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Olá, meu nome é Vinicius, e hoje falarei um pouco sobre pensamento crítico, lógica e 

argumentação. 

Muito bem, no contexto da lógica informal, o que é pensamento crítico? 

Pensamento crítico é a capacidade que temos de avaliar argumentos e verificar se nós devemos 

nos deixar persuadir daquilo que o argumento está tentando nos propor.  

Dito de outro modo, pensamento crítico é a capacidade de avaliar se estamos diante de um bom 

argumento – se temos, portanto, razões para aceitá-lo – ou se estamos diante de um mau 

argumento – ou seja, temos razões para rejeitar o argumento. 

A ideia central então é que nós tenhamos critérios ou razões para aceitar ou rejeitar um dado 

argumento, qualificando-o, digamos assim, em bom ou mau. 

No decorrer desse podcast eu irei, então, fornecer alguns critérios de avaliação para que 

possamos, diante de um argumento, dizer se esse argumento é um bom argumento ou é um 

mau argumento. 

*** 

Antes de tudo, precisamos então saber o que é um argumento. 

Um argumento é basicamente um conjunto de proposições (proposição é um enunciado que 

pode ser tomado como verdadeiro ou falso - pelo menos em tese). 

Essas proposições que fazem parte do argumento possuem um certo nexo entre elas – esse nexo 

é que faz com que esse conjunto de proposições não seja um mero conjunto, mas sim um 

argumento. 

Qual é esse nexo? Uma das proposições é uma afirmação que o proponente do argumento quer 

provar que é verdadeira ou pelo menos tentar te persuadir da sua veracidade. Essa proposição 

é chamada de <<conclusão>> desse argumento. As outras proposições, por sua vez, oferecem 

sustentação ou fundamento para a conclusão – essas proposições são chamadas de 

<<premissas>> desse argumento. 

A ideia central então de um argumento é que, uma vez estabelecidas as premissas, a conclusão 

seja “automaticamente” estabelecida também, digamos assim. Ou seja, se eu aceito as 

premissas, então a conclusão segue necessariamente dessas premissas.  

Mas é claro que nem sempre isso ocorre, ou seja, nem sempre há esse nexo lógico entre as 

premissas e a conclusão – pode haver falha no argumento, e é justamente aqui que entra o 

pensamento crítico. 

Muito bem, o primeiro passo então da avaliação de um argumento é conseguir identificar essa 

estrutura – conseguir identificar qual é a conclusão e quais são as premissas do argumento.  

Essa tarefa nem sempre é fácil. Pode acontecer também que o que eu esteja avaliando nem seja 

um argumento. 
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*** 

Uma vez identificado o que é conclusão e o que são premissas, precisamos avaliar se há aquele 

nexo lógico que falamos anteriormente entre conclusão e premissas. Esse nexo é o que na lógica 

se denomina <<validade>>.  

Precisamos então checar se o meu argumento é logicamente válido.  

Muito bem, o que significa dizer que um argumento é logicamente válido, ou simplesmente, 

válido? 

Um argumento é válido se, supondo que suas premissas sejam verdadeiras, a conclusão é 

necessariamente verdadeira também. 

Dito de outro modo, um argumento é válido se é impossível que suas premissas sejam 

verdadeiras e a conclusão seja falsa simultaneamente. 

Observe que a validade é, primeiro, uma propriedade de argumentos, e segundo, uma 

propriedade que se refere à forma ou estrutura do argumento, pois para avaliarmos a validade 

de um argumento nós trabalhamos com a hipótese de veracidade das premissas – ou seja, na 

análise da validade, não nos preocupamos a princípio se as premissas são de fato verdadeiras 

ou não (essa será uma preocupação posterior). 

Como eu faço então para checar se meu argumento é válido? 

Na lógica informal temos que pensar em cenários. Tenho que tentar encontrar alguma situação 

em que as premissas do argumento em questão sejam verdadeiras, mas a conclusão seja falsa 

– nesse caso eu mostraria que o argumento é inválido.  

Se não consigo encontrar nenhum caso assim, então tenho boas razões para afirmar que o 

argumento é válido. 

