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A Lógica – Construção de validade de um argumento 
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Os fundamentos da lógica deve ser tão transculturais quanto a matemática, 
a qual os princípios da lógica estão associados. Os princípios da 
lógica não são ocidentais ou orientais, mas universais. 
Mortimer J. Adler 
 
 

  
 
 
 

Definição: 
Um argumento é uma série de declarações (chamadas “premissas”) que conduzem a uma conclusão.  

 
 

Condições: 
Duas condições são necessárias para que identifiquemos um argumento sólido: 

1 - Ser logicamente válido (isto é, sua conclusão deve seguir das premissas pelas leis da lógica); 
2 - Suas premissas serem verdadeiras. 

 
 

Dicas de validação: 
- Se um argumento é sólido, então a verdade de sua conclusão necessariamente segue das premissas apresentadas. 
- Mas para ser um bom argumento, não basta a um argumento ser apenas sólido. Nós também precisamos ter algumas boas 
razões para acreditarmos que as premissas são verdadeiras. 
- Um argumento logicamente válido que tiver premissas verdadeiras à parte do nosso conhecimento não é um bom argumento para 
sua conclusão. As premissas devem ter algum grau de justificação ou garantia a nós a fim de que um argumento sólido seja 
também um argumento bom. 
- Mas quanta garantia? Certamente as premissas não precisam ser conhecidas com certeza para serem verdadeiras (nós não 
conhecemos praticamente nada com certeza!). Talvez devêssemos dizer que para um argumento ser considerado bom suas 
premissas devem ser provavelmente verdadeiras à luz das evidências que temos. Eu acho isto justo, embora algumas vezes seja 
difícil quantificar uma probabilidade. 
- Outra forma de colocar isto é que um bom argumento é aquele em que as premissas são mais plausíveis do que suas negações à 
luz das evidências disponíveis. Você deve comparar a premissa e sua negação e acreditar naquela que for mais plausivelmente 
verdadeira à luz das evidências que temos. Assim, um bom argumento será um argumento sólido cujas premissas são mais 
plausíveis do que suas negações. 
 

Outras dicas importantes: 
 
Muito legal não é? Guardem isso com bastante atenção! 
            Os críticos criam argumentos basicamente por 3 principais motivos: 
             

1 - Para testar nossa fé / 2 - Para testar nosso conhecimento ou / 3 - Para nos colocar dúvidas. 
 
            Quando deixamos os questionamentos nos tirar da zona de conforto, incorremos no risco de tentar responder "na lata" a 
objeção, quando na verdade o argumento já começa "morto" em sua essência. 
            Nunca tente responder às indagações na conclusão final do raciocínio do seu interlocutor. Use essas regras acima e teste o 
argumento desde a raiz, na maioria das vezes os argumentos são logicamente inválidos e nem sequer percebemos. 
 
 
Fiquem na paz de Cristo e que Ele os abençoe! 

 


