
Instrumentos e ferramentas úteis ao pensamento crítico 

 

1. Argumentos 

Um argumento é uma sequência de enunciados na qual um dos enunciados é a 

conclusão e os demais são premissas, as quais servem para provar ou, pelo menos, fornecer 

alguma evidência para a conclusão. Muitos textos apresentam argumentos complexos, que 

são compostos por premissas básicas (ou suposições) e premissas não-básicas (ou conclusões 

intermediárias), para se inferir uma conclusão final. 

 

2. Indicadores de inferência 

Os indicadores de inferência são palavras ou frases utilizadas para assinalar a 

presença de um argumento. Existem dois tipos de indicadores: de conclusão e de premissa. 

- Indicadores de conclusão: portanto, por conseguinte, assim, dessa maneira, neste caso, daí, 

logo, de modo que, então, consequentemente, assim sendo, segue-se que, o qual implica que, 

o qual acarreta que, o qual prova que, o qual significa que, do qual inferimos que, resulta 

que, podemos deduzir, que, etc. 

- Indicadores de premissa: pois, desde que, como, porque, assumindo que, visto que, 

admitindo que, isto é verdade porque, a razão é que, em vista de, como consequência de, 

como mostrado pelo fato que, dado que, sabendo-se que, supondo que, etc. 

 

3. Diagramas de argumentos 

Os diagramas de argumentos são convenientes para representar as estruturas de 

inferências. Os sinais “+” no diagrama significam “junto com” ou “em conjunção com”. As 

setas significam “é justificativa para”. Os números (enunciados) que não estão apontados por 

setas representam as premissas básicas. Os números que são apontados por setas e apontam 

outros representam as premissas não-básicas. As conclusões são os números simplesmente 

apontados por setas. 



4. Vários tipos de argumentos 

Os argumentos podem ser de vários tipos: apresentando razões lado-a-lado, razões 

conjuntas, ou com raciocínio encadeado. Nas razões lado-a-lado (característica dos 

argumentos convergentes) cada premissa dá, por si só, algum suporte à conclusão; os 

enunciados funcionam como causas relativamente independentes para a conclusão. Nas 

razões conjuntas as premissas só suportam a conclusão se consideradas em conjunto. E no 

raciocínio encadeado o argumento segue um curso de ação determinado. 

 

5. Enunciados implícitos (ou entimema) 

Um enunciado implícito ou entimema é “um argumento em que uma das premissas 

não é formulada explicitamente”. Existem casos em que está claro que o autor espera que os 

leitores percebam os entimemas. No entanto, estes entimemas devem ser “lidos dentro de” 

um argumento se apenas eles completarem o pensamento do argumentador. 

 

6. Lógica formal e lógica informal 

A lógica formal é o estudo das formas de um argumento, modelos abstratos comuns a 

muitos argumentos distintos. Um exemplo clássico é o Modus Ponens: ((p->q)^p)->q. 

A lógica informal é o estudo de argumentos particulares em linguagem natural e do 

contexto no qual eles ocorrem. 

 

7. Avaliação de argumentos: verdade das premissas 

Se uma das premissas de um argumento for falsa, então não se pode estabelecer a 

veracidade da sua conclusão. É preciso analisar cuidadosamente cada premissa, procurando 

contra-exemplos, de modo a constatar se as premissas são realmente verdadeiras. Devemos 

suspender o julgamento e procurar evidências adicionais quando não soubermos se a 

premissa é verdadeira ou falsa. 

 

8. Avaliação de argumentos: validade e probabilidade indutiva 

Os argumentos podem ser classificados em duas categorias: indutivos e dedutivos, 

dependendo das suas conclusões seguirem ou não as premissas básicas. O argumento 



dedutivo é um argumento cuja conclusão deve ser verdadeira se as suas premissas básicas 

forem verdadeiras. O argumento indutivo é aquele cuja conclusão não é necessária, dada as 

suas premissas básicas. As conclusões dos argumentos indutivos são mais ou menos 

prováveis em relação às suas premissas. Assim, diferentemente dos argumentos dedutivos 

cuja probabilidade indutiva é sempre 1, os argumentos indutivos têm uma escala de 

probabilidades indutivas (forte ou fraca) e daí variam muito em fidedignidade. 

