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AAArrrggguuummmeeennntttooosss   
 

A estrutura básica: 
 
 
 

Premissa 1 
Premissa 2 
Premissa 3 
 
. . . 
 
Premissa N 

__________________   relação de consequência ou   

Conclusão             inferência) 
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Titã orbita Saturno 
Para que algo seja um planeta, precisa orbitar uma estrela 
Saturno não é uma estrela 
__________________________________________ 
Logo, Titã não é um planeta 

 
 
 
 

Todas as línguas românicas são derivadas do latim 
O francês é uma língua românica 
__________________________________________ 
Logo, o francês é derivado do latim 
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Se este livro é de matemática, o seu lugar é na estante 530 
Este livro é de geometria 
Geometria é uma parte da matemática 
Logo, este livro é de matemática 
__________________________________________ 
Logo, o lugar deste livro é na estante 530 
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«Bota todo mundo na defesa que a gente não toma gol e 
ganha o caneco» 
 
 

 

 
 
 

���� Reconstruindo o argumento que está aqui implícito... ���� 
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• Se o time A vencer a partida, será o campeão 
• [Ser campeão é um bem que vale a pena ser perseguido] 

 
• O time A está vencendo, faltando 5 minutos para o final 
• Se o time A não sofrer gol até o final, ele vencerá a partida 

 
• O time que se fecha colocando todos os jogadores na defesa 

geralmente não sofre gol 
• A eficiência de colocar todos os jogadores na defesa para não 

tomar gol aumenta quando o intervalo de tempo é curto 
• 5 minutos é um intervalo de tempo curto 
• Se o time A colocar todos os jogadores na defesa, provavelmente 

não sofrerá gol 
___________________________________________________ 
Logo, o time A deve se fechar na defesa com todos os jogadores 
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Um argumento contra o movimento da Terra... 
 
 

Suponhamos que a Terra tivesse um movimento de rotação diurna. 
Se a Terra possuísse esse movimento, quando deixássemos cair 
uma pedra pesada do alto de uma torre alta, a Terra deveria 
deslizar por baixo da pedra em queda. 
Se houvesse esse deslizamento, quando a pedra chegasse ao solo, 
a Terra teria de deslocado, e a pedra cairia bem distante do pé da 
torre. 
Ora, não observamos isso. 
_____________________________________ 
Logo, a Terra não se move. 

 
 

(Versão original em Aristóteles, De Caelo, II, 14; exposto por Galileu, Diálogo, 2a. Jornada, 
p. 206-207, e também por Copérnico, Sobre as revoluções, Livro I, Cap. VII, p. 38) 
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... e agora dois argumentos contra o argumento acima: 
 

O movimento da Terra é imperceptível para todos os objetos que participam 
desse movimento. (Princípio da Relatividade do Movimento)  
Na realidade, a pedra que cai do topo da torre possui dois movimentos, um na 
direção vertical e um transversal. 
A pedra participa do movimento da Terra, assim com nós. 
Pelo princípio de relatividade (M), o movimento transversal é indetectável. 
Por isso vemos apenas o movimento vertical. 
Portanto, a pedra pode cair verticalmente ao pé da torre, mesmo se a Terra 
estiver em movimento. 
_____________________________________________________ 
Logo, o argumento não consegue provar que a Terra encontra-se em 
repouso. 

 
Ao considerarmos uma pedra que cai do topo do mastro de um navio em 
movimento, ela cai ao pé do mastro, quer o navio esteja ancorado, quer esteja 
navegando rapidamente. 
Por isso, a queda da pedra ao pé do mastro não demonstra nada acerca de o 
navio estar ou não em movimento. 
_____________________________________________________ 
Analogamente, a queda do peso ao pé da torre não demonstra nada acerca 
do movimento ou repouso da Terra. 

