
 

 

 

Atividades Estruturadas para o PROEJA 

ATENÇÃO! 

Recomendamos aos alunos e alunas que criem uma pasta em seu computador ou 

dispositivo intitulada filosofia. Armazenem as atividades e os exercícios propostos nesta 

pasta. Guardar essas informações permitirá que, caso seja desejado ou necessário, 

contabilizar o total de horas realizadas na disciplina.  

 

ATIVIDADE NÚMERO I I 

 Para o melhor aproveitamento, realize as atividades na ordem em que estão 

propostas. 

1) Vídeo: A comédia da argumentação (tempo: 6min:39 seg) 

https://tvuol.uol.com.br/video/monty-python--agencia-de-discussao-

04024C1C3672D4B94326 

 

(Atenção! Para ver o vídeo, copie e cole o endereço no seu navegador) 

 

 

2) Leitura de texto filosófico (1h:30min) 

Trecho do livro Educando para a argumentação: contribuições do ensino de 

lógica. Autora: Patrícia Velasco. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

Em diversas situações cotidianas nos vemos diante da necessidade de justificar, 

de oferecer razões, de explicar qual a sustentação de nossas afirmações. Seja para 

convencer alguém de algo, seja para termos certeza em relação às nossas próprias ações, 

frequentemente temos de buscar entender elou explicar o porquê de algumas conclusões. 

Há, ainda, casos em que uma afirmação somente é considerada verdadeira se for muito 

bem justificada, como nos cenários científico e jurídico. Em todas essas situações, faz-se 

necessário argumentar. 
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Premissas e conclusões 

A fim de discutir a noção de argumento, faremos nova menção à solução dada 

para o roubo da pimenta, desta vez, sem os pormenores da versão anterior. Segue a 

justificativa em questão, oferecida pelo próprio autor do enigma: 

TERCEIRA HISTÓRIA. se a cozinheira da Duquesa havia roubado a pimenta, é claro que sabia 

disso, portanto, teria dito a verdade ao afirmar que sabia quem havia roubado a pimenta. Mas somos 

informados de que as pessoas que roubam pimenta nunca dizem a verdade. Portanto, a [cozinheira da] 

Duquesa deve ser inocente. 

LOGO, QUEM ROUBOU A PIMENTA? se a Lebre de Março roubou a pimenta, ela mentiu 

(porque as pessoas que roubam pimenta sempre mentem), de modo que Sua afirmação sobre o Chapeleiro 

seria falsa, o que significaria que o Chapeleiro também roubou a pimenta. Mas dizem-nos que não mais de 

uma criatura roubou a pimenta. Assim, a Lebre de Março não poderia tê-la roubado. Como a Lebre de 

Março é inocente, ela disse a verdade - donde o que disse sobre o Chapeleiro era verdade, de modo que o 

Chapeleiro também é inocente. Assim, o Chapeleiro também disse a verdade, o que significa que o Leirão 

é igualmente inocente. Por conseguinte, nenhum dos três suspeitos roubou a pimenta. 

ENTÃO, QUEM FOI QUE ROUBOU A PIMENTA? Suponhamos que o Grifo fosse culpado. 

Nesse caso, ele terá mentido, o que significa que a Falsa Tartaruga não é inocente (como disse o Grifo), e 

sim culpada, o que nos levaria a ter dois culpados, coisa que não temos (como foi mencionado no último 

problema). Portanto, o Grifo é inocente. Sendo assim, sua afirmação é verdadeira, donde a Falsa Tartaruga 

é inocente. Logo, a afirmação da Falsa Tartaruga é verdadeira, de modo que a culpada é a Lagosta 

(SMULLYAN, 2000, p. 149). 

Note-se que a justificativa acima é uma enumeração de razões que nos conduzem a aceitar 

que a Lagosta é a culpada, uma vez que tal conclusão decorre dos pressupostos apresentados. 

Tomemos para estudo, primeiramente, a parte inicial do texto acima reproduzido, a saber, o trecho 

que inocenta a cozinheira da Duquesa. 

Pergunta-se: a justificativa em questão constitui um argumento? Para que a resposta seja 

afirmativa, deveremos encontrar no trecho sob análise uma conclusão ou tese defendida. E qual 

seria esta? Se olharmos o excerto na sua totalidade, a conclusão a que chegamos é a de que a 

cozinheira da Duquesa é inocente, evidenciada pelo "portanto" que a antecede. (Se nos 

lembrarmos das aulas de língua portuguesa, saberemos que "portanto" é uma conjunção 

coordenativa conclusiva,) E quais seriam as premissas? Neste caso, todas as informações 

anteriores, as quais podem ser reescritas da seguinte forma: 

Premissa 1: Se a cozinheira da Duquesa roubou a pimenta, então ela sabia disso. 

Premissa 2: A cozinheira disse a verdade no julgamento ao afirmar que sabe quem roubou 

a pimenta. 

Premissa 3: Sabe-se que aquele que rouba pimenta nunca diz a verdade. 

Listadas as premissas, observamos que estas pretendem garantir ou evidenciar a 

conclusão que defende a inocência da cozinheira da Duquesa. Tais premissas estão inter-



 

 

relacionadas e com base no encadeamento entre elas é possível inferir a conclusão mencionada. 

Em outras palavras, as premissas oferecem razões suficientes para aceitarmos a inocência da 

cozinheira (a conclusão em questão). Eis porque estamos sim diante de um argumento. 

Poderíamos, em um segundo momento, perguntar se pode este mesmo argumento conter 

outros argumentos, dado que é composto de mais de uma inferência. De fato, poderíamos isolar 

a primeira sentença que o constitui, a saber: "Se a cozinheira da Duquesa havia roubado a pimenta, 

é claro que sabia disso, portanto, teria dito a verdade ao afirmar que sabia quem havia roubado a 

pimenta". Encontraríamos agora outra conclusão, a saber: a de que a cozinheira disse a verdade 

no julgamento. Mas com base em que poderíamos inferir uma tal tese? A informação que dá 

sustento para isso é a que afirma que se a cozinheira roubou, então ela sabe quem cometeu o 

roubo. Logo, teríamos um argumento com a seguinte estrutura: 

Premissa l: Se a cozinheira da Duquesa roubou a pimenta, então ela sabe disso. 

            Conclusão: A cozinheira disse a verdade no julgamento ao afirmar que sabe quem roubou 

a pimenta. 

Note-se que agora estamos diante de um argumento composto de uma única premissa, 

além da conclusão. E tal argumento é parte do argumento maior, acima analisado (o qual 

compreende a solução geral para o enigma). 

