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Resumo de Filosofia 

Capítulo I – Argumentação e Lógica Formal 

Validade e Verdade 

 O que é um argumento? 

 Um argumento é um conjunto de proposições em que se pretende 

justificar ou defender uma delas, a conclusão, com base na outra ou nas 

outras, que se chamam premissas. 

 Preposição – frase declarativa com um certo valor de verdade 

 O argumento pode ser: 

o Válido (na forma padrão) 

o Verdadeiro (premissas verdadeiras) 

o Sólido (Válido + Verdadeiro) 

Num argumento, o objectivo é justificar a conclusão recorrendo às 

premissas. Quando um argumento é válido, as premissas justificam a 

conclusão porque é impossível, ou improvável, que as premissas sejam 

verdadeiras e a conclusão falsa. 

Validade dedutiva e não dedutiva 

Argumento dedutivo – um argumento em que é impossível que as 

premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, se for válido. 

Argumento indutivo – uma generalização ou uma previsão. 

Validade e verdade 

 A validade é uma certa relação entre os valores de verdade das 

premissas e da conclusão de um argumento. Quando um argumento dedutivo é 

válido, a verdade das premissas exclui a falsidade da conclusão. 

Um argumento pode ser válido mas ter premissas e conclusão falsas. A 

única coisa que um argumento dedutivo válido não pode ter é premissas 

verdadeiras e conclusão falsas. As preposições não podem ser válidas nem 

inválidas, só os argumentos podem sê-lo. As proposições são verdadeiras ou 

falsas.  
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 Conclusão verdadeira Conclusão falsa 

Premissas verdadeiras Válido ou inválido Inválido 

Premissas falsas Válido ou inválido Válido ou inválido 

 

Lógica formal 

Lógica formal – o estudo dos aspectos do argumento que dependem 

exclusivamente da forma lógica. Tanto a lógica proposicional como a logica 

silogística são lógicas formais. 

Lógica informal – O estudo dos aspectos da argumentação que não 

dependem exclusivamente da forma lógica. 

Lógica formal ≠ Lógica informal 

Forma lógica – estrutura comum ou forma padrão que se verifica num 

dado argumento (dedutivo) e que é independente da expressão e/ou conteúdo 

verbal. 

Capítulo III – Lógica Silogística 

Silogismo Categórico 

Silogismo categórico – as premissas são proposições que afirmam ou 

negam algo de forma absoluta. Silogismo é um argumento do tipo dedutivo 

composto por preposições que têm 3 e apenas 3 termos. Raciocínio dedutivo. 

Classes vazias – Classes sem elementos 

Proposições categóricas 

Universais afirmativas: 

- Tipo A 

- Forma lógica: Todos os A são B 

Universais negativas: 

- Tipo E 

- Forma lógica: Nenhuns A são B 
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Particulares afirmativas: 

. Tipo I 

- Forma lógica: Alguns A são B 

Particulares negativas: 

- Tipo O 

- Forma lógica: Alguns A não são B 

 Afirmativas Negativas 

Universais A E 

Particulares I O 

 

Para que um argumento seja um silogismo não basta ter duas premissas 

e não basta usar apenas proposições A, E, I e O. Além de ter duas premissas e 

unicamente preposições de tipo A, E, I e O, um argumento tem que obedecer 

à seguinte configuração para ser um silogismo: 

Premissa Menor 
Premissa Maior 
 

Termo menor | Termo médio 
Termo maior  | Termo médio 

Conclusão Termo menor – Termo maior 
 

O termo menor é por definição o termo sujeito da conclusão e tem de 

ser diferente do termo maior. Por sua vez, a premissa menor é por definição 

a única premissa que contém o termo menor – seja como termo sujeito, seja 

como termo predicado. 

O termo maior é por definição o termo predicado da conclusão. Por sua 

vez, a premissa maior é por definição a única premissa que contém o termo 

maior – seja como termo sujeito, seja como termo predicado. 

O termo médio encontra-se sempre distribuído nas premissas e nunca 

na conclusão. 

Alguns argumentos são inválidos devido à existência de um 4º termo nas 

premissas ou na conclusão. No silogismo categórico cada argumento só pode 

ter 3 e apenas 3 termos. Logo quando esta situação acontece estamos perante 

uma falácia dos quatro termos. 
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Para que um argumento seja um silogismo tem que obedecer a algumas 

regras: 

1) O termo médio tem que estar distribuído pelo menos uma vez. 

(Violação: falácia do termo médio não distribuído). 

2) Qualquer termo distribuído na conclusão tem de estar distribuído 

nas premissas. (Violação: Ilícita menor ou Ilícita maior). 

3) Pelo menos uma premissa tem que ser afirmativa. (Violação: falácia 

das premissas exclusivas). 

4) Se uma premissa for negativa, a conclusão tem que ser negativa. 

5) Se as premissas forem ambas universais, a conclusão tem que ser 

universal. (Violação: Falácia existencial). 

Tabela de distribuição 

 Sujeito Predicado 

A D ND 

E D D 

I ND ND 

O ND D 

 

Silogismo Condicional 

Silogismo condicional – a premissa maior afirma ou nega sob condição. 

O silogismo condicional pode ser expresso de duas maneiras: 

1) Modus ponens (Afirmação do antecedente) 

2) Modus tollens (negação do consequente) 

Regras para avaliar um silogismo condicional: 

1) A afirmação do antecedente implica a afirmação ou confirmação do 

consequente. 

2) A negação do consequente implica a negação do antecedente. 

3) Da negação do antecedente nada se pode concluir necessariamente. 

4) Da afirmação do consequente nada se pode concluir 

necessariamente. 
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Modus Ponens 

o Se a premissa menor afirma o antecedente a conclusão também 

afirmará o consequente. 

Se P, então Q    Se P, então Q. 

P.      Forma válida Q.     

Logo, Q.     Logo, P. 

Modus Tollens 

o Se a premissa menor nega o consequente, a conclusão terá que 

negar o antecedente. 

Se P, então Q    Se P, então Q. 

Não Q.  Forma válida  Não P.     

Logo, não P.    Logo, não Q. 

 

 

 

Forma falaciosa (Afirmação 

do consequente) 

Forma falaciosa (Negação do 

antecedente) 