(Galileu; já considerado por Oresme e Giordano Bruno, La cena dei ceneri) 
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«Examinemos, pois, este ponto, e digamos: “Deus existe ou não existe”. Para que lado nos inclinaremos? 
A razão não o pode determinar: há um caos infinito que nos separa. Na extremidade dessa distância 
infinita, joga-se cara ou coroa. Em que apostareis? Pela razão, não podereis atingir nem uma, nem outra; 
pela razão, não podereis defender uma ou outra. [...] Mas é preciso apostar. Não é coisa que dependa da 
vontade, já estamos metidos nisso. Qual escolhereis então? Vejamos. Já que é preciso escolher, vejamos o 
que menos vos interessa. Tendes duas coisas a perder: a verdade e o bem; e duas coisas a empenhar: vossa 
razão e vossa vontade, vosso conhecimento e vossa beatitude; e vossa natureza tem que fugir de duas 
coisas: o erro e a miséria. Vossa razão não se sentirá mais atingida por terdes escolhido uma coisa de 
preferência a outra, já que é preciso necessariamente escolher. Eis um ponto liquidado. Mas, vossa 
beatitude? Pesemos o ganho e a perda escolhendo a cruz, que é Deus. Consideremos esses dois casos: se 
ganhardes, ganhareis tudo; se perderdes, não perdereis nada. Apostai, pois, que ele existe, sem hesitar. [...] 
 Ora, há aqui uma infinidade de vida infinitamente feliz a ganhar e uma probabilidade de ganho 
contra o número finito de probabilidades de perda, e o que jogais é finito. Isso exclui qualquer escolha: 
sempre que temos o infinito, e que não há uma infinidade de probabilidades de perda contra a de ganho, 
não há que hesitar, é preciso dar tudo. E assim, quando se é forçado a jogar, é preciso renunciar à razão 
para guardar a vida, em vez de arriscá-la pelo ganho infinito tão prestes a sobrevir quanto a perda do nada. 
 Não adianta, pois, dizer que é incerto ganhar e que é certo que se arrisca, e que a distância infinita 
que há entre a certeza do que se aventura, e a incerteza do que se ganhará iguala o bem finito, que certamente 
se expõe, ao infinito, que é incerto. Não; todo jogador arrisca com certeza para ganhar com incerteza, e 
contudo arrisca certamente o finito, para ganhar incertamente o finito, sem pecar contra a razão. [...] E 
assim a nossa proposição tem uma força infinita, quando há o finito a arriscar num jogo onde há iguais 
probabilidades de ganho e de perda, e o infinito a ganhar. Isso é demonstrável; e se os homens são capazes 
de alguma verdade, essa é uma verdade.» 

— Pascal, Pensamentos, III, 233. Tradução de Sérgio Milliet. 3a. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 
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«Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas: que todos os homens são criados iguais, 
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da 
felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus 
justos poderes do consentimento dos governados; Que, sempre que qualquer forma de governo se torne 
destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o 
em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-
lhe a segurança e a felicidade. 

Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo 
por motivos leves e passageiros; e, assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais 
dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se 
acostumaram. Mas quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo 
objecto, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o 
dever, de abolir tais governos e instituir novos Guardiães para sua futura segurança. 

Tal tem sido o sofrimento paciente destas colónias e tal agora a necessidade que as força a alterar os 
sistemas anteriores de governo. A história do actual Rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e 
usurpações, tendo todos por objectivo directo o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes Estados. 
Para prová-lo, permitam-nos submeter os factos a um mundo imparcial. 

• Recusou assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem público. 
• Proibiu aos governadores a promulgação de leis de importância imediata e urgente, a menos que a 

aplicação fosse suspensa até que se obtivesse o seu assentimento, e, uma vez suspensas, deixou 
inteiramente de dispensar-lhes atenção. 
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• Recusou promulgar outras leis para o bem-estar de grandes distritos de povo, a menos que 
abandonassem o direito de representação no legislativo, direito inestimável para eles e temível 
apenas para os tiranos. 

• Convocou os corpos legislativos a lugares não usuais, sem conforto e distantes dos locais em que se 
encontram os arquivos públicos, com o único fito de arrancar-lhes, pela fadiga, o assentimento às 
medidas que lhe conviessem. 

• Dissolveu Câmaras de Representantes repetidamente porque se opunham com máscula firmeza às 
invasões dos direitos do povo. 

• Recusou por muito tempo, depois de tais dissoluções, fazer com que outros fossem eleitos; em 
virtude do que os poderes legislativos incapazes de aniquilação voltaram ao povo em geral para que 
os exercesse; ficando durante esse tempo o Estado exposto a todos os perigos de invasão externa 
ou convulsão interna. 

[...] Nós, por conseguinte, representantes dos ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, reunidos em 
CONGRESSO GERAL, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela rectidão das nossas intenções, em 
nome e por autoridade do bom povo destas colónias, publicamos e declaramos solenemente: que estas 
colónias unidas são e de direito têm de ser ESTADOS LIVRES E INDEPENDENTES; que estão 
desobrigados de qualquer vassalagem para com a Coroa Britânica, e que todo vínculo político entre elas e a 
Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido; e que, como ESTADOS LIVRES E 
INDEPENDENTES, têm inteiro poder para declarar a guerra, concluir a paz, contrair alianças, 
estabelecer comércio e praticar todos os actos e acções a que têm direito os estados independentes. 

E em apoio desta declaração, plenos de firme confiança na protecção da Divina Providência, 
empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra.» 

