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Resumo: 

Este  texto  tem  como  objetivo  expor  uma  metodologia  de  desenvolvimento  de 
eloquência, além de ressaltar a importância do ensino de lógica nas aulas de Língua 
Portuguesa, enfatizando sua capacidade formativa no que se refere à capacidade 
argumentativa dos alunos.  Com o intuito de provê-los com uma maior habilidade 
textual, e com vista nas redações dos vestibulares e do ENEM, esse ensino vem 
sendo aplicado nas aulas de Redação da atual edição do projeto de extensão Curso 
Pré-Vestibular UNICENTRO.

Introdução

Uma  das  mais  importantes  ferramentas  na  elaboração  de  um  texto, 
especialmente do  tipo  dissertativo,  é  a  argumentação na interação com o leitor. 
Esse tipo textual, de acordo com Amaral et al. (2000), é basicamente formado por 
uma introdução, seção responsável pela apresentação do tema e do ponto de vista, 
um desenvolvimento, lugar de argumentação, e a conclusão, em que apresenta-se a 
síntese reafirmadora das ideias principais.  Como visto, entre as partes constituintes 
do texto dissertativo-argumentativo está o espaço destinado ao convencimento do 
leitor por meio de discussões apresentadas logicamente.

Dentro desse contexto, o ensino dos fundamentos da lógica, i.e. argumentos 
válidos, falácias comuns, estruturação da argumentação, está sendo desenvolvido 
na edição 2015 do projeto de extensão da UNICENTRO, o Curso Pré-Vestibular. 
Essa metodologia vem sendo aplicada dentro das aulas de redação com o intuito de 
prover os alunos com condições argumentativas melhores na sua capacidade de 
argumentação e organização de ideais na produção textual, visando as provas dos 
vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM.

De  acordo  com  Paraná  (2008),  o  aluno  necessita  compreender  o 
funcionamento de um texto escrito, o que é feito a partir de diversos elementos, tais 
como organização, coerência, coesão, e intencionalidade. Além disso,

Pensar que o domínio da escrita é inato ou uma dádiva restrita a um 
pequeno número de sujeitos implica distanciá-la dos alunos. Quando 
a  escrita  é  supervalorizada  e  descontextualizada,  torna-se  mero 
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exercício para preencher o tempo, reforçando a baixa auto-estima 
linguística dos alunos, que acabam compreendendo a escrita como 
privilégio  de  alguns.  Tais  valores  afastam a  linguagem escrita  do 
universo de vida dos usuários,  como se ela fosse um processo à 
parte, externo aos falantes, que, nessa perspectiva, não constroem a 
língua, mas aprendem o que os outros criaram. (PARANÁ, 2008, p. 
68)

Com  vista  nisso,  o  desenvolvimento  do  pensamento  lógico  contribui  na 
formação de autores mais conscientes de textos.  Destarte, apresentam-se neste 
texto alguns dos assuntos lógicos tratados nas aulas de português desta edição do 
projeto.

Materiais e métodos

Em  Língua  Portuguesa,  as  pesquisas  são  frequentemente  bibliográficas, 
posto que um dos seus mais importantes objetos é a escrita.  Além disso, Gil (2002, 
p. 45) afirma que

A  principal  vantagem  da  pesquisa  bibliográfica  reside  no  fato  de 
permitir  ao investigador  a  cobertura  de uma gama de fenômenos 
muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. 
Essa  vantagem  torna-se  particularmente  importante  quando  o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço.

Dessa forma, as aulas tem sido preparadas, pelo primeiro autor deste texto, 
com base  em uma obra prestigiada em matéria de lógica, Salmon (1971).

Resultados e Discussão 

A lógica não serve somente à filosofia, ou à matemática, mas o faz também a 
outras tantas ciências, inclusive à linguagem.  Um dos seus mais frequentes usos, 
refere-se  à  argumentação  na  produção  textual.   Ademais,  frequentemente  são 
exigidos tipos textuais dissertativos em vestibulares e no ENEM, o que justifica o 
ensino do supracitado tema.

Na argumentação textual, faz-se uso de elementos da lógica clássica. Nesse 
contexto, são abordadas nas aulas a lógica dedutiva e a lógica indutiva.  Sobre essa 
última,

[...]  ao  contrário  do  que  sucede  com os  dedutivos,  levam a 
conclusões cujo  conteúdo excede o das premissas.   É esse 
traço  característico  da  indução  que  torna  os  argumentos 
indutivos  indispensáveis  para  a  fundamentação  de  uma 
significativa  porção  de  nossos  conhecimentos.   Mas  é  esse 
mesmo fato que levanta questões extremamente complicadas, 
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dificultando a análise do conceito de apoio indutivo (SALMON, 
1971, p. 76).

Em  relação  à  dedução,  Salmon  (1971)  ainda  coloca  que  a  validade  dos 
argumentos  dedutivos  é  determinada  não  pelo  conteúdo,  como acontece  com a 
indução, mas pela forma lógica dos enunciados.  Por exemplo, o argumento ''Todos 
os A são B. Todos os C são A.  Logo, todos os C são B''  é uma forma válida, 
independente do que se coloque em lugar de A, B, ou C. 

Dentre os diversos tópicos relacionados à dedução e à indução, seguem-se 
alguns exemplos de conteúdos lógicos que foram apresentados aos alunos:

A falácia  post hoc ergo propter hoc consiste em concluir que B foi causado 
por A simplesmente porque B se seguiu de A. 

e.g. O monstro do Lago Ness foi visto naquelas águas. Algo virou nosso barco; é 
lógico que foi o monstro.

Outra espécie de falácia abordada na sala de aula é do tipo Non-Sequitur, a 
falácia da afirmação do consequente, forma dedutiva condicional:

Forma: se p então q; q; logo, p.

e.g. Pessoas inteligentes se irritam mais facilmente. Eu me irrito facilmente. Logo, eu 
sou uma pessoa inteligente.

e.g. Se os impostos forem reduzidos, terei mais dinheiro para gastar.  Eu tenho mais 
dinheiro para gastar. Logo, as taxas devem ter sido reduzidas.

e.g. Se eu estou em Guarapuava, então eu estou no Paraná.  Eu estou no Paraná. 
Logo, eu estou em Guarapuava.

Além dos  mencionados,  outros  temas  foram tratados  também,  tais  como, 
Argumentum ad hominem, Silogismos, Argumento resultante do consenso geral, e a 
falácia da causa comum.

Quanto à forma de abordagem do tema, o professor de Língua Portuguesa 
destinou algumas aulas de Redação para esse fim, e vem apresentando nas suas 
aulas  subsequentes,  entre  outros  assuntos  programados  para  aqueles  dias 
específicos, tópicos relacionados à argumentação lógica, sempre com definições e 
exemplos como os mencionados.

Conclusões

A  lógica  nas  aulas  de  Redação  contribui  peremptoriamente  no 
desenvolvimento  do  raciocínio  e  na  habilidade  discursiva  dos  alunos,  tanto  na 
oralidade  quanto  na  escrita.  Isso  tem  como  consequência  que  os  mesmos 
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desenvolvam textos argumentativos com maior qualidade. Além disso, o  método 
contribui com o desenvolvimento do cidadão, algo que é previsto na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Apesar de não serem aplicados testes quantitativos para medir a evolução 
discente, espera-se que os alunos envolvidos na edição em andamento obtenham 
sucesso nas redações das provas e vestibulares que prestarem.
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