Outro modo de checar a validade seria formalizar o argumento. Por exemplo, poderia tentar 

extrair a forma ou a estrutura do argumento e verificar se esta estrutura se encaixa em alguma 

estrutura valida conhecida (em qualquer livro de lógica você encontra essas estruturas). 

Um exemplo seria a teoria silogística criada por Aristóteles. Um silogismo é um argumento 

composto de duas premissas e uma conclusão. Há um número limitado de estruturas que posso 

utilizar para compor as proposições – são quatro: 

• Todo A é B – afirmativa universal 

• Nenhum A é B – negativa universal 

• Algum A é B – afirmativa particular 

• Algum A não é B – negativa particular. 

Uma vez limitadas as formas proposicionais e limitada a quantidade de proposições que 

compõem o silogismo, eu posso exaustivamente verificar (Aristóteles fez isso) quais são as 

combinações que resultam em formas válidas. 
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Muito bem. Então a primeira propriedade que buscamos estabelecer de um argumento é sua 

validade. Se o argumento é válido, sabemos que a conclusão segue das premissas, e sabemos 

também que se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também será verdadeira. 

Essa é a grande importância de termos um argumento válido. 

Se por acaso mostramos que o argumento é inválido, então, a princípio, não podemos afirmar 

que as premissas apoiam a conclusão desse argumento. Mesmo que a conclusão seja 

verdadeira, não podemos afirmar que sua veracidade decorre da veracidade das premissas. 

 

*** 

Ainda há um caso particular em relação a um argumento inválido. Imagine que uma pessoa 

consiga encontrar um caso em que as premissas de um certo argumento sejam verdadeiras e a 

conclusão seja falsa. Nesse caso, ela mostrou que o argumento é inválido. No entanto, o cenário 

que ela criou em que isso ocorre é altamente improvável de acontecer. Nesse caso, mesmo que 

o argumento seja inválido, como a situação em que ele foi mostrado como inválido é altamente 

improvável de ocorrer, eu não preciso descartar totalmente o argumento. Eu posso contra-

argumentar dizendo justamente isso – olha, esse cenário que você criou no qual as premissas 

são verdadeiras e a conclusão é falsa é praticamente impossível de ocorrer. Por isso, meu 

argumento ainda possui certa força lógica, digamos assim. 

Alguns livros de lógica costumam classificar esses tipos de argumentos em fortes e fracos. 

• Um argumento forte é aquele em que é quase impossível que suas premissas sejam 

verdadeiras e sua conclusão seja falsa ao mesmo tempo. Ou seja, é quase impossível 

que ele seja inválido. 

• Um argumento fraco é aquele em que é provável que suas premissas possam ser 

verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Ou seja, um argumento fraco é aquele 

em que eu consigo exibir um cenário bastante provável em que meu argumento é 

inválido. 

*** 

 

Mas apenas termos um argumento válido no resolve totalmente nossa questão de determinar 

se estamos diante de um bom argumento, até porque dizer que um argumento é válido não 

implica necessariamente que suas premissas sejam de fato verdadeiras. 

Precisamos então além de verificar se o argumento é válido, verificar se as premissas são de fato 

verdadeiras – agora sim passamos a considerar não apenas a hipótese de veracidade das 

premissas, mas a veracidade de fato dessas premissas. 

Quando um argumento é válido e, além disso, suas premissas são de fato verdadeiras, nós temos 

aquilo que na lógica chamamos de argumento correto (alguns livros também chamam de 

sólido). 
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O que é então um argumento sólido ou correto? É um argumento que satisfaz duas condições: 

• É válido 

• Possui premissas verdadeiras. 

Esse seria o melhor caso possível para um argumento (ser sólido ou correto). Por quê?  

Veja, se ele é válido, eu sei que a conclusão segue das premissas. Se eu sei ainda que as 

premissas são verdadeiras, então pelo fato de ele ser válido, eu sei que a conclusão é 

necessariamente verdadeira. 

O problema é que nem sempre é fácil verificar a veracidade das premissas, até porque o 

conteúdo das premissas pode se referir a uma gama muito de grande de ciências – podem ser 

afirmações da física, da sociologia, da economia, e por aí vai. 