Fonte: http://pt.wikisource.org/wiki/Declaração_da_Independência_dos_Estados_Unidos_da_América 
Acesso em 13/03/2011 
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«[215a24] É claro que há duas razões pelas quais um peso se desloca mais rapidamente que outro de 
mesmo peso: ou devido a uma diferença no meio através do qual passa (por exemplo, o passar através da 
água e da terra, ou através da água e do ar), ou porque o corpo que se desloca difere de outro pelo excesso 
de peso ou leveza (quando os outros fatores são os mesmos). 
 [215a29] Ora, o meio atravessado pelo objeto faz diferença porque é um obstáculo, sobretudo 
quando o corpo se move em sentido contrário, porém também se o meio está em repouso. A resistência 
será tanto maior quanto mais difícil for o meio de se dividir, isto é, quando o meio tiver uma densidade 
maior. 
 [Exemplo:] O corpo A se deslocará através do meio Β no tempo C, e através do meio D (menos 
denso) no tempo E; é os tempos serão proporcionais à resistência exercida pelo meio. Sejam pois Β a água 
e D o ar; na medida em que o ar é mais leve e menos corpóreo que a água, A passará mais tanto mais 
rapidamente através de D que através de B. As duas velocidades estarão entre si na mesma razão que 
aquela entre a densidade do ar e a densidade da água. Assim, se o ar é duas vezes mais rarefeito que a água, 
A passará através de Β no dobro de tempo que através de D; em outras palavras, o tempo C será o dobro 
do tempo E. 
 E sempre, quanto mais incorpóreo e menos resistente e mais divisível for o meio através do qual o 
corpo se desloca, tanto mais rapidamente o atravessará. 
 [215b12] Porém não há nenhuma razão segundo a qual o vazio seja excedido em densidade por um 
corpo, como não há nenhuma razão entre o nada e um número. Porque o quatro supera ao três em uma 
unidade, e ao dois em mais de uma unidade, e ao um em ainda mais unidades; porém aí termina a 
sequência de razões. Não há nenhuma razão segundo a qual o quatro supera o nada, porque o número 
maior deve poder ser decomposto no número menor e no resto, de tal maneira que o quatro teria que ser a 
soma do zero e do resto. É por isso que a linha não excede o ponto (a menos que a linha seja composta de 
pontos). Analogamente, tampouco o vazio pode ter alguma razão com o pleno. 
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 [215b20] O resultado disto é que o movimento através do vazio não pode estar em nenhuma razão 
com o movimento através de um pleno. [...] 
 [216a8] Em síntese, o motivo para esse resultado é claro: sempre existe uma razão entre um 
movimento e outro (porque ambos levam tempo, e porque sempre existe uma razão entre um intervalo de 
tempo e outro, uma vez que são ambos limitados); porém não pode haver uma razão entre o vazio e um 
pleno.» 

 
— Aristóteles, Física, Livro IV, Capítulo 8. Trad. inglesa por Robin Waterfield. Oxford / New York: 

Oxford University Press, 1996, 2008. Trad. para o português por Valter A. Bezerra. 
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OOO   qqquuueee   ssseee   pppaaassssssaaa   cccooommm   ooosss   aaarrrggguuummmeeennntttooosss    aaabbbaaaiii xxxooo???   
 

O tempo cura todas as feridas 
Tempo é dinheiro 
_______________________________________ 
Logo, o dinheiro cura todas as feridas 

 
 
 

“O CréditoExpressoPremium do banco X é dinheiro na mão” 
“Dinheiro na mão é vendaval” 
_________________________________________ 
Logo, o CréditoExpressoPremium do banco X é vendaval 
Corolário: Como haverá vendaval, é de bom alvitre levar a capa 
e o guarda-chuva 

 
 

«O que é mais útil, o Sol ou a Lua? A Lua é mais útil porque ela nos 
proporciona luz à noite, quando está escuro, ao passo que o Sol brilha 
apenas durante o dia, quando já está claro mesmo.» 

— George GAMOW, inscrição no Planetário Hayden, em Nova Iorque 
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� Um argumento é dito válido  se: 
• no caso em que as premissas forem 
supostas como verdadeiras, 
• for impossível que a conclusão seja falsa. 

 
 

ou, em outras palavras: 
 
 

� Um argumento é dito válido  se a 
conclusão se segue necessariamente  das 
premissas. 
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Validade  — propriedade que se predica dos 

argumentos.  
Os argumentos podem ser válidos ou inválidos . 

 
 

Verdade  — propriedade que se predica das 
proposições.  

As proposições podem ser verdadeiras ou 
falsas . 
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Um argumento válido  no qual as premissas são 
verdadeiras  (e portanto a conclusão não pode ser senão 
verdadeira ) é dito correto . 
 
(Em inglês o termo usado é sound  [que aqui é um 
adjetivo]). 
 
Um argumento correto  que é reconhecido com tal pelas 
partes do debate é dito cogente . 
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A rigor, existe a seguinte distinção: 
 

• Uma proposição  é algo que pode ser verdadeiro ou falso; algo que se 
pode aceitar ou não; algo que se pode conhecer; algo em que se pode 
acreditar ou não, etc. 

• Uma sentença  é uma sequência de símbolos, formada segundo as 
regras gramaticais de uma certa linguagem, que expressa uma 
proposição. 