Costuma-se denominar argumentos complexos aqueles que são constituídos por etapas 

(tal qual o estudado), ou como definem Nolt e Rohatyn (1991, p. 4-5): 

Alguns argumentos se originam por etapas. Uma conclusão é inferida de um conjunto de 

premissas; então, essa conclusão (talvez em conjunção com alguns outros enunciados) é usada 

como uma premissa para inferir uma conclusão adicional, a qual, por sua vez, pode funcionar 

como uma premissa para uma outra conclusão, e assim por diante. Uma tal estrutura chama -se 

argumento complexo. As premissas que servem como conclusões de premissas anteriores 

chamam-se premissas não básicas ou conclusões intermediárias (os dois nomes refletem o papel 

dual como conclusões de uma etapa e premissas do próximo). As premissas que não são 

conclusões de premissas prévias chamam-se premissas básicas ou suposições. 

No argumento complexo analisado, a premissa I «se a cozinheira da Duquesa roubou a 

pimenta, então ela sabia disso" é dita básica, assim como o é a premissa 3 "sabe-se que aquele 

que rouba pimenta nunca diz a verdade", por não serem conclusões de suposições anteriores. Já a 

premissa 2, "a cozinheira disse a verdade no julgamento ao afirmar que sabe quem roubou a 

pimenta", é considerada não básica ou conclusão intermediária, pois decorre da premissa 1 (como 

conclusão intermediária) e, igualmente, funciona como premissa que fundamenta a conclusão 

final (que atesta a inocência da cozinheira). Ademais, deve-se acrescentar que argumentos 

contidos em outro(s) são denominados subargumentos. Nesse sentido, um argumento complexo 

necessariamente, contém — ao menos — um subargumento. 



 

 

Na prática, os argumentos costumam ser macroestruturas formadas por argumentos 

menores, ou subargurnentos. Muitas vezes, a melhor forma de começar a deslindar uma rede 

complexa de argumentação é identificar e formular com clareza um ou mais desses argumentos 

(WALTON, 2006, p. 151). 

A observação precedente nos oferece uma importante característica das sentenças que 

compõem argumentos, a saber, que a condição de "ser premissa" ou "ser conclusão" não é 

intrínseca à sentença. Em outras palavras, uma sentença assume a condição de premissa ou 

conclusão dependendo do papel que possui no argumento. Se a função no argumento for a de dar 

sustentação, oferecendo subsídios para a aceitação da tese central, a sentença torna-se premissa; 

se, contrariamente, a função da sentença for a de representar exatamente a ideia defendida, 

compreendendo, portanto, a própria tese central, então a sentença é a conclusão no argumento em 

questão. 

Outra importante observação acerca de argumentos é a seguinte: a conclusão nem sempre 

é a última sentença enunciada. Explicamos: o argumento que oferece a resposta ao primeiro 

enigma trabalhado poderia ser assim reescrito: "A cozinheira da Duquesa é inocente. Isso porque 

se a cozinheira da Duquesa roubou a pimenta, então ela sabia disso; e, assim, a cozinheira disse a 

verdade no julgamento ao afirmar que sabia quem roubara a pimenta, o que contraria o fato de 

que quem rouba pimenta nunca diz a verdade". 

Nessa nova forma de escrever o ainda mesmo argumento, a conclusão é a primeira 

sentença que o compõe. E as premissas são antecedidas por um indicativo próprio (de premissas): 

a expressão "isto porque". Fica claro que há palavras específicas para designar premissas e 

conclusões. Palavras que quando bem empregadas deixam o argumento evidente, demarcando 

precisamente a tese central e distinguindo-a das respectivas justificativas. O uso adequado dos 

indicadores de premissas e conclusões é, pois, crucial para a boa argumentação. 

Dentre os indicadores de premissas, encontramos os seguintes: desde que, como, porque, 

pois (como sinónimo de porque), assumindo que, visto que, admitindo que, como consequência 

de, como mostrado, pelo fato que, dado que, sabendo-se que, supondo-se que, a razão é que, isto 

é verdade porque, etc. Trata-se das chamadas conjunções coordenativas explicativas, cuja função 

é justamente a de unir duas sentenças, das quais uma é a explicação ou justificação da outra. As 

conjunções em questão precedem a sentença explicativa. 

Os indicadores de conclusão são geralmente conjunções coordenativas conclusivas, as 

quais unem duas sentenças, das quais uma é a conclusão ou consequência da outra. Os indicadores 

de conclusão precedem a sentença conclusiva. Dentre eles, temos: portanto, assim, assim sendo, 

daí, logo, segue-se que, por conseguinte, consequentemente, o qual implica, dessa maneira, o qual 

acarreta, neste caso, o qual prova que, o qual significa que, de modo que, da qual inferimos que, 

resulta que, podemos deduzir que, então, pois,  etc. 



 

 

A título de ilustração, vejamos o seguinte fragmento (1097b 15-20) do capítulo 7 do livro 

I da Ética a Nicômaco, de Aristóteles: 

[.„] por hora definimos a autossuficiência como sendo aquilo que, em si mesmo, torna a 

vida desejável e carente de nada. E como tal entendemos a felicidade, considerando-a, além 

disso, a mais desejável de todas as coisas, sem contá-la como um bem entre outros. A felicidade 

é, portanto, algo absoluto e autossuficiente. 

O termo "portanto" na última sentença indica a conclusão, a saber, que a felicidade é algo 

absoluto e autossuficientes, As demais sentenças, por vez, compõem as premissas e poderíamos 

reescrever (de modo enxuto) o argumento em questão da seguinte forma: 

Premissa 1: A autossuficiéncia é aquilo que, em si mesmo, torna a vida desejável. 

Premissa 2: A felicidade é a mais desejável de todas as coisas. 

Conclusão: A felicidade é algo autossuficiente. 

O fragmento aristotélico, por conter o termo "portanto" na acepção gramatical da palavra 

(como conjunção coordenativa conclusiva), indica claramente a conclusão. Uma das dificuldades 

nesta fase preliminar de identificação de um texto como argumentativo é a possível ausência dos 

indicadores supracitados. Muitos textos prescindem de termos como "portanto", "logo", etc. e, no 

entanto, são argumentativos. Nestes casos, deve-se redobrar a atenção em relação à estrutura do 

argumento: quais ideias dão suporte às demais? Podem ser encontradas premissas e uma 

conclusão? Vejamos, por exemplo, o artigo de Paulo Cobos: 

A seleção brasileira abriu ontem sua preparação final para uma missão que seu 

treinador considera até mais difícil do que uma Copa do Mundo. Mas a realidade é bem diferente 

da imaginada por Dunga. 

