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Primeiros objectivos a alcançar:

• Reconhecer os quatro tipos de proposições categóricas.

• Enunciar proposições numa das formas típicas



O Quadrado Lógico



Exercícios sobre proposições

1. Tendo em conta a conclusão de um argumento, “Logo, Nem tudo o que brilha é ouro” :

(Nota: Esta conclusão detém valor de verdade)

1.1. Formule a conclusão (a negrito) na forma padrão. 

1.1.1. Indique o seu valor lógico, qualidade, quantidade e tipo.

1.1.2. Classifique o sujeito e o predicado quanto à sua distribuição.

1.1.3. Escreva a sua proposição contraditória e a sua proposição contrária e para cada indique o seu 
valor lógico, tipo, qualidade, quantidade e tipo de distribuição do sujeito e predicado.

Soluções:
1.1. - Algumas coisas que brilham não são ouro.
1.1.1 – Verdadeiro, Qualidade Negativa, Quantidade Particular e Tipo O.
1.1.2 – Sujeito Não Distribuído e Predicado Distribuído.
1.1.3 – Proposição Contraditória:
- Tudo o que brilha é ouro. Valor lógico – Falso; Tipo – A ; Qualidade – Afirmativa ; Quantidade – Universal; Sujeito -
distribuido e Predicado não distribuído. 

- Proposição Contrária não existe.



Próximos objectivos a alcançar:

• Identificar, num silogismo categórico, os seus constituintes

• Identificar o modo e a figura dos silogismos 

• Avaliar a validade dos silogismos categóricos regulares mediante a 
aplicação das regras 

• Saber aplicar as regras do silogismo categórico



Regras de validade do silogismo categórico

Todos os silogismos para serem válidos precisam de obedecer a certas regras.

Elas podem dividir-se em:

- Regras dos Termos;

- Regras das Proposições;



Regras dos Termos

Um silogismo tem de ter três e só três termos, ex:

As cadeiras têm pés

O António tem pés

Logo, o António é cadeira

Como se pode ver existem quatro termos:

- Cadeira – Objecto onde nos podemos sentar.

- António – Nome Próprio.

- Pés da cadeira

- Pés do António

Por isso, pés, não tem o mesmo significado em todas as premissas, logo o silogismo é não 
válido.



Regras dos Termos

O termo médio não pode aparecer na conclusão, ex:

Sócrates é filósofo

Sócrates é pequeno

Logo, Sócrates é pequeno filósofo.

A conclusão tem o termo médio.

O termo médio tem que aparecer sempre nas duas premissas, mas não na conclusão.

Nota: A conclusão, num silogismo válido, apenas tem que ter o termo menor e o termo maior.

Silogismo não válido



Regras dos Termos

O termo médio deve estar distribuído pelo menos uma vez, ex:

Todos os leões são mamíferos – Tipo A

Todos os gatos são mamíferos – Tipo A

Logo, todos os gatos são leões

O termo médio, mamíferos, nunca está distribuído, pois é predicado nas premissas de tipo A.

Silogismo não válido.



Regras dos Termos

Se um termo está distribuído na conclusão, tem de estar distribuído na premissa onde 
ocorre, ex:

Todos os carnívoros são seres vivos – Tipo A

Alguns mamíferos não são carnívoros – Tipo O

Logo, nenhum mamífero é um ser vivo – Tipo E

Se observarmos bem, podemos ver que o termo maior “ser vivo” não está distribuído na 
primeira premissa e está distribuído na conclusão, logo isto não pode acontecer.

A isto chamamos Ilícita Maior, pois diz respeito ao termo maior.

Por outro lado, o termo menor “mamífero” encontra-se não distribuído na segunda 
premissa e distribuído na conclusão, logo isto não pode acontecer.

A isto chamamos Ilícita Menor, pois diz respeito ao termo menor.