• Quanto ao enunciado , existem divergências: alguns autores o 
caracterizam como o ato de afirmar uma proposição por meio de uma 
sentença; outros identificam ‘enunciado’ com aquilo que chamamos de 
‘proposição’; ainda outros identificam ‘enunciado’ com aquilo que 
denominamos de ‘sentença’. 

 
 

(No discurso usual, nem sempre se respeitam de 
forma consistente estas distinções, e frequentemente 
são cometidos alguns abusos de linguagem.) 
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Indicadores de consequência lógica: 
 
Quando utilizados no decorrer de um texto, indicam que o autor, pelo menos, pretende estar 
apresentando um argumento. 
 
 
 

Portanto... 
Assim... 
Logo... 
Desse modo... 
Dessa forma... 
Segue-se que... 
Daí se segue... 
Decorre daí... 
Demonstra-se que... 

Concluímos que...; 
Conclui-se que... 
Desta forma... 
Temos que... 
Inferimos daí que... 
Resulta que... 
Então... 
 
(etc) 
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EEEssstttrrraaatttééégggiiiaaasss   dddeee   aaannnááállliiissseee:::   
 

• O autor está realmente apresentando um argumento 
válido? Ou o argumento é ao menos indutivamente 
forte? 

 
• Pode-se mostrar que ele está cometendo alguma 

falácia (argumento inválido)? 
 

• O argumento é correto? É cogente? 
 

• Há algum problema com as premissas? São 
verdadeiras? São aceitáveis? 

 
• Há premissas implícitas (não declaradas)? 

 
• Quais são os corolários? O argumento tem implicações 

perversas / inaceitáveis? 
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Indução e dedução como formas de inferência 
 
PARÂMETROS DEDUÇÃO INDUÇÃO 
NECESSIDADE A conclusão se segue 

necessariamente das premissas — 
Em outras palavras, é impossível 
que a conclusão seja falsa se as 
premissas forem verdadeiras — 
Propagação da verdade. 

A conclusão não se segue 
necessariamente das premissas, 
mas pode ser provável, plausível 
ou investida de credibilidade em 
vista delas. 

ESTABILIDAD E A validade da inferência não se 
altera se novos itens de 
conhecimento forem 
acrescentados ou elementos de 
conhecimento já existentes forem 
removidos — Em outras palavras, 
uma vez demonstrado, 
demonstrado para sempre — (I.e. 
exceto nos casos de: (a) 
modificações nos próprios padrões 
de rigor; (b) detecção tardia de 
falácias.) 

A validade da inferência pode se 
alterar conforme itens sejam 
acrescentados ou removidos do 
nosso conhecimento. 
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Indução e dedução como formas de inferência (contin uação) 
 
JUSTIFICAÇÃO A inferência é justificada pelas 

regras do cálculo lógico adotado 
(geralmente a lógica clássica: 
cálculo de proposições ou cálculo 
de predicados). Exemplos de 
regras de inferência: Copi, 
Introdução à lógica, p. 475. 

A justificação das inferências 
indutivas é uma questão polêmica. 
Possibilidades já consideradas 
historicamente: (a) Princípio de 
indução; (b) Lógica indutiva de tipo 
probabilístico. 

AMPLIATIVIDADE   Forma de raciocínio ampliativo: 
Fornece conhecimento de casos 
que não foram examinados com 
base no conhecimento de casos já 
examinados. 

   
Caracterizações já 
obsoletas  — porém 
ainda populares... 

Inferência que vai “do geral para o 
particular” 

Inferência que vai “do particular 
para o geral” 
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Observação 1: 
Dedução não é  “o contrário da indução”, nem 

vice-versa! 
 
 
 

Observação 2: 
Indução e dedução podem ser vistas como: 

(a) formas de inferência, ou 
(b) como concepções acerca do método  da 

ciência. 
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 Fonte: Irving M. Copi, Introdução à lógica, p. 475 
 

Regras de inferência do cálculo 
proposicional 
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Exemplos de inferências válidas e inválidas — Modus ponens , modus tollens , FAC e 
FNA 

 
Dada a proposição 
“C →→→→ D”, o que se pode e o 
que não se pode concluir: 

   

C → D; 
Ora, C; 
Logo, D. 

C → D; 
Ora, ¬D; 
Logo, ¬C 

C → D; 
Ora, D; 
Logo, C. 

C → D; 
Ora, ¬C; 
Logo, ¬D 

Inferência válida — Modus 
Ponens 

Inferência válida — Modus Tollens Inferência inválida — Falácia de 
afirmação do conseqüente 

Inferência inválida — Falácia 
de negação do antecedente 

Exemplo: 
Se choveu na noite passada, 
então a rua está molhada hoje; 
Ora, choveu na noite passada; 
Logo, a rua está molhada hoje. 

Exemplo: 
Se choveu na noite passada, então a 
rua está molhada hoje; 
Ora, a rua não está molhada hoje; 
Logo, não choveu na noite passada. 