O Brasil só é rei hoje, da base até o time adulto, na América do Sul [...l. Contra os 

vizinhos sul-americanos, a seleção jogou oito vezes, venceu sete e empatou uma. O 

aproveitamento é de 92%, a média de gols pró fica em três por partida, e a defesa foi vazada só 

0,57 vez por jogo. Diante de times de outras regiões, esses números são, respectivamente, 64%, 

1,45 e 0,91. Porém, a supremacia continental não é exclusividade de Dun8a. O Brasil é 

bicampeão da Copa América, mas fracassou no Mundial. Em 2007, ganhou os Sul-Americanos 

sub-17 e sub-20, mas fez campanha vergonhosa nos Mundiais dessas categorias - caiu nas 

oitavas-de-final na primeira e nem passou da fase inicial na segunda. 

Um texto argumentativo é aquele que comporta ao menos um argumento, sendo possível 

a identificação tanto da tese central defendida (conclusão), fruto da inferência, como também das 

informações que embasam tal tese (premissas). 

No texto supracitado, qual é a ideia central defendida pelo autor? A de que o Brasil na era 

Dunga (e também em anos recentes) é "rei" hoje (da base até o time adulto) somente na América 

do Sul. Essa é, consequentemente, a candidata à conclusão. 



 

 

Mas a existência de uma conclusão pressupõe a identificação dos pressupostos que a 

embasam, a saber, as premissas. No exemplo dado, em que se sustenta a ideia da supremacia 

brasileira na América do Sul? No histórico da seleção nos últimos jogos e torneios disputados. O 

aproveitamento da seleção jogando contra os vizinhos sul-americanos é de 92% e de 64% nos 

confrontos com times de outras regiões; a média de gols pró é de 3 por partida, caindo para 1,45 

em cada partida "fora" da América do Sul; a defesa foi vazada 0,57 vez por jogo contra sul-

americanos e 0,91 vez em outros confrontos. Por fim, dos torneios disputados, o Brasil ganhou as 

duas últimas Copas Américas, o Sul-Americano sub-17 e também o Sul-Americano sub-20. E 

perdeu os torneios realizados contra times de outras regiões, tais como os Mundiais nas três 

categorias (sub-17, sub-20 e adulto). 

Poderíamos, então, reescrever o argumento do seguinte modo: 

Premissa 1: O aproveitamento da seleção jogando contra os vizinhos sul-americanos é de 

92% e de 64% nos confrontos com times de outras regiões. 

Premissa 2: A média de gols pró é de 3 por partida, caindo para 1,45 em cada partida 

"fora" da América do Sul. 

Premissa 3: A defesa foi vazada 0,57 vez por jogo contra sul-americanos e 0,91 vez em 

outros confrontos. 

Premissa 4: O Brasil ganhou os últimos torneiros envolvendo países sul-americanos e 

perdeu aqueles envolvendo países de outras regiões. 

            Conclusão: O Brasil só é rei hoje, da base até o time adulto, na América do Sul. 

 Já em um outro artigo, Paulo Cobos descreve a preparação da seleção sem a presença do 

atacante Robinho: 

Três dias em Teresópolis e nada de Robinho treinar com o resto dos companheiros — 

ontem novamente ele correu em um campo enquanto outro abrigava um coletivo. [...l Dunga 

começou o treino novamente com Elano na vaga de Robinho. Depois, optou por Júlio Baptista, 

assim como Afonso no lugar de Vagner Love — Júlio César foi mantido no gol. 

Neste trecho, não há inferências explícitas ou implícitas. O jornalista apenas discorre 

sobre os fatos presenciados em Teresópolis, local onde a seleção treinou para o primeiro jogo das 

eliminatórias para a Copa de 2010. Não há uma ideia central fundamentada no encadeamento de 

outras informações. Portanto, não há argumento algum. Trata-se, pois, de um exemplo de texto 

não argumentativo. Inúmeros outros exemplos desse tipo de texto são encontrados em jornais, 

revistas e demais veículos midiáticos. Trata-se de textos ou discursos nos quais não há a 

preocupação de embasar uma ideia em outras, mas apenas de descrever ou narrar algo. A fim de 

reiterar a explicação, finalizando as exemplificações desta seção, segue-se um trecho do artigo 

"Osso duro de roer", sobre o filme brasileiro Tropa de Elite, de José Padilha. 

A história de Tropa de Elite se centra no esforço do capitão Nascimento para deixar o 

Bope [Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro). Ele está para 



 

 

ganhar um filho e não quer mais participar de ações arriscadas. Precisa encontrar alguém que 

o substitua na tropa. Os melhores candidatos são os novatos Neto (Caio Junqueira) e André 

Matias (André Ramiro, ex-bilheteiro de cinema que também é novato na carreira de ator). O 

Bope aparece para os dois corno uma ilha de honestidade no meio da podridão da PM 

convencional. Cada um dos dois aspirantes tem seus méritos e limitações. Neto gosta da dureza 

militar, mas é impetuoso demais, a ponto de às vezes colocar os companheiros em risco 

desnecessário. Matias é um homem dividido. Cursa direito em uma faculdade privada e esconde 

dos colegas que é policial. 

Como se pode observar, descreve-se parte da sinopse do filme sem a preocupação de 

defender uma ideia central mediante o encadeamento de pressupostos, como ocorre em um texto 

argumentativo. 

Ao término deste capítulo, o leitor encontrará um exercício de identificação de 

premissa(s) e conclusão em excertos filosóficos, seguido de uma proposta de solução. Por ora, 

pois, podemos voltar à discussão do conceito de argumento. 

A partir das considerações precedentes, espera-se que tenha se tornado possível o 

entendimento da definição oferecida por Mortari em seu livro Introdução à lógica (2001, p. 9): 

Um argumento pode ser definido como um conjunto (não vazio e finito) de sentenças, das 

quais uma é chamada de conclusão, as outras de premissas, e pretende-se que as premissas 

justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão. 

Discutiram-se anteriormente as noções de premissa e conclusão, bem como o 

encadeamento entre estas como exigência para a constituição de um argumento. As considerações 

sobre o caráter não vazio e finito do conjunto de sentenças denominado argumento serão 

realizadas posteriormente. 