Silogismo não válido



Regras das Proposições

De duas premissas negativas nada se pode concluir, ex:

Nenhum avarento é pobre – Tipo E

Alguns padeiros não são avarentos – Tipo O

Logo, Nenhum padeiro é avarento

Silogismo não válido



Regras das Proposições

De duas premissas afirmativas não se pode derivar uma conclusão negativa, ex:

Todos os filósofos são grandes pensadores – Tipo A

Alguns escritores são filósofos – Tipo I

Logo, nenhum escritor é grande pensador – Tipo E

Silogismo não válido



Regras das Proposições

A conclusão segue sempre a parte mais fraca, ex:

Nenhum político é filósofo

Alguns filósofos são sábios

Logo, todos os sábios são políticos

A conclusão deve ser negativa se houver uma premissa negativa.

A conclusão deve ser particular se houver uma premissa particular.

Silogismo não válido



Regras das Proposições

De duas premissas particulares nada se pode concluir, ex:

Alguns jovens são desportistas

Alguns desportistas são profissionais

Logo, alguns profissionais são jovens

Silogismo não válido



Exercícios para aplicação das regras

1. Indica se os silogismos são válidos e justifica.

Tudo o que rasteja morre

Nenhum Homem rasteja

Logo, Nenhum Homem morre

Todos os atenienses são gregos

Alguns gregos são filósofos 

Todos os filósofos são atenienses

Não válido, pois na conclusão o termo maior “morre” está distribuído e 
na premissa de onde ele ocorre, ou seja, na premissa maior, ele não 
está distribuído, logo existe uma Ilícita Maior.

Não válido, pois a conclusão deveria seguir a parte mais fraca e ficar 
particular. Além disso, o termo menor “filósofos” encontra-se 
distribuído na conclusão e não distribuído na premissa menor, logo 
existe uma Ilícita Menor.



Figuras do Silogismo

Um silogismo é da 1ª figura se o termo médio for sujeito na premissa maior e

predicado na premissa menor.

Um silogismo é da 2ª figura se o termo médio for predicado nas duas premissas.

Um silogismo é da 3ª figura se o termo médio for sujeito nas duas premissas.

Um silogismo é da 4ª figura se o termo médio for predicado na premissa maior e

sujeito na premissa menor.



Modos do silogismo categórico

Para identificar o modo de um silogismo basta identificar os tipos das premissas e

conclusão, ou seja, ver se são tipo A, E, I, O.

Por exemplo,

Nenhum desportista é preguiçoso – Tipo E

Alguns homens são preguiçosos – Tipo I

Alguns homens não são desportistas. – Tipo O

O silogismo é do tipo EIO.



Os Únicos Modos Válidos



Exercícios de aplicação

Indique se o seguinte silogismo é válido. Se não é válido, justifique.

Todos os mamíferos são gatos
Todos os leopardos são mamíferos
Logo, todos os leopardos são gatos.



Últimos objectivos a atingir:

• Indica os tipos de silogismos hipotéticos

• Identifica o modo válido dos silogismos hipotéticos

• Identifica diferentes tipos de falácias formais

• Realiza exercícios relativos aos silogismos categóricos e hipotéticos



Silogismos Hipotéticos

O que são?

São silogismos cuja premissa maior não afirma nem nega de forma categórica ou absoluta, mas

sim sob condição ou, então, aqueles em que nessa premissa se estabelece uma alternativa.

Existem dois tipos:

- Condicional

- Disjuntivo



Silogismos Condicionais

O que é?

É um silogismo cuja premissa maior é uma proposição condicional dividida em duas partes:

- A condição (ou antecedente)

- Condicionado (ou consequente)

Este silogismo pode ter um modo positivo e um modo negativo, ambos válidos.

- O Modo Positivo é chamado “modus ponens” : 

Consiste em afirmar o antecedente na premissa menor

Consiste em afirmar o consequente na conclusão.

Se A, então B

A

Logo, B.



Modo Positivo - Exemplos

Se compro a casa, gasto imenso dinheiro

Ora, compro  a casa

Logo, gasto imenso dinheiro.

Se chover, não vamos ao cinema

Chove

Logo, não iremos ao cinema.

Se Joana telefonar, é porque está em casa

Ora, Joana telefonou

Logo, Joana estava em casa.



