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A importância da lógica 

Introdução 



Um problema comum 

Um professor de lógica estava dando uma aula de introdução, e 
de repente, um aluno muito perspicaz faz a seguinte pergunta: 
 

A resposta do professor foi satisfatória? A conclusão do aluno está correta? 

-  Te desafio a demonstrar porque precisamos da lógica.  
 
O professor ingenuamente responde:  
 
-  Precisamos da lógica para que possamos aprendermos a pensar.  
 
O aluno, então, oferece sua réplica:  
 
-  Mas isso não demonstra nada dado que os homens são seres 

pensantes e já pensam a todo momento.  



 
 

Reconstruindo o raciocínio do aluno: 

1) Assumindo que o aluno está certo, como ele interpretou ‘Precisamos da 
lógica para aprender a pensar.’?   

Precisamos da lógica 
para aprender a 
pensar.  

Se precisamos da 
lógica é porque não 
pensamos.  

2) Qual a forma do raciocínio do aluno? 

Se precisamos da lógica, então não pensamos. 
O homem pensa. 
____________________________________ 
Não precisamos da lógica.  

Por modus tollens, o 
aluno chegou à uma 
conclusão correta.   



Tentando salvar o professor... 

Opção 1) Reformular a resposta ao aluno   

Opção 2) Oferecer uma tréplica à la Epiruco levando em conta o 
raciocínio do aluno  

Precisamos da lógica para 
aprender a pensar. 

Precisamos da lógica 
para aprender a pensar 
corretamente. 

Com a nova resposta, a conclusão do aluno não segue. A não ser 
que ele afirme, erroneamente, que todos nós pensamos 
corretamente a todo momento.  

-  Querido aluno, você acabou de demonstrar porque precisamos da lógica 
ao fazer uso de uma forma de raciocínio correta. Se a lógica não fosse 
necessária e não precisássemos dela, você não teria como saber nem se 
você precisa ou não precisa dela.   



Este não é um problema apenas teórico. 

A decisão por parte do professor acerca da inclusão da lógica 
em seu plano de ensino é também um problema prático: 
 
-  depende das orientações curriculares propostas pelo MEC 
-  depende dos materiais disponíveis para uso em sala de aula 

Ao pesquisar os diversos livros didáticos disponíveis para o 
ensino médio, observa-se ou a completa ausência do ensino de 
lógica ou uma presença insignificante. 

A necessidade da lógica: 

Em breve conversaremos sobre esses pontos. Neste momento 
gostaria de chamar atenção para um fato:  



1)  Filosofia é reduzida ao seu conteúdo histórico. 
2)  Do aluno espera-se apenas o “saber que”. 
3)  O material estimula apenas a curiosidade e a capacidade 

de memorização. 
4)  A lógica é tratada como tema da filosofia. 

Minha hipótese, então, é a de 
que este privilégio do tema-
conteúdo histórico resulta de 
uma incompreensão geral 
acerca do que é a lógica e de 
sua utilidade para os alunos do 
ensino médio.  

Nos livros didáticos, observamos ainda que: 



Penso que esta incompreensão gera efeitos negativos para o 
ensino de filosofia e para o nosso projeto educação, pois 
negligenciamos: 

1) O caráter aberto da filosofia: novos 
argumentos e teorias podem ser 
construídas. 
 
2) A habilidade de “saber fazer”: 
construir críticas e argumentos próprios. 
 
3) O estímulo da capacidade dedutiva e 
inferencial.  
 
4) A instrumentalidade da lógica e sua 
importância no desenvolvimento cognitivo. 

Portanto, é quando menos a lógica é 
valorizada como instrumento do pensamento 
que mais precisamos dela na prática e no 
ensino da filosofia.  



Mas como ensinar lógica no Ensino Médio dado que as 
condições reais (e.g., o currículo pré-estabelecido e os livros 
didáticos existentes) não são favoráveis?  

Há diversas boas respostas à essa pergunta.   

Sugiro, portanto, 
pensarmos sobre o 
ensino de L&PC.  

Como ainda precisamos 
estabelecer uma prática 
de ensino de lógica, penso 
ser importante usarmos 
estratégias pontuais e 
consistentes. 

Como as estratégias de L&PC podem ajudar a melhorar este quadro? 



A disciplina e sua funcionalidade 

O que é Lógica e Pensamento Crítico 
(L&PC) ? 



Perspectiva histórica: as origens 

¨  A disciplina foi construída 
e implementada 
recentemente. 

¨  Resulta do “Critical 
Thinking Movement”, um 
movimento político de 
reforma do ensino que 
ocorreu nos Estados Unidos 
no final dos anos 70. 

¨  A proposta de reforma da 
educação tinha John 
Dewey e Paulo Freire como 
inspiração teórica.  