Por ora, interessa-nos averiguar o significado da afirmação de que um argumento é 

constituído de sentenças, por parecer-nos um tanto quanto vaga. Faz-se necessário, assim, 

precisar, primeiramente, o que é sentença e, em um segundo momento, quais tipos de sentenças 

podem constituir argumentos. 

Sentenças declarativas e proposições 

A fim de delimitar o que é sentença no âmbito da Lógica, tomemos como ponto de partida 

a explanação de Mates (1967, p. 4): 

Uma sentença é definida tradicionalmente pelos gramáticos como expressão linguística 

enunciadora de um pensamento completo. Apesar de suas deficiências, essa definição é adequada 

a nossos atuais propósitos de dar ao estudante uma ideia intuitiva do objeto da lógica. 

Com base na definição precedente, examinemos as seguintes sequências de palavras do 

português: 

(l) O livro está sobre a mesa; 

(2)O livro tá sobre a mesa; 



 

 

(3) Sobre livro os ta mesa a. 

Qual(s) a(s) diferença(s) entre as sequências acima enunciadas? São "expressões 

linguísticas enunciadoras de um pensamento completo"? Diríamos que as duas primeiras 

sequências sim, mas o mesmo não se aplica à terceira. 

Faz-se necessário delinear com maior precisão o que entendemos por sentença. Para tanto, 

novamente recorreremos à explicação de Mortari (2001, p. I I): 

O que determina quais seqüências de palavras de uma língua constituem sentenças dessa 

lingua é a sua gramática. Uma gramática, a propósito, nada mais é do que um conjunto de regras 

que dizem de que forma se podem combinar palavras. (Essas regras, claro, podem mudar — e 

mudam — com o tempo, mas isso é uma outra história.). 

Nesse sentido, uma sentença é uma sequência de palavras de uma língua de acordo com 

determinada gramática. Uma gramática, por sua vez, é um conjunto de regras que dizem de que 

forma se podem combinar palavras. Não se deve esquecer, todavia, de que os conjuntos de 

elementos linguísticos a que chamamos de sentenças são estruturados com o propósito de 

comunicar algo e, desse modo, enunciam conteúdos. 

Há, ainda, sequências de palavras de determinada língua que seguem de modo não 

integral a gramática, mas ainda assim enunciam um pensamento completo. Tais sequências são 

consideradas sentenças, mas deve-se especificar que desrespeitam a norma culta. 

Realizadas essas novas observações, podemos afirmar sobre as sequências sob análise: 

(i) a sequência (1) constitui uma sentença e, além disso, obedece à norma culta da 

língua portuguesa; 

(ii) a sequência (2), embora näo obedeça à norma culta do português, é uma sentença 

(ainda que expressa de acordo com algumas variantes da língua portuguesa); 

(iii)  (iii) já a sequência (3) nem é uma sentença, nem obedece às normas da língua 

portuguesa. 

Dessa forma, a primeira sequência é a única das três que constitui uma sentença da norma 

culta do português. A segunda, embora contrarie parte das regras da gramática da língua 

portuguesa (como a concordância nominal), expressa algum significado e, portanto, é considerada 

como sentença. A terceira e última sequência, por sua vez, ao desobedecer integralmente às 

normas gramaticais, impede que lhe extraiamos qualquer significado (ou pensamento completo); 

logo, não é uma sentença. 

Uma vez explicitado o que é uma sentença, examinemos agora esta nova sequência de 

palavras da língua portuguesa: 

(1) Quando isso ocorreu? 

(2) Desça já daí! 

(3) Ai, que dor! 

(4) Senhor, fazei de mim instrumento de Vossa paz! 



 

 

(5) O livro está sobre a mesa. 

(6) O dia não está ensolarado hoje. 

O que podemos afirmar sobre elas? O que têm em comum? No que diferem? 

Em primeiro lugar, temos que todas as seis seq uências em questão sao sentenças. Isto 

porque obedecem à norma culta da língua em que estão escritas e, ao fazê-lo, expressam si  dos. 

Mas o que têm de dessemelhança? Sobre as características particulares, podemos afirmar, 

reypectivamente, que: 

(i) A sentença ( 1) é uma pergunta, ou seja, uma sentença interrogativa; 

(ii) A sentença (2) é uma ordem ou uma sentença imperativa; 

(iii) A sentença (3) é uma exclamação, i.e., uma sentença exclamativa; 

(iv) A sentença (4) é uma prece, uma oração; 

(v) A sentença (5) é uma afirmação ou uma sentença afirmativa; 

(vi) A sentença (6), por fim, é uma negação ou uma sentença negativa. 

Se quiséssemos dividir as sentenças interrogativas, imperativas, exclamativas, 

afirmativas, negativas e as orações em dois grupos, como faríamos? Qual o critério a ser adotado? 

Uma das possibilidades vislumbrada é a de agrupar de um lado as perguntas, ordens (e pedidos), 

exclamações e orações, e, de outro, as afirmações e negações. Sob qual alegação? As sentenças 

que compõem o primeiro grupo podem ser interessantes ou não, inoportunas ou não, estranhas ou 

não, dentre tantos adjetivos possíveis. No entanto, as sentenças mencionadas não podem ser 

consideradas verdadeiras ou falsas, ao contrário das afirmações e negações, 

Examinemos alguns casos para exemplificação. A sentença “Quantos anos você tem?" é 

interrogativa. Diríamos que essa sentença é verdadeira ou falsa? Note-se que não faz sentido um 

tal questionamento, visto que a interrogação propriamente dita não pode ser nem verdadeira nem 

falsa. Verdadeira ou falsa pode ser a resposta à interrogação. Esta sim — a resposta — poderá ser 

valorada. 

Tomemos outra sentença, desta vez uma sentença imperativa: "Não mexa aí, menino!” 

Novamente, não conseguiríamos atribuir valoração de verdade ou falsidade å sentença em 

questão. E o mesmo se aplica às exclamações, como: "Que tédio!" ou "Socor ro! E a prece 'Deus 

todo poderoso, livrai-nos de todo o mal", é verdadeira ou falsa? Nem uma coisa, nem outra. Não 

podemos determinar-lhe o valor de verdade, assim como não pudemos fazer com as demais 

sentenças supracitadas. Fica a pergunta: o que é um valor de verdade? 

Iniciemos a explicação comentando o que é valor. Para tanto, vejamos o que nos dizem 

Lorieri e Rios (2008, p. 26): 

Como entender o fato de os seres humanos darem mais ou menos importância a certas 

coisas, a determinadas atitudes, a alguns aspectos da vida? Isso indica que há aspectos, coisas, 

objetos, atitudes, lugares, etc. que são preferidos e outros não. Há relações de "não-indiferença" 



 

 

que se estabelecem entre os seres humanos e tantas coisas, fatos, situações, atitudes etc. Esse é 

o campo dos valores (...) 

