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Os modernos estudos do desenvolvimento da infância do
ser humano chamam a atenção para a facilidade que as cri-
anças possuem _ de reconhecer os contextos em que se fala,
isto é, a facilidade de ir além do significado "falado" das pa-
lavras.

Isto é extraordinário, quando sabemos tratar-se de crian-
ças de menos de sete anos a que se referem os psicólogos do
desenvolvimento. Aprender palavras, reconhecer contextos
onde se utilizam, ir além desse significado e transferi-Io para
contextos novos - é um bom começo para o raciocínio ver-
bal!

RACIOCINAR supõe a capacidade de ver coisas, distin-
guir entre elas e ir do concreto visto ao abstrato, passando

-pela generalização. E também supõe a facilidade de fazer o ca-
minho inverso, do conceito abstrato, passando pel-o geral que
abrange- divers.as coisas, ir até alguma coisa concreta, especí-
fica, particular.

Veja-se este exemplo de comunicação ocorrido num gru-
pinho de jovens. Falava-se da obra de José' de- Alencar e um
deles lembrou "Iracema, a virgem dos lábios de mel". Ouvindo
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isto, um outro Jovem retrucou "que horrível! lábios de mel. ..
cheios de mosca em volta"! ... Todo o grupo riu a valer.

Onde está a graça? A mim parece que está no contraste
dos contextos que permitem o significado. O Autor partiu do
concreto particular: o mel é doce ... beijar os lábios de Ira-
cema é doce como o mel. .. Iracema é, pois (generalizando a
doçura), a virgem dos lábios de mel. A generalização e abstra-
ção a um nível mais alto são graciosas. A graça hilariante está
no tombo que aqueles jovens fizeram dar à palavra "mel", do
contexto abstrato ou geral, para o contexto concreto particular
(o mel é melento)!

RACIOCINAR é fazer e desfazer contextos, porque tudo
o que é visível se vê num contexto. Raciocinar é incluir em al-
gum contexto; é relacionar. Mas há três espécies de contexto:

1. Concreto-partícular (P): a inclusão neste contexto diz-
-se inclusão intransitiva, porque o termo a definir liga-se a um
outro que parece fechá-Io completamente. Exemplo: Juruna é
um rNOIO.. ~ como se dissesse "índio é Juruna", não há outro,
pelo menos, de que eu me interesse em falar. Este é o primeiro
estágio da compreensão. As respostas a este nível são parciais,
baseadas em pormenores irrelevantes, em fragmentos, apega-
dos ao conteúdo material.

2. Concreto-geral (G): a inclusão neste contexto diz-se
transitiva, porque deixa uma porta aberta para o conceito.
Exemplo: um fNOIO é um homem de alguma tribo selvagem.
A este nível há generalização de alguns termos, se bem que
uma generalização dominada pelo conteúdo material. "Um ho-
mem" pode s.er Juruna ou Joaquim; "alguma tribo" não se li-
mita aos Guaranis, Tapuias ou Tamoios.

A compreensão literal situa-se aqui a este nível interme-
diário de compreensão, apoiando-se na rede de combinações
possíveis, nas regras de linguagem, sem ultrapassar o conjunto
do contexto material.

3. Conceito ou contexto abstrato (A): é aquele onde os
termos a definir ultrapassam o conteúdo material ou concreto.
Exemplo: rNOIO é um concelto étnico.
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o sujeito que emite respostas a este nível de julgamento,
e não se apega a fragmentos concretos. do contexto, nem se
deixa dominar pelo conjunto material do contexto dado, ele
passa a evocar hipóteses possíveis, com base, naturalmente,
na experiência pessoal (concreta, vivida, particular, própria ...
mas sinteticamente universal).

Um termo abstrato ou um conceito não sofre inclusão in-
transitiva. O conceito participa da inclusão transttiva, ou da
generalização sobre dados. concretos, mas permanece aberto,
como um símbolo de conteúdos, de tal forma que pode funcio-
nar na ausência desses conteúdos. (*)

O conceito permite, pois, relações formais (de formas pu-
ras, sem conteúdos materiais ou concretos) consistentes ou
sistemáticas. Deste modo, os conteúdos que forem captados,
incluídos ou tomados no sistema lógico, podem ser desvenda-
dos ou conhecidos, inclusive em seus aspectos inexistentes,
mas possíveis.

