

Diretor Acadêmico da SDP

Natal - RN
Maio - 2020



Noções de Lógica Clássica

CAPÍTULO 1: Conceito

Conforme conclui Wesley C. Salmon (1973, p. 13), “a lógica trata, portanto,
de argumentos e inferências. Um de seus propósitos básicos é apresentar métodos
capazes de identificar os argumentos logicamente válidos, distinguindo-os dos que
não são logicamente válidos.”

CAPÍTULO 2: Argumento

No âmbito do intelecto, racioćınios são processos mentais de concatenação de
ideias que permitem abstrair-se informações novas. As ideias manipuladas na for-
mulação de inferências são denominadas de júızos que, por sua vez, são compostos
pela interligação de conceitos, isto é, representações mentais das coisas ou seres.

A exteriorização de um racioćınio, através da oralidade ou escrita, ocorre pela
estruturação de um argumento que trata-se de um conjunto de proposições conec-
tadas, buscando dar razão a uma outra proposição. Essas proposições são sentenças
declarativas formadas por uma sequência ordenada de termos, expressões verbaliza-
das dos conceitos, ou palavras, no plano da gramática.

Quadro esquemático:

2.1 Estrutura basilar de um argumento:
De modo geral, todo argumento é integrado por proposições que podem ser
verdadeiras ou falsas, distinguidas entre conclusão, que é a informação inferida
da inter-relação entre os enunciados elencados na argumentação, e premissas
que, por seu turno, são evidências corroboradoras daquilo que se concluiu.

Exemplo:
a. Todo ser humano é mortal - Premissa 1 (Pm 1)
b. Sócrates é um ser humano - Premissa 2 (Pm 2)
c. Logo, Sócrates é mortal - Conclusão (Co)
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CAPÍTULO 3: Prinćıpios da Lógica Aristotélica

O encadeamento entre termos dentro de uma sentença, assim como a conexão
lógica das proposições são regidas por regras gerais que, mesmo inconscientemente,
sempre são obedecidas pelos indiv́ıduos quando elaboram racioćınios e os exprimem
em forma de argumentação. Percebendo esse fato, estudiosos da lógica, especi-
almente Aristóteles, formularam os três prinćıpios fundamentais que orientam a
construção lógica de inferências, quais sejam:

i. Prinćıpio de Identidade (A é A), entendido como a noção de que todo ser
ou objeto é idêntico a si mesmo;

ii. Prinćıpio de não-contradição (A não pode ser B e não B ao mesmo tempo),
reconhecido na condição de que duas proposições contraditórias não podem
ser verdadeiras e falsas ao mesmo tempo;

iii. Prinćıpio do terceiro exclúıdo (para qualquer A e qualquer B, A é B ou
não B), que afirma que uma proposição somente pode ser verdadeira ou falsa,
não existindo uma terceira alternativa.

CAPÍTULO 4: Proposições Categóricas

Os termos de um argumento podem ser considerados quanto à extensão, referindo-
se ao grupo de seres ou objetos, no todo ou em parte, a que ele se aplica, ou quanto
à compreensão, dirigindo-se às propriedades que constituem os seres ou coisas a que
ele designa. Isto dito, a relação estabelecida entre dois termos dentro de um enun-
ciado, afirmando ou negando que um está incluso no outro, parcial ou totalmente,
configura uma proposição categórica.

De acordo com a compreensão do termo aduzido no predicado da sentença, as
proposições categóricas podem ser classificadas como:

1. Afirmativas: quando declaram que a qualidade elencada no predicado é
atribúıvel ao grupo de seres ou coisas do sujeito do enunciado;

2. Negativas: quando negam essa relação entre os termos do sujeito e predicado
da proposição.

Exemplos:
a. Todo cavalo é um quadrúpede - Proposição categórica afirmativa
b. Alguns advogados não são perspicazes - Proposição categórica negativa

Tomando em conta a extensão dos termos de um enunciado, a proposição será
universal/geral, quando o predicado abranger a totalidade da classe de seres do
sujeito, ou particular, quando a qualidade aduzida se aplicar apenas a uma parcela
do conjunto dos seres ou objetos do sujeito.