Assim, tem-se que valor é uma relação de "não indiferença" que os seres humanos 

estabelecem com coisas, objetos, lugares, etc. Ao valorarmos um comportamento, um objeto ou 

um lugar, admitimos alguma preferência, dando importância a tais comportamentos, objetos e 

afins. E essa relação de preferência, importância ou não indiferença pode ser de diferentes tipos; 

há valores de uso, valores afetivos, valores estéticos, valores morais... e valores de verdade. 

Concentremo-nos, pois, neste último, objeto que originou esta pequena digressão. 

Se valor é toda relação de não indiferença que se estabelece entre os seres humanos e 

comportamentos, lugares, fatos, objetos, situações e atitudes, valor de verdade é a relação de não 

indiferença que se estabelece com a noção de verdade. Considerando 0 princípio de bivalência, 

segundo o qual se supõe "que verdadeiro e falso são os únicos valores-verdade e que em toda a 

situação possível cada enunciado assume um deles" (NOLT, ROHATYN, 1991, p. 161), temos 

que uma sentença possui valor de verdade se e somente se ela pode ser considerada verdadeira ou 

falsa. 

Em síntese, temos que sentenças interrogativas, exclamativas, imperativas e orações não 

possuem valor de verdade, uma vez que não podem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas. 

Mas e as sentenças afirmativas e negativas, possuem valor de verdade? E por que isso seria 

necessário para a composição de argumentos? 

Em um argumento pretendemos afirmar a conclusão com base nas premissas. Para isso, 

é necessário que tanto as premissas quanto a conclusão exprimam ideias que possam ser afirmadas 

ou negadas, ou seja, premissas e conclusões são sentenças passíveis de ser verdadeiras ou falsas. 

Portanto, as sentenças (1) a (4) analisadas não são (normalmente) admitidas em argumentos, ao 

contrário das sentenças (5) e (6). Interessa a estes apenas o que chamamos de sentenças 

declarativas: sentenças que declaram algo (verdadeiro ou falso) sobre o mundo. Sentenças 

afirmativas e negativas são, ambas, declarativas. À medida que declaram algo que de fato ocorre, 

são verdadeiras; contrariamente, se declaram algo sobre o mundo que não ocorre, são falsas.  

As sentenças declarativas, portanto, possuem valor de verdade e, consequentemente, são 

as sentenças que constituem os argumentos. Ou nas palavras de Salmon (2002, p. 20): 

A maioria das sentenças declarativas — sentenças cuja principal função é transmitir 

informação de alguma espécie — ou São verdadeiras ou falsas, embora em muitos casos 

ignoremos qual das duas. Esses são o género de sentenças que temos em mente quando falamos 

de enunciados [que compõem argumentos). Verdade e falsidade são conhecidas como valores de 

verdade de enunciados; cada enunciado tem um e somente um desses valores. Na análise de 

argumentos estamos obviamente interessados nos tipos de sentenças que são capazes de assumir 

valores de verdade, porquanto caracterizamos a validade dedutiva em termos de valores de 

verdade — ou seja, a conclusão deve ser verdadeira se as premissas são verdadeiras. 



 

 

Desse modo, definição previamente dada deve ser acrescida a observação acima: um 

argumento é um conjunto finito e não vazio de sentenças declarativas, das quais uma é dita 

conclusão e as demais, premissas. Ademais, espera-se que o encadeamento das premissas ateste 

a necessidade da conclusão. 

Comumente em Lógica — e na Filosofia em geral —, distinguem-se sentença e 

proposição: sentenças são "expressões linguísticas enunciadoras de um pensamento completo" 

(MÁTES, 1967, p. 4); proposições são "significados ou ideias expressáveis por sentenças 

declarativas" (NOLT; ROHATYN, 1991, p. 2). Exemplificando: "O professor desligou o 

ventilador" e "O ventilador foi desligado pelo professor» são sentenças declarativas diferentes, 

pois compostas por palavras diferentes e em número desigual: a primeira começa com "O 

professor", a segunda com "O ventilador"; a primeira é composta por cinco palavras, a segunda, 

por seis. No entanto, ambas expressam a mesma ideia, possuem o mesmo significado, logo, 

expressam a mesma proposição. 

A diferenciação entre sentenças declarativas e proposições é crucial, por exemplo, no 

tratamento de sentenças ambíguas. Dado que tais sentenças podem expressar dois ou mais 

significados, faz-se necessário especificar a sentença declarativa (a sequência de palavras) e as 

proposições expressas por tal sentença. O mesmo ocorre com sentenças que adquirem diferentes 

significados de acordo com o contexto. A sentença "o atual campeão mundial de futebol é um 

time excepcional", por exemplo, se proferida após as copas de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002, 

fazia menção ao Brasil; se, por outro lado, fosse proferida em 2010, dizia respeito ao time da 

Espanha. Assim, uma mesma sentença pode expressar diferentes proposições. 

Em uma avaliação lógica de argumentos, deve-se supor a verdade das premissas e 

investigar se, neste caso, a conclusão é (provavelmente ou necessariamente) verdadeira ou não. 

Por conseguinte, deveríamos tomar argumentos como conjuntos de proposições, visto que estas é 

que são passíveis de ser verdadeiras ou falsas. Todavia, como os argumentos aqui trabalhados 

serão enunciados em contextos não ambíguos, as sentenças que os compõem expressarão, cada 

qual, uma única proposição (salvo em situações propositalmente excepcionais e devidamente 

referenciadas). Logo, a distinção em questão não será adotada e poderemos estabelecer (como já 

o fizemos) que argumentos são conjuntos de sentenças declarativas - ficando subentendido que 

tais sentenças expressam proposições, ou seja, expressam significados que podem ser 

considerados verdadeiros ou falsos. 

Justificamos o procedimento adotado fazendo nossas as palavras de Mortari (2001, p. 15); 

Esta simplificação torna as coisas mais fáceis para um livro introdutório, pois não 

precisamos, então, fazer uma teoria de proposições, dizendo exatamente o que elas são, e como 

as sentenças se relacionam com elas. Podemos, portanto, trabalhar diretamente com as sentenças, 

Assim, vamos falar de argumentos, indiferentemente, como conjuntos de sentenças ou 

proposições. 