A este nível é que se fala de compreensão "significante",
ou apreensão do sentido, através de simples indícios contex-
tuais, concretos, materiais. Os psicólogos do desenvolvimen-
to afirmam que este terceiro estágio do raciocínio começa a
salientar-se após a adolescência média, ou seja, 13 anos e
meio.

Esta facilidade de raciocinar, ou jogar com as coisas, rela-
cionando-as de diversas maneiras, indo e vindo do abstrato 'ao
concreto e do concreto à generalização e a novos conceitos,
pode ser favorecida por preferências de conteúdo. Uns prefe-
rem jogar com as coisas, outros com palavras, outros com nú-
meros, e outros ainda dão preferência ao jogo de relações já
simbolizadas. Temos assim o raciocínio mecânico, verbal, nu-
mérico, espacial, abstrato. Quanto mais ocorre na ausência
do contexto, ou melhor dito, na distância do contexto material,
mais abstrato se diz o raciocínio.

Há lógica em todos esses tipos de raciocínio, mas nos
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(*) Para conferir a terminologia (P, G, A) e algumas idéias até aqui expos-
tas, ver E. A. PEEL, Professor de Psicologia Educacional de Blrrninq,
ham, Inglaterra, apud Rev. Forum Educacional, Rio de Janeiro, FGV;
2 (2) abr./jun. 1978.
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importa aqui somente o racloclnio verbal. Que é feito desta
capacidade de brincar com as palavras, tão fácil em seu iní-
cio, desde a infância e tão saliente na adolescência?

Deixando de parte considerações de ordem biogenética
(déficits hereditários) e até mesmo de ordem sócio-econômica
(crianças sem escola), pretende-se acentuar, neste estudo, as
atividades escolares e, especialmente, o próprio estudo da lín-
gua vernácula. Se a palavra é símbolo por excelência, e se a
ciência requer descrição fiel da natureza (*) e abstração con-
tinua através da leitura dos indícios manifestos pelos fatos e
fenômenos - por que esta capacidade não é enfatizada siste-
maticamente nas escolas? Uma função não exercida tenderá
a atrofiar-se.

A escola concorre para esse atrofiamento em dois momen-
tos: primeiro, durante o ensino quando usa uma metodolopia
de não permitir ao aluno falar a partir de seu referencial Iin-
güístico e, por isso, não lhe permite fazer nele os ajustamen-
tos necessários. O segundo momento de atrofia do raciocínio
(o mais grave) ocorre na avaliação da aprendizagem. Da H à
8<:l série do I Grau, no 11Grau de Ens.ino e na Universidade, a
avaliação se faz do mesmo modo, com instrumentos similares
ou idênticos. Insiste-se nos testes objetivos (risca-risca) ou es-
colha múltipla. Quando se elaboram questões ditas "subjeti-
vas", não se cuida da qualidade das respostas: se há raciocí-
nios meramente inclusivos, parciais, fragmentados, irrelevan-
tes ou do domínio material, concreto; ou se as respostas abran-
gem certa generalização; ou se já atingem o nível conceitual,
abstrato.

A partir da 7~ e 8~ séries do I Grau, quando os alunos atin-
gem a intensidade da adolescência, o conjunto da avaliação
pode ser melhorado em nível de abstração. A ênfase deve ser
posta em testes de compreensão, de raciocínio, de argumen-
tação lógica, em provas de originalidade pessoal e em ativi-

(*) Diz Benjamin L. WHORF que "nenhum indivíduo é livre para descrever
a natureza com absoluta imparcialidade... Nem todos os observado-
res chegam à mesma evidência física, face a um mesmo quadro do
universo, a menos que tenham récips lingüísticas idênticos ou de certo
modo ajustãveis" (in Readings in Social Psychology, Holt, Hinehart
and Winston, 3rd ed., p. 5).
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dades propícias a envolver a efetividade do aluno, com vistas
a integrar o sentimento na razão e flexlblllzar, por esse modo,
'Os dispositivos perceptuais.

o TESTE DE RACICrNIO VERBAL

o teste de Raciocínio Verbal, que em seguida se descre-
ve (vide ANEXOS 1, 2, 3 e 4), foi elaborado com a finalidade
de ajudar os professores a testar e melhorar o raciocínio de
seus alunos.

O teste consta de duas partes, com 15 raciocínios cada
parte. Os racloclnlos encerram falácias materiais, quer dizer,
estão viciados no seu conteúdo, mais do que na estrutura ou
oonslstêncla dos argumentos. A lógica "falaz", como o termo
diz, é enganadora, ilusória, aparentando verdade onde não há.