Modo Negativo

O modo negativo é também chamado de “modus tollens”:

O condicionado (consequente) é negado na premissa menor.

A condição (antecedente) é negada na conclusão.

Se A, então B

Não B

Logo, não A

Exemplo:

Se Joana estivesse em casa, telefonaria.

Joana não telefonou

Logo, Joana não estava em casa.



Silogismo Disjuntivo

É aquele cuja premissa maior é uma proposição disjuntiva.

A premissa menor afirma ou nega um dos membros.

A conclusão afirma ou nega o outro.

Um dos modos legítimos:

Modus ponendo-tollens (Modo positivo-negativo):

A premissa menor afirma uma das alternativas e a conclusão nega 
a outra ou as outras, ou seja, a premissa menor é afirmativa e a 
conclusão é negativa.

Ou penso ou sinto

Penso

Logo, não sinto.



Mais exemplos do modus ponendo - tollens

Exemplo 1:

Ou sou bombeiro ou padeiro ou professor

Sou bombeiro

Logo, não sou padeiro nem professor

Exemplo 2:

Ou estou cansado ou não estou desconcentrado.

Estou cansado

Logo, estou desconcentrado.

No 2º exemplo, afirmou-se a primeira alternativa na segunda premissa e negou-se a

segunda alternativa na conclusão.

Como a segunda alternativa já era negativa, ao negá-la tivemos de a colocar na forma

Afirmativa, pois negar uma negação equivale a afirmar.



O outro modo legítimo

Para além do modus ponendo-tollens existe outro modo: o modus tollendo-ponens.

Modus tollendo – ponens (ou modo negativo – positivo):

A premissa menor nega uma das alternativas.

A conclusão afirma a outra.

Exemplo:

Neste momento, ou chove ou faz sol.

Não chove

Logo, faz sol.



Ou não fico em casa ou não vou para a rua

Fico em casa 

Logo, não vou para a rua.

Ele tem mais que 16 anos ou ele é criança

Ele não tem mais que 16 anos.

Logo, ele é criança.

Mais exemplos do modus tollendo-ponens



Falácias de Silogismos
No silogismo hipotético ou condicional:

-> Este silogismo pode ter um modo positivo – modus ponens – e um modo negativo –

modus tollens – , ambos válidos. 

-> Se, em vez de se afirmar o antecedente na premissa menor (modus ponens), se

afirma o consequente, comete-se a falácia da afirmação do consequente (exemplo A).

-> Se, em vez de se negar o consequente na premissa menor (modus tollens), se nega

o antecedente, comete-se a falácia da negação do antecedente (exemplo B).

Exemplo A:

Se chove, fico em casa
(antecedente -> consequente)

Fico em casa
(afirmação do consequente)

Logo, chove.
(afirmação do antecedente)

Exemplo B:
Se chove, fico em casa
(antecedente -> consequente)

Ora, não chove
(negação do antecedente)

Logo, não fico em casa.
(negação do consequente)



Em súmula

A falácia da afirmação do consequente comete-se quando, a partir de uma proposição

condicional, se afirma o consequente na premissa menor, concluindo-se com a

afirmação do antecedente.

Se Pedro canta, Ana ri

(antecedente -> consequente)

Ana ri

(afirmação do consequente)

Logo, Pedro canta.

(afirmação do antecedente)



Falácias da negação do antecedente

A falácia da negação do antecedente comete-se quando, a partir de uma proposição

condicional, se nega o antecedente na premissa menor, concluindo-se com a negação

do consequente.

Exemplo:

Se Pedro canta, Ana ri

(antecedente -> consequente)

Ora, Pedro não canta

(negação do antecedente)

Logo, Ana não ri.

(negação do consequente)



Exercícios de Aplicação

1. Com base em: “Se o doente não melhorar, vai fazer terapia” escreva a premissa 
menor e a conclusão seguindo o modus ponens.

2.    Com base em: “Se o doente não melhorar, vai fazer terapia” escreva a premissa 
menor e a conclusão seguindo o modus tollens

O doente não melhora
Logo, vai fazer terapia

Não vai fazer terapia
Logo, o doente melhora.