 

 

Antes de finalizarmos esta seção, cabe ainda uma consideração sobre as sentenças que 

podem constituir argumentos. Foi dito que as sentenças (I) e (4) analisadas (a saber, as 

interrogativas, imperativas, exclamativas e as orações) não são (normalmente) admitidas em 

argumentos. A observação que deve ser feita é a seguinte: dependendo do contexto, algumas 

sentenças interrogativas pretendem declarar algo, mas o fazem de forma retórica, usando artifícios 

linguísticos (como perguntas com negação) para expressarem uma ideia. Estudaremos um 

exemplo na sequência. 

Analisemos o seguinte excerto da obra Defesa de Sócrates, escrita por Platão: 

Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não o é (...). 

Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos 

a temem, como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável näo é essa 

de supor saber o que não sabe? 

O texto em questão é um argumento? O termo .com efeito" confere um tom conclusivo 

ao que o procede, a saber, 'temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não o é': Resta-nos 

analisar se as informações complementares dão suporte para tal tese (conclusão). Todavia, a 

constatação de uma sentença interrogativa ("A ignorância mais condenável não é essa de supor 

saber o que não sabe?  

No fragmento poderia precipitadamente aniquilar a possibilidade de o enxergarmos como 

argumentativo. Uma análise mais cuidadosa, no entanto, indica que se trata de uma pergunta 

meramente retórica: o Sócrates platónico não está colocando em questão se a suposição daquilo 

que não sabemos é de fato a ignorância mais condenável; a pergunta é usada como estilo retórico, 

pois, de fato, Sócrates defende ser condenável supor aquilo que não sabemos. Teríamos, então, o 

seguinte argumento: 

Premissa I: Ninguém sabe o que é a morte, nem se, porventura, será para o homem o 

maior dos bens. 

Premissa 2: Todos temem a morte, como se soubessem ser ela o maior dos males. 

Premissa 3: A ignorância mais condenável é supor saber o que não sabe. 

Conclusão: Temer a morte é o mesmo que supor-se sábio quem não o é. 

Note-se que a premissa 3 é a pergunta retórica transcrita como sentença declarativa. Dessa 

forma, passível de fazer parte do argumento. Há diversos casos similares a este, os quais (como 

este) só podem ser interpretados como situações excepcionais de acordo com o contexto ou com 

algum prévio conhecimento sobre o autor ou a obra. No caso estudado, teríamos de saber um 

pouco, por exemplo, sobre a filosofia socrática. Não tendo tal conhecimento prévio, podemos 

dizer que do ponto de vista estritamente lógico o trecho selecionado não é argumentativo. 

Veja-se mais um texto que exemplifica a admissão de sentenças não declarativas em 

argumentos. Trata-se de outro excerto da Defesa de Sócrates: 



 

 

Façamos mais esta reflexão; há grande esperança de que isto Ia morte] seja um bem. 

Morrer é uma destas duas coisas: ou o morto é igual a nada, e não sente nenhuma sensação de 

coisa nenhuma; ou, então, como se costuma dizer, trata-se duma mudança, uma emigração da 

alma, do lugar deste mundo para outro lugar. Se não há nenhuma sensação, se é como um sono 

em que o adormecido nada vê nem sonha, que maravilhosa vantagem seria a morte! 

Neste trecho, a sentença que descaracterizaria o texto como argumentativo seria a 

exclamativa: " que maravilhosa vantagem seria a morte!" A exclamação, sem dúvida, dá ênfase à 

constatação socrática. Mas, novamente, consiste muito mais em um artifício retórico do que na 

expressão de uma interjeição. Logo, poderia ser perfeitamente substituída por uma 

correspondente declarativa, a saber, "a morte seria uma maravilhosa vantagem". E teríamos o 

seguinte argumento, reescrito de modo mais didático (e indubitavelmente menos belo): 

Premissa 1: Morrer é uma destas duas coisas: ou a aniquilação dos sentidos ou a 

emigração da alma. 

Premissa 2: Se a morte for a emigração da alma, é benéfica. 

Premissa 3: Se for a ausência de sensação, é uma vantagem maravilhosa. 

Conclusão: Há grande esperança de que a morte seja um bem. 

Se considerarmos que as sentenças interrogativas e exclamativas eventualmente aceitas 

como componentes de argumentos podem (e devem), para tanto, ser transcritas como sentenças 

declarativas, retomaremos a consideração inicial: premissas e conclusões são necessariamente 

sentenças declarativas. Diante da eventual impossibilidade de se constatar o "sentido declarativo" 

de perguntas e exclamações (seja por desconhecer o contexto, o autor ou o tom irónico do 

discurso), o texto (escrito ou falado) que as inclui não pode ser considerado corno argumentativo.        

 

Observações sobre argumentos 

Uma vez aclarada a definição de sentença, bem como a especificação das sentenças 

declarativas como aquelas que compõem argumentos, teceremos considerações sobre 

propriedades de argumentos, algumas já discutidas e aqui apenas destacadas. 

(i) Argumentos são conjuntos de sentenças declarativas. A(s) premissa(s) e 

conclusão que constituem tal conjunto declaram algo (verdadeiro ou falso) sobre 

o mundo. 

(ii) Um argumento não é um simples conjunto de sentenças declarativas, mas um 

conjunto de sentenças encadeadas. Isso porque tais sentenças devem estar 

relacionadas entre si para constituir um argumento, de forma que se possa 

verificar que a conclusão (tese central) decorre das premissas (hipóteses que 

justificam a tese central). A inferência subjacente ao argumento depende da inter-

relação em questão. 



 

 

(iii) A condição de ser premissa ou conclusão não é algo absoluto: sentenças que são 

conclusões em dados argumentos podem ser usadas como premissas em outros, 

e vice-versa. A sentença será premissa ou conclusão de acordo com a função que 

desempenha no argumento: se a de justificar e embasar a tese central (sendo neste 

caso premissa) ou a de representar a própria tese central (sendo conclusão). 

(iv) A conclusão não é necessariamente a última sentença expressa em um argumento. 

Pode ser a primeira ou vir entre premissas. 

(v)  Um argumento é um conjunto não vazio de sentenças declarativas. Para 

garantirmos ao menos uma conclusão, temos de admitir que se trata de um 

conjunto não vazio. 

(vi) Um argumento é um conjunto finito de sentenças declarativas. Embora existam 

sistemas lógicos que admitem conjuntos com um número infinito de sentenças, 

este não é o caso da lógica informal aqui trabalhada. Não importa o número de 

premissas que compõe um argumento, desde que este número seja finito. 