 

9. Avaliação de argumentos: relevância 

De modo intuitivo, a falta de relevância é precedida por certa particularidade ou 

descontinuidade na inferência das premissas para a conclusão. Onde as premissas são 

altamente relevantes, ao contrário, a inferência é natural e óbvia. Um bom argumento requer 

não somente premissas verdadeiras e probabilidade indutiva alta, mas também um alto grau 

de relevância. 

 

10. Avaliação de argumentos: exigência de total evidência 

É necessário analisar nos argumentos se existe alguma manipulação seletiva da 

evidência, uma seletividade que é ilegítima (falácia da evidência suprida). Os bons 

argumentos exigem a total evidência, proibindo assim qualquer seletividade no raciocínio 

indutivo. Deste modo, se um argumento é indutivo, as suas premissas precisam conter todas 

as evidências conhecidas e que são relevantes para a conclusão. 

As falácias de evidência suprimidas podem ser cometidas intencionalmente ou 

involuntariamente. Se o argumentador omite intencionalmente informações relevantes 

conhecidas, a falácia é uma fraude deliberada. No entanto, uma evidência suprimida não 

deve ser confundida com os entimemas (premissas implícitas). Os entimemas são suposições 

que o autor de um argumento pretende que o leitor as tome como certas. Pelo contrário, as 

evidências supridas são informações que o autor deliberadamente oculta ou 

involuntariamente omite. 



11. Avaliação de argumentos: falácias 

 

11.1. Falácias de relevância (“non sequitur” – não se segue). 

11.1.1. Ad hominem – contra a pessoa. 

11.1.1.1. Ad hominem ofensivo. 

11.1.1.2. Culpa por associação / Envenenando o poço. 

11.1.1.3. “Tu quoque” – você também. 

11.1.1.4. Interesse revestido. 

11.1.1.5. Ad hominem circunstancial. 

11.1.2. Homem-de-palha - colocar o argumento do adversário menos plausível. 

11.1.3. “Ad baculum” – recurso à força. 

11.1.4. “Ad verecundiam” – apelo à autoridade (X diz P; logo P). 

11.1.5. “Ad populum” – apelo ao povo (X diz P; logo P). 

11.1.6. “Ad mesiricordiam” – apelo à piedade. 

11.1.7. “Ad ignorantiam” – apelo à ignorância (não tem sido provado P; logo ~P). 

11.1.8. “Ignoratio elenchi” – conclusão irrelevante. 

11.2. Raciocínio circular – petição de princípio (quando um argumento assume a sua própria 

conclusão) 

11.2.1. Petição de princípios epítetos – são frases que prejudicam a discussão e assim, 

de certo modo, assumem o ponto principal na questão. 

11.2.2. Perguntas complexas. 

11.3. Falácias semânticas – argumento tem múltiplos significados, vago… 

11.3.1. Ambiguidade (equívoco) – multiplicidade de significados que muda durante o 

argumento. 

11.3.2. Anfibologia – ambiguidade ao nível da estrutura da sentença. 

11.3.3. Vaguidade – indistinção de significado, em oposição à multiplicidade de 

significado. 



11.3.4. Ênfase – enfatizações que geram interpretações múltiplas. 

11.4. Falácias indutivas – a probabilidade indutiva é baixa. 

11.4.1. Generalização apressada – extrapolação falaciosa. 

11.4.2. Analogia defeituosa. 

11.4.3. Falácia do jogador (X não tem ocorrido recentemente; então, X provavelmente 

acontecerá logo). 

11.4.4. Falsa causa – confundir uma causa com um efeito. 

11.4.5. Evidência suprimida – ignorar evidências. 

11.5. Falácias formais. 

11.5.1. Negando a antecedente – ((p->q)^~p)->~q. 

11.5.2 Afirmando a consequente – ((p->q)^q)->p. 

11.5.3 Falácia de composição – atribuir a parte pelo todo. 

11.5.4 Falácia de divisão – o todo pela parte. 

11.6. Falácias de premissas falsas. 

11.6.1. Falsa dicotomia. 

11.6.2. Declive ardiloso. 

11.6.3. Teoria do dominó. 