APLICAÇÃO DO TESTE RV

O teste vem em cadernos separados:
Parte I e Parte 11. Os sujeitos respondem em folhas soltas.

Escrevem no alto da folha "Teste RV, Parte I, Data e Nome".
O aplicador distribui o caderno da I Parte, lê e explica para
os. alunos as Instruções do teste.

Uma boa motivação para .Q aluno fazer o teste com inte-
resse é informá-Io de que a I Parte serve para treiná-Io no
tipo de provas que ele terá de fazer, para obter conceitos na
escola.

Quando todos entenderem o que é para fazer, o aplicado r
do teste dá sinal de começar. Deve-se contar com 90 minutos,
para que os mais lentos tenham tempo suficiente. Em média,
na segunda parte, o tempo baixará para 60 minutos.

CORREÇÃO DO TESTE RV

Para corrigir o teste RV, basta consultar a CHAVE (ANE-
XO 3), onde vêm: o item, o erro, a designação do erro e a
matéria do erro.



ITEM: é preciso ver que o aluno tenha numerado corretamente
suas respostas. Havendo dúvidas, consultar o aluno, ou
eliminar o item da correção para todos os alunos.

ERRO: o lugar do erro pode estar em qualquer sentença ou na
ligação entre as sentenças. Assim:
C tsolado: indica que há déficit na sentença C.
B, C: indica deficiências nas duas sentenças.
B-C: a falha de raciocínio está na ligação entre as sen-
tenças indicadas. Mas o aluno fará bem em explicar o
erro, sem se preocupar com a exata localização.

DESIGNAÇÃO: é para simples informação do aplicador do
teste, sem nenhuma interferência na correção, e não de-
vendo ser enfatizada na aula explicativa, sob pena de
transformar a aula num exercício aborrecido de lógica
formal.

MAn~RIA: é o objeto da resposta do aluno e, portanto, da cor-
reção e do julgamento. Para ser aceita, a explicação do
erro, feita pelo aluno, deve dar uma noção da matéria do
erro, sem contudo precisar fazer uso dos termos da
Chave.
A correção deve considerar o seguinte:
Resposta totalmente aceite, .justificando bem todas as

falhas atribuir 3 pontos.
Resposta aceite pela metade: só uma

falha justificada quando há duas,
ou justificada apenas em parte- 2 pontos.

Resposta parcialmente aceite 1 ponto.
Resposta totalmente inadequada " O ponto.

COMO USAR O TESTE RV
PARA ENSINAR

Aplicada a I Parte do teste, o professor deve dar uma aula,
explicando cada um dos 15 raciocínios. Nesta aula, cada alu-
no precisa ter o teste na frente dos olhos: ou se projeta na tela
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cada raciocínio; ou se distribuem de novo os cadernos (menos
aconselhável, pois os alunos tenderão a rlscá-los); ou se es-
crevem os, racloclnlos no quadro, ou em cartazes. Professor
e alunos, todos participam das explicações, num ambiente des-
contraído, de coisa séria, divertida!

Com estas explicações espera-se que os alunos fiquem
mais atentos, quando responderem à Parte 11 do teste e aos tes-
tes de aula que incluam compreensão ou raciocínio.

Passados 30 dias, pode-se aplicar a Parte II do teste RV,
e seus resultados podem ser tomados como base para atri-
buição de conceito, se o professor assim o desejar. Não há
necessidade de explicar a 11 Parte do teste. Espera-se que o
aluno transfira o que aprendeu na primeira parte e acerte mais
na segunda, e passe a acertar melhor as questões de com-
preensão de outras provas escolares .

.'

A EXPERI~NCIA DO CENAFOR

O Departamento de Educação da Universidade Federal do
Ceará mantém programas do PREMEN e do CENAFOR, (*) além
dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação. A Coordenação
do programa do CENAFOR, preocupada com melhorar a perfor-
mance de sua clientela, na redação, expressão e comunicação
em Língua Portuguesa, promoveu uma experiência com o teste
ae Raciocínio Verbal.

Para este fim, os ilustres Professores das seis Turmas do
CENAFOR aceitaram reunir-se, durante dois dias completos,
estudando o teste RV e como favorecer o julgamento lógico,
através de atividades e das provas escolares.