A intenção do movimento era 
tornar o ensino uma 
ferramenta para o exercício 
da autonomia intelectual dos 
cidadãos.  



“ALL SOCIAL movements involve conflicts, which 
are reflected intellectually in controversies. It 
would not be a sign of health if such an 
important social interest as education were not 
also an arena of struggles, practical and 
theoretical. But for theory, at least for the 
theory that forms a philosophy of education, the 
practical conflicts and the controversies that are 
conducted upon the level of these conflicts, only 
set a problem. It is the business of an intelligent 
theory of education to ascertain the causes for 
the conflicts that exist and then, instead of 
taking one side or the other, to indicate a plan 
of operations proceeding from a level deeper 
and more inclusive than is represented by the 
practices and ideas of the contending parties.” 

John Dewey 



Perspectiva histórica: o desenvolvimento 
¨  No início dos anos 80, os 19 campus do 

sistema de universidades californianos, 
instituiram a obrigatoriedade de 
“Critical Thinking” com a intenção de 
ensinar aos alunos: 

“ um conhecimento da relação entre linguagem e lógica,  
desenvolvendo a habilidade de analizar, criticar e 
defender idéias, raciocinar dedutiva e indutivamente, e 
realizar conclusões factuais ou juízos baseados em 
inferências sólidas a partir de proposições não-
ambíguas geradas por conhecimento ou crença”. 

¨  Dois anos depois, o Departamento de 
Educação da Califórnia começou a 
realizar uma série de reformas nas 
escolas públicas a fim de enfatizar o 
desenvolvimento das “critical thinking 
skills”. 

 
 



Perspectiva histórica: a atualidade 
¨  Hoje, a disciplina é ensinada em 

praticamente todas as universidades 
dos Estados Unidos. Oferecida pelos 
departamentos de filosofia, ela é a 
eletiva mais popular entre os 
estudantes que querem entrar para a 
Medical School e a Law School.   

¨  O lugar da L&PC no departamento 
de filosofia é valorizado e 
reconhecido pelas outras áreas de 
conhecimento. Entretanto, o próprio 
departamento de filosofia muitas 
vezes não sabe o que fazer com a 
disciplina.  

 
 



Lógica e Pensamento Crítico 

¨  A disciplina não parece ter um objeto de estudos 
próprio. 

¨  Seria ela a junção da Lógica com o Pensamento 
Crítico? 

 
Se for, então temos um problema. 
 ¨  Primeiro porque a Lógica é uma disciplina autônoma e 

bem estabelecida. Se for para ensinar lógica, que se 
ensine Lógica! 

 ¨  Segundo porque Pensamento Crítico é uma expressão 
redundante. Toda investigação racional é por natureza 
crítica. Se for para ensinar a questionar o senso comum, 
que se ensine Filosofia! 

 



Porque, então, falar em L&PC? 



As estruturas das disciplinas de introdução  

O Currículo universitário e a divisão 
em disciplinas 



As disciplinas de introdução: 

Ainda que o conteúdo e as exigências 
de um curso superior sejam distintas das 
do ensino médio, há uma semelhança no 
perfil dos alunos: ambos não têm 
conhecimento prévio do assunto e irão 
ser apresentados à um apanhado geral 
da disciplina. 

São 3 as disciplinas de 
introdução que nos 
interessam aqui: 
Lógica Simbólica, 
Introdução à Filosofia e 
L&PC. 



Lógica Simbólica, Introdução à 
Filosofia e Lógica e Pensamento Crítico 

LS IF 

L&PC 

A 

B 

C 

D 

A – lógica aristotélica, 
lógica proposicional, 
lógica de predicados   

Análise de conteúdos e objetivos: 

B – princípios básicos da lógica 
clássica, relação entre 
linguagem e pensamento, 
linguagem natural e linguagem 
artificial, o que é uma 
definição, um argumento, etc. 

C – análise de argumentos, 
tipos de discurso, diferença 
entre retórica e filosofia, 
diferença entre verdade e 
crença, procedimentos de 
demonstração, análises de 
inferências 

D – análise do discurso cotidiano, falácias 
formais e informais, lógica informal    



Diferenças entre a lógica formal e a 
lógica informal 

¨  O conceito de validade é 
central. 

¨  Estudo dos raciocínios 
válidos dedutivamente. 

¨  Análise da forma lógica 
do argumento, 
independente do conteúdo 
das sentenças. 

¨  Formal = estipulação e 
aplicação de regras  

¨  O conceito de validade 
não é central, mas 
demarcatório.  

¨  Os raciocínios não-válidos 
são importantes. 

¨  Análise tanto da forma 
lógica quanto do conteúdo 
das sentenças. 