Exemplos:
a. Todo jogador de futebol é feio - Proposição categórica universal
b. Algumas mulheres não usam maquiagem - Proposição categórica particu-
lar
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Coadunando as classificações, é posśıvel conceber-se quatro tipos de pro-
posições categóricas, a saber:

a. Proposição universal afirmativa. Ex: Todos os poĺıticos são corruptos;
b. Proposição universal negativa. Ex: Nenhum juiz é imparcial;
c. Proposição particular afirmativa. Ex: Algumas escolas são sucateadas;
d. Proposição particular negativa. Ex: Alguns cantores não têm talento.

4.1 Quadrado dos opostos:
Para fins didáticos, lógicos criaram um quadro esquemático, chamado qua-
drado dos opostos, que sintetiza as relações posśıveis entre todas essas cate-
gorias de proposições:

i. Contrárias: (A e E), que não podem ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo,
embora possam ser falsas simultaneamente, pois o que uma afirma a outra nega
absolutamente;

ii. Subcontrárias: (I e O), que não podem ser ambas falsas, mas podem ser
verdadeiras ao mesmo tempo ou concomitantemente uma verdadeira e outra
falsa, visto que a afirmação de uma é negada parcialmente pela outra;

iii. Subalternas: (A e I; E e O), entre as quais, as proposições particulares
afirmam (I) ou negam (O) o que afirmam (A) ou negam (E) as proposições
universais. Assim sendo, podem assumir diferentes combinações, haja vista
que, se A é verdadeira, I é verdadeira, e, se A é falsa, I pode ser verdadeira
ou falsa; já, se I é verdadeira, A pode ser falsa ou verdadeira e, se I é falsa, A
pode ser verdadeira ou falsa. Sob condições idênticas, as mesmas combinações
se aplicam às relações entre E e O.

iv. Contraditórias: (A e O; E e I), que não podem ser ambas falsas ou verdadei-
ras, mas verdadeiras ou falsas alternativamente, uma vez que são proposições
totalmente incompat́ıveis.
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CAPÍTULO 5: Argumentações Indutivas e Dedutivas

Ao longo de muitos anos desde os escritos do Organon (compilado de obras aris-
totélicas acerca da lógica), os estudos sobre lógica tiveram como objeto de pesquisa
essencialmente dois tipos de estruturas de argumentos: a dedução e, em menores
proporções, a indução. No que concerne ao argumento dedutivo, este se caracteriza,
nos dizeres de Cezar A. Mortari, “quando há a intenção, por parte de quem constrói
ou apresenta o argumento, de que sua conclusão seja consequência lógica das pre-
missas, ou seja, a pretensão de que a verdade de suas premissas garanta a verdade
da conclusão.” (MORTARI, 2001, p. 24)

Exemplos:
a. A idade mı́nima para andar de montanha-russa é 15 anos. - Pm 1
b. Mário é um jovem de 17 anos. - Pm 2
c. Logo, Mário poderá andar de montanha-russa. - Co

A dedução não permite uma argumentação ampliativa, porque, se as premissas
forem verdadeiras, a conclusão invariavelmente será verdadeira, em outras palavras,
a informação nova já estava potencialmente incutida nas proposições que lhe dão
suporte. Diferentemente desse primeiro caso, na indução a verdade das premissas
apenas torna a conclusão provável de ser verdadeira, mas não assegura nada com
certeza, uma vez que a informação nova é fruto de uma generalização das observações
individuais contidas nas premissas.

Exemplos:
a. A vacina funcionou bem em ratos. - Pm 1
b. O ser humano tem proximidade genética quase total com os ratos. - Pm 2
c. Logo, a vacina funcionará bem no ser humano. - Co

CAPÍTULO 6: Argumentações Siloǵısticas

Basicamente, silogismo é um argumento formado por três proposições, sendo
duas premissas e uma conclusão. O silogismo é gênero do que é espécie o silogismo
categórico que, por analogia, trata-se de um argumento com três proposições ca-
tegóricas, contendo três termos localizados cada um em duas proposições diferentes.
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P - Termo Maior: predicado da conclusão que aparece inicialmente na pre-
missa maior.