A experiência foi executada como atrás foi descrito: apli-
cou-se a I Parte do teste RV em agosto/80 a todos os alunos
das seis Turmas, sendo seguida de uma aula explicativa; em
outubro aplicou-se a 11 Parte. Os resultados dos 102 alunos
que fizeram o teste completo aparecem na Tabela 1.

(*) PREMEN: Programa de Expansão e Melhoria do Ensino.
CENAFOR: Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a

Formação Profissional.



TABELA r
PORCENTAGEM EM PONTOS OBTIDA POR 102 ALUNOS DO
CENAFOR QUE REALIZARAM OS TESTES RV.! E RV.II, EM
CONFRONTO COM O VIII SEMESTRE DE PEDAGOGIA, DA

UFC, AGO-OUT /80

RV.I RV.II DIF. PROGRESSO
CURSOS N M F % pts % pts % N SIM. NÃO

O. Pedagogia 28 2 26 21 49 28 27 1

1. Administ. 15 2 13 17 44 27 15 O
2. Consto Civ. 15 9 6 21 44 23 13 2
3. Comércio 17 5 12 15 31 16 15 2
4. Créd. Fin. 18 6 12 21 38 17 18 O
5. Eletricid. 20 18 2 16 29 12 14 6
6. Saúde 17 5 12 lU 32 22 17 O

CENAFOR Tot 102 45 57 100 218 92 10

Média 17 36 19

Observação: se admitirmos como tendo progredido apenas aqueles
alunos que melhoraram 15% ou mais, assim mesmo 78% dos alunos
do CENAFOR estão incluídos.

o teste de raciocínio verbal foi também aplicado a uma
Turma de 28 alunas do último ano do Curso de Pedagogia. Na
Tabela 1, porém, o Total e a Média referem-se apenas às seis
Turmas do CENAFOR.

Como se pode ler na Tabela 1, todas as Turmas progredi-
ram um pouco, na aplicação da segunda parte do teste (RV-II).
Sobre 102 alunos, somente 10 não revelaram aumento de pon-
tos. Deve-se pensar que a melhoria da 11 Parte é esperada
como simples efeito cumulativo, ou a familiaridade que os
alunos obtiveram com a primeira parte. Tenha-se presente, to-
davia, que a Parte 11 apresentava 15 falácias de lógica dife-
rentes da primeira parte.

As médias de acerto, 17% na H aplicação e 36% na
aplicação da Parte 11 do teste, são muito baixas, em relação
à execução perfeita dos raciocínios. Na Turma de Pedagogia,
o aumento foi de 28%. Essa Turma pode servir de comparação
para as Turmas do CENAFOR, quanto ao efeito pretendido.
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QUAL O IMPACTO DESSE CRESCIMENTO EM RV
NO DESEMPENHO AVALIADO POR OUTRAS PROVAS?

A suposição básica é sempre que a rnelhoria em RV cor-
responderá ao progresso em provas, quaisquer que sejam, que
requeiram lógica verbal. ~ de se esperar, portanto, que tal au-
mento seja visto no resultado das provas de português, elabo-
radas pelos professores das diversas Turmas.

Foram consideradas duas notas-conceito: a segunda nota
por conhecimento (NPC) e a nota de exame final (NEF). Des-
prezou-se a primeira nota por conhecimento e a nota pelo tra-
balho individual. Aquela, pelo fato de- estar muito próxima da
aplicação do RV cuja primeira parte também não foi levada
em conta; e a nota do trabalho individual, por se tratar, segun-
do a informação dos professores, de uma tarefa a domicílio,
por vezes de autoria pouco identificável.

Na Tabela 2, a seguir, observa-se o número de notas-con-
ceito atribuídas a três grupos de alunos: o grupo A consta da-
queles alunos que obtiveram resultado acima da média geral
de 35,97%, na II Parte do teste de raciocínio verbal. O grupo
8 é formado dos alunos abaixo da média. E o grupo SRV é Q

grupo que não fez o teste, ou o fez incompletamente.

TABELA 2 "

Notas-conceito atribuídas, na disciplina de Português, por seis Pro-
fl"ssorp.sda matéria, a seis Turmas do CENAFOR, em duas Provas
(2.oNPC+NEF) na Escala EBRI, e comparação pelo qui quadrado em
três grupos de resultados diferentes no teste RV. UFC, DEP.o Educ.,

1980.

