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Lógica clássica.  Termos, proposições e argumentos.  Teoria da argumentação. Noções de lógica 
simbólica e sua aplicação ao Direito. 

 

 
OBJETIVOS 

O estudante será capaz de: (a) identificar as características dos termos, proposições e 
argumentos no que se refere a suas relações na lógica aristotélica; (b) reconhecer as 
relações lógicas que garantem a verdade da conclusão a partir da verdade das premissas; 
(c) distinguir argumentos válidos de falácias, bem como a legitimidade da argumentação; (d) 
distinguir entre convencimento e persuasão, em seus usos retóricos; (e) identificar os 
símbolos elementares da lógica formal, com vistas a sua aplicação a questões de Direito. 

 
METODOLOGIA 

 
Aulas expositivas exercícios de aplicação.  
 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

    
1 Lógica clássica 

 
                  1.1 Idéias e termos: conceito e classificação 

1.2 Juízos e proposições. Relações entre proposições; propriedades lógicas.   
1.3 Raciocínios e argumentos.  Silogismo categórico e silogismo hipotético. 
1.4 Regras de inferência; modus ponens e modus tollens. 
1.5 Falácias. 
 

 2 Lógica e retórica 
    
             2.1 Convencimento e persuasão.  
             2.2 Certeza e plausibilidade 
             2.3 Estratégias retóricas 
             2.4 Linguagem e discurso 

 
.3 Elementos de lógica simbólica 
 



 
             3.1 Fundamentos da lógica moderna  
             3.2 A relação jurídica como caso particular das relações binárias.   
             3.3 Lógica modal e Direito: o funtor deôntico 
               

 
 

 
 

RECURSOS DIDTICOS 

 
Aulas expositivas. Discussão em grupo e análise critica entre os grupos com a mediação do 
professor. 

 
AVALIAÇÕES 

A metodologia da avaliação deve ser diagnóstica, processual e continuada. A avaliação deve ser 

mais um momento no processo de ensino-aprendizagem, destinado à formação do aluno, à 

pesquisa e ao questionamento, não simplesmente para verificação do nível de apreensão dos 

conteúdos, o que, todavia, também deve ser aferido. Dentro dessa perspectiva, serão aplicadas 

as provas, trabalhos, em especial o manuseio de peças processuais e textos normativos. 
A avaliação envolverá, ainda, além do aproveitamento de cada aluno, assiduidade, dedicação, 
participação, interesse, capacidade de interpretação e de crítica 
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