Exemplo (inválido): 
Se choveu na noite passada, então a 
rua está molhada hoje; 
Ora, a rua está molhada hoje; 
Logo, choveu na noite passada. 

Exemplo (inválido): 
Se choveu na noite passada, 
então a rua está molhada hoje; 
Ora, não choveu na noite 
passada; 
Logo, a rua não está molhada 
hoje. 

 Observação: De “C → D” pode-se inferir a 
contrapositiva “¬D → ¬C”, pois elas são 
equivalentes. 
Observação 2: Alguém poderia objetar 
que poderia ter chovido ontem, ainda que 
a rua esteja seca hoje — digamos que 
uma onda de calor repentina fez o asfalto 
secar. E nesse caso não poderíamos 
concluir necessariamente que não choveu 
— e dessa maneira o argumento não 
seria válido. 
Mas então essa informação adicional 
(p.ex. sobre a onda de calor) precisaria 
aparecer sob a forma de uma premissa 
dentro do argumento. Tal como está 
colocado, o argumento é válido, e a 
conclusão ¬C se impõe. 

Observação: O argumento não é válido 
porque a chuva da noite passada não é a 
única causa possível de a rua estar 
molhada hoje. A rua poderia estar 
molhada em virtude de outras causas: 
p.ex. um cano subterrâneo que estourou, 
ou a passagem do caminhão-pipa 
lavando o asfalto, etc. 
Mas então, rejeitando-se essas possíveis 
causas alternativas da rua molhada, o 
argumento não se tornaria válido? Não, 
pois essas condições não estão 
expressas como premissas do 
argumento. 
E precisaria haver um número infinito de 
premissas, excluindo todas as possíveis 
causas de “rua molhada” para que este 
argumento pudesse ser transformado em 
um argumento válido. Não há como fazer 
essa exclusão exaustiva, e o argumento 
continua sendo inválido. 
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EEExxxeeemmmppplllooosss   dddeee   aaarrrggguuummmeeennntttooosss   
dedutivos válidos  / dedutivos inválidos  / indutivos 

 
(A) Exemplos de argumentos dedutivos válidos  
 
 
(A.I) Silogismo categórico:  
 
 

Todo homem é animal  Todo A é B (premissa)  
Todo animal é mortal  Todo B é C (premissa)  
___________________ 
Logo, todo homem é mortal 

___________________ 
Logo, todo A é C (conclusão) 

 
No silogismo, temos os seguintes nomes convencionais: B = termo médio; A = termo menor (sujeito 
da conclusão); C = termo maior (predicado da conclusão); premissa que contém A = premissa 
menor; premissa que contém B = premissa maior. 
 
A inferência silogística consiste em mostrar que o termo menor está contido no termo maior, através 
da mediação feita pelo termo médio. 
 
No exemplo dado, a premissa menor é universal afirmativa, assim como também o são a premissa 
maior e a conclusão. 
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Validade do exemplo (A.I): 
(a) Regras demonstrativas do silogismo. (Reduzem os 256 modos possíveis do silogismo a 19 
modos válidos) 
(b) Diagrama de Venn correspondente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
B 

A 
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(A.II) Silogismo com termo singular  
 
 

Todo  homem é mortal  Todo A é B  
Sócrates é homem  x é um A  
___________________ 
Logo, Sócrates é mortal 

___________________ 
Logo, x é um B 

 
 
Validade do exemplo (A.II): Diagrama de Venn correspondente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mortais 

Homens 

  Sócrates 
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(A.III) Silogismo hipotético  
(Linguagem de formulação: Cálculo proposicional) 
 
 

Se P então Q  P →→→→ Q 
Se Q então R  Q →→→→ R 
___________________ 
Logo, se P então R 

___________________ 
P →→→→ R 

 
Validade do exemplo (A.III): tabela de verdade 
 
P Q R (((P →→→→ Q) ∧∧∧∧  (Q →→→→ R)) →→→→ (P →→→→ R)) 
V V V V  V  V  V V 
V V F V  F(**)  F(*)  V F(*) 
V F V F(*)  F(**)  V  V V 
V F F F(*)  F(**)  V  V F(*) 
F V V V  V  V  V V 
F V F V  F(**)  F(*)  V V 
F F V V  V  V  V V 
F F F V  V  V  V V 
 
(*) O conectivo condicional do cálculo proposicional está definido de tal forma que ele somente é 
falso no caso em que o antecedente é verdadeiro e consequente é falso. 
(**) O conectivo conjunção está definido de tal forma que ele somente é verdadeiro no caso em que 
os dois conjuntos forem verdadeiros. 
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(B) Exemplos de argumentos dedutivos inválidos  
 
(B.I) Silogismo com termo singular  
 
 

Todos os homens são mortais.  Todos os A são B  
Ísis é mortal.  x é um B  
___________________ 
Logo, Ísis é um homem. 