N ALUNOS TOTAL COMPARAÇõES PELO X2
Grupo
Teste (1) (2)

RV-lI E B R I Notas alunos Grupos EXBRI IRXBE

A 28 54 17 3 102 51 AXB 4,90 • 5,28 •
B 11 45 22 6 84 42 AX SRV 4,68 • 10,00··

SRV 21 65 44 8 138 69 B XSRV 0,34 0,64-TOT 60 164 83 17 324 162
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Antes mesmo da obtenção dos dados, as hipóteses que
levaram à aplicação do teste de raciocínio verbal eram que:
(1) o grupo Alto em raciocínio verbal devia distinguir-se- do
grupo Baixo, ou (2) distinguir-se do grupo que não aprendeu
com o teste RV; e depois da obtenção dos dados, face ao tato
de a média geral de acertos ser muito baixa, se hipotetizou
que (3) a comparação do grupo B com SRV devia ser nula.

As hipóteses acima foram confirmadas e isto pode ser lido
nas comparações que ocupam as três últimas colunas da Ta-
bela 2. Pode-se dizer, em suma, que o treinamento com o teste
de Raciocínio Verbal melhora o desempenho em Língua Por-
tuguesa.

Obstando à aceitação cabal destas decisões, há dois fatos
que convém examinar. Primeiro, a média de acertos no teste
RV-II sendo baixa, como foi possível atribuir-lhe diferenças

, significativas na lógica dos, sujeitos?
Uma explicação- é a seguinte: a média de 35,97% de acer-

tos é baixa, sem dúvida, mas corresponde a um aumento de
20% sobre a I Parte do teste de raciocínio verbal. E tem mais:
a amplitude de acertos, na I Parte, foi de 5-31%; ao passo que,
na Parte 11, foi de 13-82%. A metade destes alunos, pelo me-
nos, está acima da média. O aumento, portanto, pode ter ser-
vido como "dica" para despertar o potencial lógico dos indi-
víduos que, desde os 14 anos ao menos, vêm argumentando
com insistência.

A segunda coisa a examinar é o fato de os dados terem
sido obtidos, por seis professores diferentes, em provas di-
ferentes, com critérios peculiares de correção e de julgamen-
to. O que isto devia ter provocado era nulidade, ao invés de
significância.

Todavia, é de ver que se trata de uma mesma disciplina.
com um programa único elaborado após o debate com os seis
professores. Além disto, a Tabela 3 mostra que todos os pro-
fessores menos um usaram critérios de julgamento parecidos,
no que tange à atribuição de conceitos. Foram dadas notas de
Excelente, Bom, Regular e Insuficiente, recaindo a maior fre-
qüência (moda estatística) em Bom. Apenas um dos professo-
res fez exceção, não atribuindo qualquer nota Excelente, e des-
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+ +

locando a moda, na sua Turma, para o Regular. No conjunto,
porém, como se lê no Total e na Média da Tabela 3, a maior
freqüência é de conceitos B, havendo, nas demais categorias,
um mínimo de 5% de notas atribuídas.

Quando se fez, internamente, em cada Turma, as compa-
rações que foram efetuadas na Tabela 2, para o conjunto dos
alunos - os resultados são confirmados.

Veja-se como, no Total das três últimas colunas da Tabela
3, os melhores resultados em Excelentes e Bons cabem ao
grupo Alto em Raciocínio Verbal. O grupo B, quase nulo em
Raciocínio, equipara-se aos. que não fizeram o teste.

TABELA 3
NOTAS-CONCEITO DA TABELA 2, TRADUZTDAS EM PORCENTA-
GENS E POR TURMAS, PARA 162 ALUNOS DO CENAFOR, UFC,

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, 1980.

% DE ALUNOS COMPARAÇõES SIMPLES

TURMA grupo E B R I A X B A X SRV R X SRV
(1) (2) (1) (2) (1) (2)