Se as três primeiras observações já foram justificadas (e, por conseguinte, prescindem de 

uma nova explicação), o mesmo não ocorre com as propriedades (v) e (vi). Finalizaremos este 

capítulo com as análises faltantes. 

Analisemos a propriedade (iv). É costume, ao evidenciarmos as premissas e a conclusão 

de um argumento, enunciá-las em uma ordenação tal que as premissas antecedem a conclusão e, 

dessa forma, a conclusão é a última sentença do argumento. Assim fizemos nos exemplos dados 

até aqui. No entanto, no discurso cotidiano, nem sempre a conclusão é a última sentença 

enunciada. Pode-se, por exemplo, começar proferindo a conclusão e, depois, mencionar a(s) 

premissa(s) que a sustenta(m), como no seguinte caso: "O gol foi anulado, dado que o jogador se 

encontrava em posição de impedimento". Neste argumento, justifica-se que o gol foi anulado 

(conclusão) com base na premissa de que o jogador estava impedido. O termo "dado que" indica 

a conexão entre as sentenças, determinando, pois, a função que cada qual adquire no argumento. 

Na constituição de argumentos, tem-se ainda a possibilidade de enunciar a conclusão 

entre as sentenças que lhe servem de premissa. Em O existencialismo é um humanismo, Sartre 

afirma: 

A rigor, essa observação foi brevemente feita na "Premissas e conclusões" deste capítulo; 

julga-se, todavia, que outra ênfase pode ser dada à propriedade em questão. 

"De fato, tudo é permitido se Deus não existe, e, por conseguinte, o homem está 

desamparado porque não encontra nele próprio nem fora dele nada a que se agarrar". u Nota-se 

que os termos "por conseguinte" e "porque" ocupam papéis importantes no argumento, 

identificando as premissas e a conclusão. O primeiro termo nos diz que a sentença que o procede, 

a saber, "o homem está desamparado", é a conclusão. Já o termo "porque" é um típico indicador 

de premissa, pois precede justificativas, explicações. Logo, se reordenássemos o argumento do 



 

 

filósofo, obteríamos: "Se Deus não existe, tudo é permitido e o homem não encontra nem nele 

próprio nem fora dele nada a se agarrar; portanto, (se Deus não existe) o homem está 

desamparado". Vê-se, então, que não há como identificar a conclusão com a última sentença 

enunciada em um argumento, visto que a sentença conclusiva pode figurar no início dele ou entre 

premissas, como no exemplo dado. 

A propriedade (v), por sua vez, destaca a necessidade do conjunto de sentenças que 

caracteriza um argumento ser não vazio. O entendimento dessa propriedade de argumentos 

pressupõe que saibamos o que é um conjunto vazio. Um conjunto é dito vazio se e somente se 

não contém um elemento sequer. Os elementos que constituem o argumento são sentenças, como 

já estudado. Poderíamos supor ser um argumento um conjunto vazio, i.e., um conjunto sem 

sentença alguma? No âmbito da lógica informal, não faz sentido pensar em tal conjunto, visto que 

a inexistência de sentenças no conjunto (o chamado conjunto vazio) implicaria a inexistência do 

próprio argumento! Por conseguinte, um argumento é necessariamente um conjunto não vazio de 

sentenças declarativas, um conjunto que contém ao menos um elemento — no caso, uma sentença 

declarativa. 

A propriedade justificada no parágrafo anterior coloca-nos diante da possibilidade de 

outro questionamento. Argumentos com duas, três, quatro ou mais sentenças são facilmente 

identificáveis como compostos por uma premissa e uma conclusão, duas premissas e uma 

conclusão, três premissas e uma conclusão, e assim consecutivamente. Mas e argumentos com 

uma sentença? Existem? 

Os argumentos compostos por apenas uma sentença são um tipo especial de argumento, 

denominado tautologia. Nestes, a sentença compreende a conclusão, prescindindo de premissa(s). 

A conclusão é dita tautológica (tauto significa "o mesmo") justamente porque é "autoexplicativa", 

ou seja, explica-se por ela mesma. Isso ocorre dado que a verdade da sentença tautológica não 

depende do contexto ou de qualquer interpretação, sendo estabelecida exclusivamente com base 

na Lógica. Um exemplo clássico de argumento tautológico é simbolizado pela forma lógica "P ou 

näo-P", na qual P denota uma sentença qualquer — por exemplo, "chove". Assim, é tautológica 

a sentença "Chove ou não chove". Tal conclusão é necessariamente verdadeira, pois, se de fato 

chove, a sentença é verdadeira e, contrariamente, se de fato não chove, a sentença permanece 

verdadeira. Maiores considerações sobre o valor de verdade das sentenças tautológicas 

demandariam um conhecimento prévio de lógica formal, o que não gostaríamos de pressupor. 

Falta explorarmos a última propriedade sobre argumentos aqui enumerada, a saber, a que 

afirma que um argumento é um conjunto finito de sentenças declarativas. Se por um lado há a 

exigência de que um argumento possua ao menos uma sentença (propriedade vi), por outro, há 

também a exigência de que este mesmo argumento tenha um número finito de sentenças 

(propriedade (vii). Isso é exigido porque em um argumento coloquial (e aqui excetuamos alguns 

cálculos lógicos específicos), por mais extenso que seja o número de premissas, este deve ser 



 

 

finito para que possa ser feita a inferência final, aquela que leva à aceitação da conclusão. Se o 

número de premissas fosse infinito, não terminaríamos de enunciá-las e, consequentemente, não 

conseguiríamos usá-las como pressuposto ou justificativa para a conclusão. Enfim, não teríamos 

argumento algum, 

Essa restrição ao número (finito) de sentenças que compõem argumentos é, em geral, 

aceita. Mas há sistemas lógicos que lidam com argumentos compostos por um número infinito de 

premissas. Como tais sistemas não serão objetos de nosso estudo (e dada a dificuldade em avaliar 

argumentos com infinitas sentenças), restringiremos a noção de argumento àqueles constituídos 

por um conjunto finito de sentenças. 

Para finalizarmos esta seção, transcreveremos a definição de argumento atribuída a 

Mortari (2001, p. 9) e enunciada em outra ocasião: um argumento é "um conjunto (não-vazio e 

finito) de sentenças?6, das quais uma é chamada de conclusão, as outras de premissas, e pretende-

se que as premissas justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão". Espera-se que 

todos os termos que a compõem (bem como o encadeamento entre eles) estejam suficientemente 

claros. 