S - Termo Menor: sujeito da conclusão que aparece inicialmente na premissa
menor.

M - Termo Médio: interliga os termos maior e menor, apenas presente nas
duas premissas.

6.1 Regras dos Silogismos:

A formação de silogismos categóricos devem obedecer a oito regras básicas.

Regras referentes aos termos das sentenças:

a) Cada um dos três termos devem ser usados com o mesmo sentido em
todo o argumento;

b) O termo médio não pode entrar na conclusão;

c) O termo médio deve aparecer em toda a sua extensão pelo menos uma
vez;

d) Os termos maior e menor não podem ter na conclusão uma extensão
maior do que a que têm nas premissas.

Regras referentes às proposições:

a) De duas premissas afirmativas só se pode obter uma conclusão afirma-
tiva;

b) De duas premissas negativas nada se pode concluir necessariamente;

c) De duas premissas particulares nada se pode concluir necessariamente;

d) A conclusão segue sempre a premissa negativa e/ou particular.

CAPÍTULO 7: Distinções Básicas

a) Forma x Conteúdo:

O conteúdo do argumento trata-se da matéria abordada pelo formulador
do racioćınio, ou seja, a informação que compreende a essência da mensa-
gem que se quer transmitir. Nesse sentido, um lógico não tem condições de
avaliar uma argumentação segundo seu conteúdo, visto que somente um espe-
cialista no assunto tratado pelo emissor teria plenas condições de lançar algum
julgamento sobre a verdade daquilo que foi dito. Desse modo, a lógica for-
mal apenas aveŕıgua a validade de uma inferência, atendo-se exclusivamente à
forma do argumento, que diz respeito à conexão dos termos e das proposições.

b) Verdade x Validade:

Para saber se uma proposição é verdadeira ou falsa é preciso analisar se
a informação nela contida encontra respaldo na realidade concreta, o que,
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portanto, tem a ver com a avaliação acerca do conteúdo do enunciado. Em
outro sentido, a validade de um argumento está atrelada à sua estruturação,
o que significa que, para reputar uma argumentação como válida, é imperi-
oso que as relações formais entre as premissas deem sustentação à conclusão,
pressupondo, evidentemente, que seu conteúdo seja verdadeiro.

c) Correção:

Constatar que um argumento é formalmente válido não garante que o seu
conteúdo seja verdadeiro, todavia, se um racioćınio válido contiver proposições
verdadeiras, essa argumentação pode ser considerada correta.

CAPÍTULO 8: Falácia

Falácias são argumentos ou racioćınios errôneos que, por serem psicologicamente
persuasivos, aparentam estarem corretos. Quando o erro é involuntário, trata-se de
um paralogismo, mas, quando é cometido de má-fé, diz-se que é um sofisma. Con-
tudo, independente da denominação, todos os argumentos incorretos são pensamen-
tos falaciosos que podem ser classificados como:

Falácias formais, se o erro estiver na estrutura do argumento;

Exemplos:
a. Alguns comerciantes não são honestos
b. Alguns imigrantes são comerciantes
c. Logo, alguns imigrantes não são honestos

Observação - Esse argumento é falacioso, pois de duas premissas particulares
nada se pode concluir necessariamente.

Falácia não-formal, se o conteúdo do argumento for equivocado, o que pode
abranger falácias de linguagem, nas quais se empregam termos imprecisos e amb́ıguos,
e falácias ex dictione, que são compostas por premissas irrelevantes para justificar a
conclusão.

Exemplo 1:
a. Todo escorpião é inset́ıvoro.
b. Algumas pessoas são de escorpião.
c. Logo, algumas pessoas são inset́ıvoras.

Observação - Esse argumento é uma falácia não-formal de linguagem, uma
vez que o termo escorpião está empregado com dois significados distintos, na
premissa maior como animal e, na premissa menor, como signo.

Exemplo 2:
a. Esse deputado é de direita.
b. Logo, seu projeto de lei é ruim.

Observação - Embora não seja um silogismo, esse conjunto de proposições
formam um argumento. Ademais, trata-se de uma flagrante falácia não-
formal ex dictione, visto que a premissa nada contribui para dar razão à
conclusão.
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