1 A
B

SRV

A
B

SRV

A
B

SRV

A
B

SRV

A
B

SRV

A
B

SRV

28 61 11
17 58 25
4 64 32

50 44 6
38 50 12
43 46 11

14 64 22
22 50 22
25 65 10
42

O
5

12
11
5

O
O
O

38 20
50 48
45 40
69 19
67 17
56 33

42 33
39 44
29 54

0++
O
O

0++
O
O

O - +
6
O

0++
2

10
0++
5
6

25 O +
17
17

+ +

+ +

-O
+ +

+ +
+ +

O +O +
TOTAL
MÉDIA %

2

3

4

5

6

316 937 459 88 10+1- 9+2-
18 52 25 5

5+5-
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Por fim, temos que examinar a seguinte- questão: se com
um breve treinamento e um crescimento moderado em Racio-
cínio Verbal, os sujeitos obtiveram resultados melhores em
Língua Portuguesa - o que aconteceria, se a média de racio-
cínio verbal pudesse ser elevada mais ainda, até 60%, por
exemplo? Poderão os alunos, como um todo, aprender a racio-
cinar até esse ponto, ou a facilidade do raciocínio verbal é
apanágio de alguns? (cf. amplitude 13-82%> Mais ainda: se al-
guém melhorar em capacidade de raciocinar verbalmente, ele
melhorará também em todas as matérias, onde esse raciocínio
for utilizado. " e não somente em Língua Portuguesa? Eles se-
riam melhores, por exemplo, em matemática, pelo fato de en-
tenderem mais os dizeres ou as condições dos problemas?

Quais seriam as atividades necessárias e como se deve-
riam executar, para a finalidade de melhorar a capacidade de
raciocínio verbal?

O caminho está aberto para novas e mais elaboradas in-
vestigações. Neste trabalho, só é possível adiantar o seguinte:
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19) O teste RV, como está elaborado, em sua forma di-
nâmica, sem conteúdo específico de alguma disciplina, sendo
aplicado e discutido com os escolares, ajuda bastante, para
o caso daquelas provas que requeiram raciocínio lógico verbal.

29) E possível elaborar provas de raciocínio verbal, envol-
vendo um conteúdo ensinado. Dois tipos de prova já foram
utilizados:

A - tipo racioclnio completo (RACC), "onde está o erro".
O aluno deve descobrir e justificar as falhas no ra-
clcínlo. Exemplo: O professor ensina;

o aluno aprende;
portanto, somente o aluno é ig-
norante.

Este tipo de prova, com 10 itens, dá para ser
resolvido no âmbito de 100 minutos.



B - tipo racioclnio inecsbedo (RINAC), por exemplo:
Pope e ScoU afirmam que "um Q.I. pode ser
subestimado sempre que obtido sob condições
de ansiedade; se isto é verdade, então, os exa-
mes escolares .

Note-se que se trata de completar um raclocínlo, e não
uma sentença apenas. O total de itens, nesta prova, tam-
bém não deve passar de dez, para um tempo de 100
minutos.
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39) A experiência com estes dois tipos de prova, aplicada
a 27 alunas do Curso de Pedagogia, revelou que explicar o
erro (RACC) e, completar o raciocínio (RINAC) são dois exer-
cícios diferentes. Sua correlação é baixa (0,33), o que sig-
nifica que as duas formas são necessárias, se complementam
na avaliação. Os alunos acima/abaixo da média em um des-
tes testes. não se espera que ocupem a mesma posição no
outro.

Além disto, as duas formas similares, ou seja, o teste
RV, sem preocupação de conteúdo, e a prova de conteúdo
em forma de raciocínio (RACC), somente se ligam por uma
correlação baixa de 0,27.

A prova de conteúdo não pode ser substituída- pelo teste
RV e vice-versa. Ambas devem ser utilizadas.

Os alunos (em geral alunas) de Pedagogia apreciam muito
positivamente o uso desses testes, como sendo

"por demais diferentes ... só assim se aprende a de-
senvolver o raciocínio e a percepção... Faz com
que a pessoa se concentre e pense', coisa em que
não fomos treinados desde o alicerce.
O raciocínio inacabado permite que o aluno se ma-
nifeste livremente, dentro do assunto estudado ...
Exige mais habilidade de raciocínio do que conhe-

ctmento. .. exige mais atenção e muita coerên-
cia". "



"o teste de raciocínio me cansa e, às vezes, pre-
ciso parar um pouco para pensar ... muitas vezes o
resultado vem ao contrário do que eu esperava e
começo aí a perceber onde eu estava enganada ...
r~ muito bom para treinar a capacidade tntelectual,
só que não estava acos:tumada e me canso bas-
tante" ...

Até as restrições que os alunos fazem ao teste parecem
merecer atenção. Dizem alguns estudantes que'
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49) A sugestão, para que os alunos se vão acostumando,
é aplicar testes desta natureza, como já foi dito, a partir da
7~ série do I Grau - ao menos na disciplina de Português.