 

 

3) Exercícios (1h:20min) 

A) Leia atentamente e marque a única alternativa correta 

"Não se deve argumentar com todo mundo, nem praticar argumentação com o homem da rua, 

pois há gente com quem toda discussão tem por força degenerar. Com efeito, contra um homem 

que não recua diante de meio algum para aparentar que não foi derrotado, é justo tentar todos os 

meios de levar a bom fim a conclusão que nos propomos; mas isto é contrário às boas normas. 

Por isso, a melhor regra é não se pôr levianamente a argumentar com o primeiro que se encontra, 

pois daí resultará seguramente uma má argumentação" [ARISTÓTELES. Tópicos, VIII, 14, 164b-

IO. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 152 (Os 

Pensadores)]. 

 

Qual é o tema desse texto de Aristóteles: 

a) Como ter boas maneiras 

b) Como ganhar uma discussão 

c) Como argumentar 

d) Como escrever um texto 

 

 



 

 

Qual é a tese defendida pelo texto de Aristóteles 

a) Não recuar para não aparentar derrota 

b) Não argumentar com qualquer um 

c) Argumentar com todas as pessoas 

d) Argumentar até vencer a discussão 

B) Escreva UMA premissa do texto de Aristóteles, bem como a sua conclusão. 

 

 

C) Leia atentamente o texto e marque a única alternativa correta 

"É necessário fazer isso [organizar colónias], ou ter lá muita força armada. Com as colónias não 

se gasta muito, e sem grande despesa podem ser feitas e mantidas. [...] Mas conservando, em vez 

de colónias, força armada, gasta-se muito mais, e tem de ser despendida nela toda a receita da 

província. A conquista torna-se, pois, perda, e ofende muito mais, porque prejudica todo o Estado 

com as mudanças de alojamento das tropas, Estes incómodos todos os sentem, e todos por fim se 

tornam inimigos que podem fazer mal, ainda batidos na própria casa. Por todas as razões, pois, é 

inútil conservar força armada, ao contrário de manter colónias" [MAQUIAVEL. O príncipe, 

capítulo III. Tradução de Lívio Xavier. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. II (Os Pensadores)]. 

 

Qual a tese defendida por Maquiavel no trecho lido? 

a) A necessidade de organizar colônias 

b) A necessidade de organizar exércitos 

c) A necessidade de não realizar conquistas 

d) A necessidade de alojar tropas 

 

Qual a conclusão do argumento de Maquiavel? 

a) É mais vantajoso organizar força armada do que manter colônia 

b) É mais vantajoso manter colônia do que organizar força armada 

c) É mais vantajoso não realizar conquistas para não prejudicar o Estado 

d) É mais vantajoso realizar conquistas para beneficiar o Estado 

 

D) Escreva duas premissas presentes no texto de Maquiavel  

 

E) Leia atentamente o texto e responda 

 

"Pois a natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros 

maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que haja muitos tão 



 

 

sábios quanto eles próprios; porque veem sua própria sabedoria bem de perto, e a dos outros 

homens distância. Mas isto prova que os homens são iguais quanto a esse ponto, e não que sejam 

desiguais. Pois geralmente não há sinal mais claro de uma distribuição equitativa de alguma coisa 

do que o fato de todos estarem contentes com a parte que lhes coube" [HOBBES, Leviatã, capítulo 

XIII. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 

1979, p. 74 (Os Pensadores)]. 

Reconstrua o argumento de Hobbes conforme a estrutura estabelecida abaixo: 

Premissa número 1: 

 

Premissa número 2: 

 

Premissa número 3: 

 

Conclusão: 

 

F) Leia atentamente o texto e execute o que for solicitado 

"Ou há um Deus cristão ou não há um Deus cristão. Suponha que você acredita na 

existência dEIe e que observa uma vida cristã. Então, se Ele realmente existir, você gozará da 

felicidade eterna. Se Ele não existir, você perderá muito pouco. Mas suponha que você não 

acredita na existência dEle e que não observa uma vida Cristà. Se Ele não existir, você nada 

perderá, mas se Ele existir, você será condenado por toda a eternidade! Então é racional e prudente 

acreditar na existência de Deus e observar uma vida crista' (PASCAL. Pensamentos, § 233. In; 

FISHER, Alec, A lógica dos verdadeiros argumentos. Tradução de Rodrigo Castro. São Paulo: 

Novo Conceito, 2008, p. 3]. 

 

Qual problema Pascal está tentando resolver nesse trecho citado? 

 

G) Assinale a única alternativa correta sobre o texto de Pascal 

No texto, a conjunção que introduz a conclusão do texto é: 

a) Se 

b) Mas 

c) Então 

d) Ou 

H) Leia atentamente o texto e responda: 

"O uso dessa palavra, nas circunstâncias da nossa vida habitual, nos é naturalmente muito 

bem conhecido. Mas o papel que a palavra desempenha em nossa vida, e, além disso, o jogo de 

linguagem no qual a empregamos, seriam difíceis de expor mesmo em traços grosseiros" 



 

 

[WITTGENSTEIN. Investigações filosóficas, 156. Tradução de José Carlos Bruni. São Paulo: 

Abril Cultural, 1979, p, 68 (Os Pensadores)]. 

 

Podemos considerar esse texto como um argumento? Por quais razões? 

 

I) Leia atentamente o texto e execute o que for solicitado: 

"De fato, as disciplinas têm seu discurso próprio. Elas mesmas säo, pelas razoes que eu 

lhes dizia agora há pouco, criadoras de aparelhos de saber, de saberes e de campos múltiplos de 

conheci mento. Elas são extraordinariamente inventivas na ordem desses aparelhos de formar 

saber e conhecimentos, e são portadoras de um discurso, mas de um discurso que não pode ser o 

discurso do direito, o discurso jurídico. O discurso da disciplina é alheio ao da lei; é alheio ao da 

regra como efeito da vontade soberana. Portanto, as disciplinas vão trazer um discurso que será o 

da regra; não o da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra natural, isto é, da norma" 

(FOUCAULT. Em defesa da sociedade. Tradução de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p- 451. 

Escreva duas premissas contidas no texto, bem como sua conclusão. 

 

J) Construa um argumento de sua própria autoria. Ao construir o argumento, deixe 

explícito o tema e a tese defendida  

 

 

Tabela de atividades 

Atividade realizada Tempo total estipulado 

Vídeos 6min:39 

Leitura de textos 1h30min 

Exercícios 1h 20min 

Total 2h:56 min 

 