¨  Formal = descobrimento 
de formas, estruturas não 
sistematizadas 

Lógica Formal Lógica Informal 



Notas sobre a lógica informal 

O que é? ¨  É o esforço de sistematizar os diversos tipos de 
argumentos realizados na linguagem natural, a 
partir do mapeamento de padrões, na tentativa 
de formalizá-los em um sistema lógico.  

¨  Não há consenso entre os pesquisadores acerca 
do sucesso deste projeto.  

¨  Vale notar que a disciplina de L&PC não se 
confunde com o projeto de construção de uma 
lógica informal, ainda que faça uso de sua 
taxonomia. 



Lógica e Pensamento Crítico (L&PC) 

¨  Portanto, a disciplina não é exatamente fruto de 
uma investigação racional específica acerca de um 
objeto de conhecimento específico, mas se constitui 
como uma pragmática – é a prática de um conjunto 
distinto de metodologias tradicionalmente presentes 
na lógica formal, informal e no discurso filosófico 
em geral, que tem como objeto qualquer tema ou 
parte de discurso que interesse ser analizado.   

¨  Enquanto pragmática, é uma disciplina que se 
ensina através de exercícios. 



Os horizontes 

L&PC no Ensino Médio 



Os horizontes: como integrar L&PC ao 
currículo? 

¨  O ensino de L&PC no ensino médio não se distinguiria do bom 
ensino da leitura, da escrita, da interpretação de texto e da 
boa argumentação.  

¨  Algumas diretrizes: 
¤  Ensinar os conceitos lógicos fundamentais: evidência, premissas, 

inferência, argumento, forma lógica, verdade, validade, dedução, 
solidez, indução, cogência e força indutiva. 

¤  Estabelecer os instrumentos teóricos que serão utilizados: lógica 
de predicados, tipos de argumentos válidos, tipos de falácias, etc. 

¤  Eleger ou criar métodos que podem ser aplicados ao longo do 
ano letivo: método socrático, método dialético, método de análise 
de argumento, método de escrita progressiva, etc.   

¤  Utilizar os conceitos, instrumentos e métodos na análise de 
argumentos da linguagem natural, argumentos clássicos e 
contemporâneos e na análise de argumentos vindos de outras áreas 
do conhecimento. 



O método de análise de argumentos 

Sugestões de Atividades 



Método de análise argumentativa 

Learning 
objectives 

¨  Antes do ensino de análise argumentativa, o aluno já 
deve saber: 
¤  Reconhecer uma relação de inferência 
¤  Distinguir argumento de não-argumento 
¤  Diferenciar as premissas da conclusão em um 

argumento 
¤  Com a análise argumentativa, é esperado que o 

aluno aprenda: 
¤  Distinguir argumento dedutivo de indutivo 
¤  Reconstruir o argumento segundo uma forma padrão 
¤  Verificar validade, solidez, força indutiva e cogência 
¤  Avaliar a força dos argumentos e construir contra-

argumentos 
¤  Utilizar os conceitos, instrumentos e métodos em 

qualquer contexto argumentativo. 



Método de análise argumentativa 

Passos da análise argumentativa: 

Ver (Feldman 2014) 

1.  Reconstrução do argumento  
2.  Avaliação do argumento 

1.  Reconstrução do argumento:  
Diferenciar premissas de conclusão, reescrever o argumento em uma forma 
padrão 

2.  Avaliação do argumento: 
Verificar validade, determinar tipo de argumento, avaliar a verdade e 
razoabilidade das premissas (e se elas podem ser verdadeiras ao mesmo 
tempo), buscar evidências que nos façam rejeitar o argumento, a partir 
destas informações construir um contra-argumento ou fortalecer o argumento 
dado. 

 



Sobre a reconstrução de argumentos: 

Cada tipo de argumento terá um padrão próprio. Não há 
um modo único de reconstruir argumentos, mas há maneiras 
corretas e maneiras erradas.  

A forma geral de qualquer argumento é a seguinte: 

Premissa 1 
Premissa 2 
Premissa 3 
       ... 
_________ 
Conclusão 

Esta forma pode ser mais desenvolvida 
caso estivermos diante de argumentos 
complexos. Os argumentos complexos são 
aqueles que aparentam ser apenas um, 
mas que contém mais de um argumento. 

Na oficina de hoje irei apresentar um modo de reconstrução de argumentos complexos. 



Princípios que devem guiar a reconstrução de 
argumentos: 

Princípio de caridade:  

Princípio de fidelidade:  

Ao reconstruir um argumento, procure formular uma reconstrução que seja 
bem-formada, tenha premissas razoáveis e não seja facilmente rejeitada. 
Em outras palavras, apresente o argumento em sua forma mais forte.  

Ou seja, evite a todo custo reconstruir o argumento 
original como um “espantalho” (straw-man). 

Ao reconstruir um argumento, adicione premissas implícitas que o tornem bem 
formado e que sejam consistentes com as intenções do autor.  



O cuidado e a paciência como princípios? 