59) Finalmente, chama-se a atenção para o fato de' que
existem indícios de uma interação entre o Raciocínio Verbal e'
o índice de agradabilidade.

Um grupo de 17 alunas de Pedagogia fez o teste RV
e o teste de agradabilidade. Com raciocínio verbal alto (acima
da média) havia 8 alunas; e com raciocínio verbal baixo havia
9 alunas. Os resultados encontrados (com as ressalvas para
uma amostra pequena, mostraram o seguinte:

(a) O Grupo de RV-Alto tinha 7 alunas com índice de agra-
dabilidade normal ou superior e 1 inferior; o grupo de RV-Baixo
tinha o contrário: 1 aluno com índice de agradabilidade normal
e 8, anormal.

(b) O grupo de RV-Alto tem maior fluência afetiva global,
ou seja, gosta de maior número de coisas; e apresenta maior
número de sujeitos com fluência afetiva global acima da mé-
dia, do que apresenta o grupo de RV-Baixo (50% X 22%).

(c) O grupo de índice' de agradabilidade Alto ou acima da
média, foi melhor (se bem que não significantemente) do que
o grupo de índice Baixo, em: número de pontos obtidos na
Parte I e " do teste de Raciocínio Verbal e, naturalmente, na



porcentagem de crescimento em raciocínio, na segunda parte
do teste.

Se estes dados com o índice de agradabilidade se confir-
marem, entendemos que a melhoria do raciocínio verbal, nas
pessoas, vai exigir, além de testes, algum treinamento para o
desembaraço afetivo.

COMO ELABORAR O TESTE DE
RACIOCfNIO VERBAL DE CONTEúDO RACC E RINAC

Na vida corrente e nas escolas, as pessoas dialogam, re-
trucam, replicam, explicam ou polemizam, precisamente porque
vêem que as proposições emitidas pelo outro são falsas, in-
consistentes, defeituosas: ou, mesmo sendo verdadeiras, são
Incompletas, Inacabadas, deixando a desejar.

Ambas as formas RACC e RINAC utilizam elementos de
conteúdo ou da matéria lecionada.

1. A forma RACC indica a forma verbal em que o racio-
cínio é acabado ou completo e de conteúdo. í~ apresentado
esse raciocínio em três sentenças ou proposições, como se
fosse uma argumentação "defeituosa".

,-

Exemplo: A professora é bonita;
e (a professora) é competente;
então, a competência está sempre ligada à beleza.

Ao examinando compete descobrir o defeito ("onde está o
erro?"), descrevê-I o e torná-to manifesto.

2. A forma RINAC indica a forma verbal em que o racio-
cínio está incompleto. Não é apenas uma frase a completar:
deve ser um argumento, um encadeamento de sentenças que
precisa continuar até seu fechamento lógico (lógico, porque tem
consistência interna proposicional, ou por corresponder a al-
gum evento real).
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Exemplo: A professora é bonita e (a profess.ora) é competente;
então, a competência .

Ao examinando compete descobrir uma conclusão, rela-
cionando os elementos, que precedem a lacuna.

3. Para elaborar um teste, aproveitando a terminologia, os
conceitos ou algum conteúdo de uma determinada disciplina,
deve-se usar a matéria da CHAVE.

3.1 - Como estes testes exigem reflexão, tempo e paciên-
cia, não convém usar mais de 10 itens.

3.2 - Os. itens devem ser diferentes, quanto à dificuldade
de raciocínio proposta.

3.3-- Para isto, a CHAVE apresenta 30 falácias diferentes.
Elas podem ser agrupadas assim:

a b c d e f

1 6 11 16 21 26
2 7 12 17 22 27
3 8 13 18 23 28
4 9 14 19 24 29
5 10 15 20 25 30

3.4 - O elaborador do teste pode escolher quaisquer dos
pares de colunas para fazer constar essas dificuldades
no teste. Suponhamos que você escolheu as falácias
de raciocínio constantes das colunas a e f. Você vai ela-
borar as questões com as dificuldades (ver a CHAVE)
de nQ 06 a 10 e 26 a 30. Nomeadamente, os itens te-
riam os defeitos ditos: autocontradição, unigeneraliza-
ção, ênfase, evidência insuficiente, ignorância de alter-
nativas; aspecto negligenciado, incitar a inveja, mime-
tismo, demagogia, condicional contrária aos fatos.
Para o teste seguinte, escolher-se-iam outras duas co-
lunas.

