
7º ANO FILOSOFIA 

PROF. SUSSUMO 



• Penso, logo existo 

1. Etapas do Método 
cartesiano:  

a. Só aceitar o que for claro e 
evidente. 

b. Análise: decompor os 
problemas em partes. 

c. Síntese: recompor e unir os 
fatos.  

d. Fazer revisão. 

DESCARTES 



• A não é igual a A 

• Identidade não existe. Só existem 
coisas semelhantes no mundo 

• Princípio da Razão Suficiente. As 
coisas possuem uma razão de ser, 
por exemplo, o olho na face e não 
na mão. 

• Linguagem nossa é imprópria, por 
isso precisamos de uma 
linguagem matemática. 

LEIBNIZ 



• Argumento indutivo só leva a 
conclusões prováveis 

• Argumento dedutivo parte da 
conclusão do argumento 
indutivo 

Salmão é peixe e nada 

Sardinha é peixe e nada 

Logo, Todo peixe nada 

Salmão é peixe 

Logo, Salmão nada 

JOHN STUART MILL 



• Sentido (significado das coisas, ex. o 
carro é um veículo de transporte) e 
Referência (ligação com algo real, 
ex. o meu carro). 

• Existem coisas sem referência, mas 
que possuem sentido, ex. o 
unicórnio amarelo.  

• Crítica à lógica aristotélica: Lógica é 
incompleta e não dá conta das 
expressões como: não, socorro. 

• Linguagem matemática e Lógica 
Simbólica. 

GOTTLOB FREGE (1848-1925) 



Operadores lógicos: 
a) Conjunção: Comi abacate e 

ameixa. 
b) Disjunção: Comi abacate ou 

ameixa. 
c) Condicional: Se os alunos 

estudarem, então passarão no 
vestibular. 

d) Bicondicional: Os alunos 
passarão de ano se e somente 
se tiverem média superior a 
seis.  

GOTTLOB FREGE (1848-1925) 



• Enunciados são segmentos linguísticos que 
têm sentido completo e podem ser 
verdadeiros ou falsos: 

 

 

GOTTLOB FREGE (1848-1925) 

É completo? É V ou F? É 
enunciado? 

A árvore tem folhas. Sim Sim Sim 

Está chovendo. Sim Sim Sim 

Capivara. Não Não Não 

Eu vi uma capivara no lago. Sim Sim Sim 

Que horas são? Sim Não Não 

Traga-me um ovo! Sim Não Não 