“A adrenalina na perseguição e a convicção de que 
seu oponente tem que estar escondendo uma 
confusão em algum lugar de seu pensamento 
encoraja interpretações não-caridosas, que 
propiciam alvos fáceis de serem atacados. Mas tais 
alvos fáceis são tipicamente irrelevante para os 
problemas reais que estão em disputa e são 
simplesmente uma perda de tempo e um teste de 
paciência para todos, mesmo que esses alvos fáceis 
sejam divertidos para aqueles que o defendem.” 

       (Dennett 2013) 



Passos para a reconstrução de argumentos: 

1.  Identifique as premissas e a conclusão, torne-as explícitas 
ao escrever o argumento em sua forma padrão. 

2.  Usando o princípio de caridade, adicione premissas 
implícitas que sejam razoáveis e que não sejam facilmente 
rejeitadas.  

3.  Verifique se as premissas adicionadas são consistentes com 
as intenções do autor do argumento, colocando em prática 
o princípio de fidelidade. 

4.  Certifique-se de que o argumento reconstruído é bem-
formado. Ou seja, certifique-se de que a relação de 
inferência está explícita. 



Regras que devem guiar a avaliação dos argumentos: 

1.  Não critique um argumento apenas negando a verdade de 
sua conclusão.  

2.  Não aceite um argumento apenas porque você acredita na 
conclusão.  

3.  Direcione sua crítica para uma premissa individual e deixe 
sempre claro qual a premissa que você está criticando.   

 
4.  Critique as premissas de um modo substancial e relevante.  



Feldman 2014, p.128 



Exemplos de atividades: 

1.  Selecionar excertos contendo peças 
argumentativas e não-
argumentativas. Pedir para o aluno 
diferenciar uma da outra e 
apontar aquela que contém uma 
relação de inferência. 

2.  Depois que aluno apontou a peça 
argumentativa, pedir para ele 
diferenciar as premissas da 
conclusão.  

3.  Com o mesmo conjunto de excertos, 
pedir para o aluno reconstruir o 
argumento.  

4.  Em um outro momento, pedir para 
que o argumento seja avaliado. 

As peças podem vir de jornais e revistas, 
de sites da internet ou mesmo dos livros 
didáticos e de obras clássicas. 

1.  Passar como trabalho de casa, 
individual ou em grupo, a seguinte 
tarefa: 

“Selecione um argumento que você 
gostaria de avaliar. O argumento pode 
ser sobre qualquer matéria da escola ou 
sobre qualquer tema que te interesse. 
Escreva o argumento original no caderno 
e aponte a conclusão. Em folha separada 
reconstrua o argumento. Abaixo da 
reconstrução, avalie o argumento.” 
 
2.  Construção de um caderno de 
argumentos. 

Atividade progressiva: 

Atividade direta: 



Um ponto importante: 

Habilidades que 
podem ser 
desenvolvidas 
com o auxílio do 
professor 

Habilidades que 
o aluno pode 
desenvolver 
sozinho 

(ver Vigotsky: zona de 
desenvolvimento proximal) 

Segundo Vigotzsky, o 
ensino que fortalece a 
autonomia é aquele 
procura expandir as 
habilidades já 
demonstradas pelo 
aluno, indo do 
conhecido para o 
desconhecido. 

Portanto, a construção de atividades que 
aumentam em nível de dificuldade de modo 
gradual e exigem progressiva capacidade de 
abstração são mais vantajosas. 



Assim, é saudável a realização de exercícios com argumentos extremamente 
simples e incompletos como o seguinte: 

Toda boa arte está em museus, logo graffiti não é arte.   

Para que o aluno possa reconstruir argumentos mais complexos como este: 

“Uranium emits rays similar to X-rays. These rays arise either from an 
interaction between the uranium and its surroundings or from the uranium 
itself. If  the rays arise from an interaction between the uranium and its 
surroundings, then the amount of  radiation should vary with temperature, 
illumination, or other factors. The radiation, however, is constant: it does 
not vary with temperature, illumination, or other factors. Thus, the 
radiation does not arise from an interaction between the uranium and tis 
surroundings. The radiation, therefore, comes from the uranium itself.”

E acessar com mais capacitação os diversos tipos de argumentos filosóficos 
clássicos. 



O método de análise argumentativa 

¨  A vantagem do método está em sua simplicidade e 
generalidade.  

¨  Por ser simples, pode ser adpatado a qualquer ano do 
ensino médio.  

¨  Por ser geral, pode ser usado para análise de 
qualquer tema.  

¨  O método é apenas um recurso inicial para introduzir 
noções básicas de lógica e argumentação. Não é 
exaustivo. 

¨  Ele pode e deve ser adaptado, aprimorado, explorado 
de acordo com as necessidades do professor e da sala 
de aula. 
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