___________________ 
Logo, x é um A 

 
(Comparar com o argumento válido (A.II) acima, sobre a mortalidade de Sócrates.) 
Por que é inválido: (a) Dada a situação descrita pelas premissas, pode-se facilmente imaginar um 
caso em que “Ísis” é o nome de uma mulher, o que torna a conclusão falsa mesmo que as premissas 
sejam verdadeiras. 
 
(b) Diagrama de Venn correspondente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mortais 
 

    Ísis 
Homens 
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Para investigar a validade de um argumento é preciso examinar o 
caso em que as premissas são verdadeiras e perguntar se é 
possível ter a conclusão falsa. 
 
Se não for possível ter conclusão falsa quando as premissas forem 
verdadeiras, o argumento é válido. Se for possível, o argumento é 
inválido. 
 
Esta é a definição  de argumento válido e argumento inválido. 
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Pergunta: Mas, voltando à tabela de verdade do exemplo do silogismo hipotético válido (A.III) acima, 
e quanto à coluna 7, que está preenchida com “V”s? Não estaria ela dizendo que o argumento é 
sempre verdadeiro? 
 
 
Ou então, ainda com relação à tabela, poderíamos perguntar: Por que é preciso aqui examinar todos 
os casos (i.e. todas as combinações de valores de verdade de P, Q e R)? Por que precisamos 
examinar casos em que há premissas falsas (linhas 2, 3, 4 e 6)? Não bastaria examinar apenas os 
casos em que as premissas são verdadeiras (linhas 1, 5, 7 e 8)? 
 
 
Não: o que a coluna 7 da tabela de verdade está na realidade nos dizendo é que neste argumento é 
verdade (V) que não temos nenhum caso em que as premissas (P→Q) e (Q→R) sejam verdadeiras 
e a conclusão seja falsa. Isto é: é verdade que não há nenhuma linha que tenha o valor da coluna 4 
ou da coluna 6 igual a “V” e também tenha o valor da coluna 8 igual a “F”. 
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(C) Exemplos de argumentos dedutivos válidos com conclusão falsa  
 
 

⇒⇒⇒⇒ Atenção:  Existem argumentos válidos com conclusões falsas, assim 
como existem também argumentos inválidos com conclu sões 
verdadeiras. 
Isso evidencia que a validade (ou invalidade) dos a rgumentos e a verdade 
(ou falsidade) das proposições são noções independe ntes. 

 
 
 
(C.I) Silogismo com termo singular:  
 
 

Todo gato tem cinco patas (F)  Todo A é B  
Setup é um gato (V)  x é um A  
___________________ 
Logo, Setup tem cinco patas (F) 

___________________ 
Logo, x é um B 

 
(Válido — Mesma forma lógica do exemplo válido (A.II) — Premissa 1 falsa — Premissa 2 
verdadeira — Conclusão falsa.) 
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Pergunta: Como este argumento pode ter a premissa 1 falsa e ainda assim dizer-se que ele obedece 
à definição de validade? Afinal, “validade” não é definida como “é impossível ter a conclusão falsa 
quando as premissas são verdadeiras”? Então, não deveria ser impossível aplicar a condição de 
validade a argumentos com premissas falsas? 
 
 
Mas a condição de validade nos remete à forma lógica do argumento (coluna da direita). E dada 
aquela forma lógica específica, nada nos impede de considerar o que aconteceria caso as premissas 
fossem verdadeiras. 
 
 
Além do mais, um pouco de reflexão mostra que poderíamos imaginar um “mundo possível” em que 
os gatos tem cinco patas. Não há nada logicamente impossível em afirmar que “todo gato tem cinco 
patas”. Essa proposição é factualmente falsa, porém não é logicamente contraditória. Por isso 
podemos considerar o caso hipotético em que tivéssemos as premissas verdadeiras, e  
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Compare com: 
 
(C.II) Outro silogismo com termo singular  
 
 

Todo gato tem quatro patas  Todo A é B  
Setup é um gato  x é um A  
___________________ 
Logo, Setup tem quatro patas 

___________________ 
Logo, x é um B 

 
(Válido — Mesma forma lógica do exemplo válido (II) — Premissa 1 verdadeira — Premissa 2 
verdadeira — Conclusão verdadeira.) 
 
Um argumento válido com premissas verdadeiras (e portanto, com conclusão também verdadeira) é 
dito correto. 
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(D) Exemplos de argumentos dedutivos válidos com premissas falsas  e conclusão verdadeira  
 
(D.I) Silogismo categórico  
 
 

Todos os quadrados são círculos (F) 
Todos os círculos são quadriláteros (F) 
____________________________ 
Todos os quadrados são quadriláteros (V) 

 
Este argumento é válido porque possui a forma “Todo A é B, e todo B é C, logo todo A é C”. Mas a 
verdade da conclusão, aqui, é meramente acidental. 
 
Note bem:  A definição de validade não impede que um argumento válido tenha uma conclusão 
(factualmente) verdadeira mesmo quando alimentado com premissas falsas. O que a definição 
impede é que um argumento válido tenha conclusão falsa quando alimentado com premissas 
verdadeiras. 
 