Se eu não consigo estabelecer a veracidade das premissas, pelo menos tenho que ter boas 

razões para que elas sejam verdadeiras. 

Se uma premissa é claramente falsa ou se não tenho boas razoes para crer na sua veracidade, 

então posso rejeitar o argumento em questão com base neste fato. 

Por que eu posso rejeitá-lo-? Porque mesmo que ele fosse válido, só poderia afirmar que a 

conclusão é verdadeira por causa daquelas premissas se as premissas fossem verdadeiras.  

 

*** 

Há outros quesitos que posso agregar na minha avaliação do argumento? Sim. Posso examinar 

também os termos envolvidos.  

Termos (do ponto de vista gramatical, digamos assim) são as palavras que aparecem ou que 

compõem as proposições do argumento. Em relação aos termos, podemos verificar se eles são 

claros. Os termos envolvidos são claros? Eu consigo entender os termos que aparecem ali no 

argumento? 

Algo que precisamos tomar cuidado também é com o significado dos termos – temos que 

verificar se os termos estão sendo empregados em um mesmo argumento sempre com o mesmo 

significado. 

Por exemplo, tomemos o termo “obtuso”. Se eu digo que um triângulo é obtuso, estou 

empregando este termo com um certo significado geométrico. Por outro lado, se eu digo “fulano 

é obtuso”, já estou empregando esse mesmo termo agora com um outro significado. 

Dentro de um mesmo argumento, tenho que verificar então se os termos são claros e se estão 

sendo empregados sempre com o mesmo significado. 

Por fim, se dissemos lá no início que as premissas possuem a função de sustentar a conclusão, 

espera-se que as premissas sejam mais plausíveis ou tão plausíveis quanto a conclusão. 
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Algo que pode ocorrer também é você estar diante de uma premissa que é mais complicada de 

ser aceita do que a própria conclusão. Há mais problemas em aceitar a premissa do que em 

aceitar a conclusão. É claro que temos um problema aqui. 

*** 

Já finalizando o podcast, vimos então uma série de critérios para avaliarmos os argumentos. 

Lembrando que o objetivo principal é verificarmos se estamos diante de um bom argumento. 

Como podemos caracterizar então um bom argumento? 

Vou deixar alguns critérios: 

1. O argumento deve ser válido.  

2. Se o argumento for inválido, deve ser forte (lembrando o que é um argumento forte: o 

cenário construído para mostrar que o argumento é inválido é altamente improvável de 

ocorrer). 

3. Todos os termos do argumento são claros e não ambíguos. 

4. As premissas do argumento são verdadeiras ou deve haver boas razões para que as 

premissas sejam verdadeiras (lembrando aqui outro conceito – argumento sólido ou 

correto: válido + premissas verdadeiras). 

5. As premissas do argumento devem ser tão ou mais plausíveis do que a conclusão. 

Um bom argumento é aquele, portanto, que satisfaz todos esses critérios.  

Se estou diante de um bom argumento, então tenho boas razões para aceitar a conclusão desse 

argumento com base nas premissas apresentadas.  

Caso contrário, se encontro alguma dificuldade em confirmar algum desses critérios, então 

tenho como expressar objetivamente qual o problema do argumento em questão e como esse 

problema está prejudicando seu intento de mostrar a veracidade da conclusão. 

Por exemplo, posso dizer: olha, seu argumento falha na prova da conclusão porque, embora ele 

seja válido, você está usando uma premissa que é falsa. 

Ou posso dizer: sua conclusão é verdadeira, mas não é por causa dessas premissas, pois seu 

argumento é inválido. Somente com um argumento válido é que eu posso afirmar que a 

veracidade da conclusão segue da veracidade das premissas, e assim por diante. 

 

Então por enquanto é isso. 

Para quem quiser saber um pouco mais sobre essas questões de lógica informal e argumentação 

eu recomendo o livro “Pensamento crítico: o poder da lógica e da argumentação”. Os autores 

são Walter Carnielli e Richard Epstein, publicado pela editora Rideel. 

Outras referências e sugestões de leitura você pode encontrar lá no nosso site 

numeroimaginario.wordpres.com 

 