Isso reforça a tese de que a validade dos argumentos (questão formal) e a verdade dos enunciados 
(questão factual) são noções independentes. 
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Compare com: 
 
(D.II) Outro silogismo categórico  
 
 

Todos os quadrados são retângulos (V) 
Todos os retângulos são quadriláteros (V) 
____________________________ 
Todos os quadrados são quadriláteros (V) 
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(E) Exemplos de argumentos indutivos  
 
(E.I) Argumento indutivo por enumeração:  
 
 

O cisne C 1 é branco 
O cisne C 2 é branco 
O cisne C 3 é branco 
(...) 
O cisne C n é branco 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) todo cisne é branco. 
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(E.II) Outro argumento indutivo por enumeração  
 
 

O Sol se levantou hoje, dd/mm/aaa 
O Sol se levantou ontem, dd/mm/aaa – 1 
O Sol se levantou anteontem, dd/mm/aaa – 2 
(...) 
O Sol se levantou no dia dd/mm/aaa – 100000 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) o Sol se levantará amanhã 

 
(Observe que este argumento vai “do particular para o particular”, por assim dizer) 
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(E.III) Ainda outro exemplo por enumeração  
 
 

A amostra C 1 de metal se dilatou ao ser aquecida nas condições C no instante t 1 
A amostra C 2 de metal se dilatou ao ser aquecida nas condições C no instante t 2 
A amostra C 3 de metal se dilatou ao ser aquecida nas condições C no instante t 3 
(...) 
A amostra C n de metal se dilatou ao ser aquecida nas condições C no instante t n 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) todo metal se dilata ao ser a quecido 

 
 
Em todos estes três exemplos, a conclusão não se segue necessariamente das premissas, mas é 
provável em vista delas. 
 
A notação de um traço horizontal duplo é utilizada para indicar uma conclusão que não é necessária 
mas sim provável. 
 
Pergunta: Como determinar se uma inferência indutiva é «boa», se a conclusão é «bastante» 
provável em vista das premissas? 
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(F) Exemplos de argumentos indutivos que levam “do geral para o geral”  
 
 
(Contra a definição tradicional de indução  como forma de inferência que vai “do particular 
para o geral”) 
 
 
(F.I) Argumento indutivo que vai “do geral para o g eral”  
 
 

Todo ser humano nascido antes de 10 de maio de 1895  já morreu 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) todo ser humano irá morrer. 
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(F.II) Outro argumento indutivo “do geral para o ge ral”  
 
 
 

Todos os A são C 
Muitos (a maioria) dos A são B 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) todo B será C 

 
 
Analisemos a validade do argumento indutivo acima por meio de diagramas de Venn. 
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Análise da validade do argumento indutivo (F.II) por diagramas de Venn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      B 
 
 
 
 
 
 
 

  C 

A 

 

Situação 1: 
A maioria 
dos A são 
B 
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   C 
 
 
 
 
 
 
 
       B 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Situação 2: 
Muitos A são B, 
porém um 
número ainda 
maior de Bs pode 
não ser A e nem 
sequer C. 
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(G) Exemplos de argumentos indutivos que levam “do geral para o particular”  
 
 
(Contra a definição tradicional de indução  como forma de inferência que vai “do particular 
para o geral”) 
 
 
(G.I) Probabilístico  
 
 

4/5 da população paulista não fuma 
João é paulista 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) João não fuma 
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(G.II) Probabilístico  
 
 
 

93% dos noruegueses são protestantes 
Olaf Olafsson é norueguês 
______________________________ 
Logo, (provavelmente) Olaf Olafsson é protestante 

 
 
 
Porém, veja a seguir o que acontece com este argumento quando se acrescenta alguma informação 
adicional... 
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(G.III) Observe o efeito provocado no argumento (G. II) pelo acréscimo de premissas contendo 
informação adicional: 
 

93% dos noruegueses são protestantes 
Olaf Olafsson é norueguês 
Raros são os protestantes que fazem uma peregrinaçã o a Aparecida (SP) 
Olaf Olafsson fez uma peregrinação a Aparecida (SP)  
______________________________ 
Logo, (provavelmente) Olaf Olafsson não  é protestante 

 
A probabilidade da conclusão se altera marcadamente de G.II para G.III! Esta é uma característica 
das inferências indutivas. 
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(H) Exemplos de argumentos dedutivos que levam “do particular para o geral”  
 
 
(H.I) Generalização  
(Linguagem de formulação: cálculo proposicional) 
 
 
1 Pa O indivíduo a tem a 

propriedade P 
O gato a é preto  

2 ∃∃∃∃x Px Introdução do quantificador 
existencial 

Existem gatos pretos  

3 ¬¬¬¬∀∀∀∀x ¬¬¬¬Px Reescrevendo utilizando o 
quantificador universal 

Não é verdade que nenhum 
gato é preto (i.e. Não é 
verdade que, considerando 
todos os gatos, nenhum 
deles tenha a propriedade de 
ser preto) 
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(H.II) O esquema lógico do falseacionismo metodológ ico de Popper  
 
1 ∀∀∀∀x (Px →→→→ Qx) Premissa Conjectura (lei geral): Para todo 

indivíduo x, se vale P então também 
vale Q 

2 ¬¬¬¬Qa ∧∧∧∧ Pa Premissa Evidência falseadora (“enunciado 
básico”): Existe um indivíduo para o 
qual vale P mas não vale Q 

3 ∀∀∀∀x ¬¬¬¬(Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx) De (1) pela definição do condicional  
4 ¬¬¬¬∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx) De (3) reescrevendo com quantificador 

existencial 
 

5 ∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx) De (2) por introdução do quantificador 
existencial 

 

6 ¬¬¬¬(¬¬¬¬∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx) ∧∧∧∧ 
(∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx))) 

De (4) e (5) pelo Princípio de não-
contradição 

 

7 ¬¬¬¬((∀∀∀∀x ¬¬¬¬(Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx)) ∧∧∧∧ 
(∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx))) 

De (6) reescrevendo com quantificador 
universal 

A conjectura e a evidência falseadora 
não podem ser verdadeiras 
simultaneamente 

8 ¬¬¬¬(∀∀∀∀x ¬¬¬¬(Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx)) ∨∨∨∨ 
¬¬¬¬(∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx)) 

Abrindo (7) pela lei de De Morgan  

9 ¬¬¬¬(∀∀∀∀x (Px →→→→ Qx)) ∨∨∨∨ 
¬¬¬¬(∃∃∃∃x (Px ∧∧∧∧ ¬¬¬¬Qx)) 

De (8) reescrevendo o 1o. disjunto com o 
condicional 

 

10 ¬¬¬¬(∀∀∀∀x (Px →→→→ Qx)) ∨∨∨∨ 
¬¬¬¬(¬¬¬¬Qa ∧∧∧∧ Pa) 

De (9) por eliminação do quantificador 
existencial no 2o. disjunto 

Ou a evidência é falsa ou a conjectura é 
falsa 

11   Por decisão metodológica (não 
estritamente lógica), pode-se vir a negar 
a evidência (rejeitar o “enunciado 
básico”) ou negar a conjectura 
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As explicações científicas  são, de acordo com um ponto de vista bastante difu ndido, 
argumentos dedutivos — de um tipo especial, e sujei to a certas condições restritivas: 
 
 

 
Lei L 1 
Lei L 2 
... 
Lei L N 

Premissas       Explanans  
Condição inicial C 1 
Condição inicial C 2 
... 
Condição inicial C N 
________________________ 
 
Conclusão (Enunciado do  Explanandum  
fenômeno a ser explicado) 
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Exemplo 1: 
Explanandum : A superfície de uma estrutura de cobre fica cober ta de azinhavre (pátina) 
quando exposta ao ar atmosférico durante algum temp o. 
 
Explanans que permite explicar o explanandum: 
 
(L1) O cobre sólido reage com vapor de água, gás carbônico e oxigênio, formando carbonato de 
cobre, segundo a equação: 
2 Cu (s) + H2O (g) + CO2 + O2 → Cu(OH)2 + CuCO3 (s) 
(L2) O carbonato de cobre, quando sob luz incidente, reflete principalmente a cor verde. 
(C1) A estrutura em questão é composta basicamente por cobre sólido. 
(C2) O ar atmosférico circundante contém vapor de água, gás carbônico e oxigênio. 
_____________________________________________ 
Portanto, a superfície da estrutura de cobre fica coberta 
de azinhavre quando exposta ao ar atmosférico. 
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Exemplo 2: 
Explanandum : Existe uma predominância de tentilhões com o cara ctere C* (p. ex. um 
determinado formato do bico) na ilha X. 
 
Argumento explanatório: 
(L1) Os indivíduos no habitat H que possuem o caractere C* estão 
melhor adaptados para executar a tarefa T (p. ex. alimentar-se) do 
que os que não possuem o caractere C*. 
(L2) O êxito na realização da tarefa T afeta positivamente a 
probabilidade dos indivíduos que possuem o caractere C* de se 
reproduzir e sobreviver. 
(L3) O caractere C* é transmitido geneticamente. 
(C1) Houve uma dispersão inicial de tentilhões do continente para a 
ilha X (p. ex. causada por um tornado, etc). 
(C2) A ilha X possui um habitat H que é diferente do habitat do 
continente. 
(C3) Existem barreiras geográficas que favorecem o isolamento 
geográfico da ilha X. 
(C4) Acontece variação (surgimento de variedades) na população 
inicial de tentilhões na ilha. 
_______________________________________________________ 
Logo, estabelece-se uma predominância de tentilhões com o 
caractere C* na ilha X. 
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