..••
G



4. Também é possível decalcar os modelos dos testes
RACC e RINAC apresentados neste trabalho. Toma-se cada
item e vai-se imitando, isto é, modificando somente os termos
iecessárlos.

Para corrigir, usa-se o critério indicado anteriormente.

5. Na prática pedagógica, convém alternar as duas apli-
cações RACC e RINAC, pois, como foi visto, elas correlacio-
nam fracamente.

COMPLEXIDADE E VANTAGEM DO
RV-RACC/RINAC

Vamos estabelecer um breve paralelo entre os testes de
escolha múltipla (TEM), objetivos e já do domínio dos profes-
sores com este tipo de teste de raciocínio verbal. A compa-
ração é tão-somente para ressaltar as diferenças ou semelhan-
ças, e não para incutir a idéia de que um tipo deva substituir
o outro na prática escolar.

o TESTE DE ESCOLHA MÚlTIPLA apresenta-se na forma
àe uma parte fixa, o caput ou determinante das escolhas; e
uma parte variável, com 4 ou mais alternativas. para escolha de
uma "determinada", isto é, que responda adequadamente' ao
determinante.

A parte determinada é, por natureza, um conjunto de infor-
mações (conteúdo), sendo uma delas a resposta certa. O aluno
pode acertar a resposta, via: memória, acaso (pequeno, se' o
teste for estatisticamente preparado), e mediante elementos
extra proposícionais.

Faz-se o possível para que a forma dos itens sejainva-
riável, fixa uma só - a fim de poder ser preenchida por uma
exclusiva informação conteudística. No, TEM joga-se com ele-
mentos ou, no máximo, com relações entre elementos, para
compor uma só proposição (uma frase com sentido).

Ademais, do ponto de vista psicológico, encontrar a res-
posta certa faz o aluno repousar. O teste, portanto, não mexe
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com as tendências afetivas do aluno, salvo a tendência de vol-
tar ao repouso e se ver livre da necessidade de buscar.

a TEM, afinal, é um teste' de completar, em que se dão
os pedaços para o completamento. 't: como se fosse dito ao
aluno: procure, descubra nesta lista, pois já existe feito o que
está faltando!

Uma forma do TEM, com mais preferência entre os edu-
cadores de hoje, é a que diz: "risque a resposta certa e jus-
tifique a sua escolha!" Neste caso, a pergunta a ser feita é
"de que serve a justificação?" A resposta emitida pelo exa-
minando pode ser de memória, ou intuitiva, ou por descoberta
súbita (lnslqht), ou por associação, ou por acaso; mas ... que
importa justificar? Que nova informação essa justificativa for-
nece?

.'

a TESTE DE RAClaCfNla VERBAL apresenta-se na forma
de um argumento composto de três proposições:

verdade? verdade? mentira?
verdade? mentira? verdade?
ou, deixando uma destas. in1errogações inacabadas.

A forma parece aK. a erro está em alguma parte da es-
trutura. Algo faz a ilusão, porque o elemento ilusório está em
você (nos preconceitos, nos tabus, na emoção atingida, nas,
tendências perceptivas, nos hábitos e costumes, nos condicio-
namentos de infância) e você vê-se forçado a pôr a ilusão
entre parênteses, se quer concluir com lógica o argumento. A
própria forma está em cheque.

a aluno pode acertar sua resposta, via: (j) forma pura;
ou (ii) forma + conteúdo; ou ainda (iii) elementos intra propo-
sicionais.

A própria forma não é invariável, pois, que, sozinha, ela não
é o ser, não é a verdade. a raciocínio verbal joga com rela-
ções de elementos entre si e de sentenças.

Do ponto de vista psicológico, o teste faz o aluno adequar
as tendências afetivas ante (senão anti) racionais.
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A forma, à primeira vista, parece verdadeira da mesma
sorte que seu estado de repouso parece, ao aluno, verdadei-
ro. O problema que se lhe propõe é, todavia, desinstetedor ...
Procure o erro, pois há erro! O teste instiga a resistir ao re-
pouso, à forma feita; mantém o aluno em dinâmica, à pro-
cura do defeito formal, por fora e por dentro de si mesmo.

No RINAC, o que falta tem de ser construido, elaborado.
No RACC, o que se pede ao aluno é que "veja o erro e ma-
nifeste-o!" A resposta desvenda o lugar do erro, descreve a
natureza do erro e deixa fazer alguma inferência quanto ao
recipe mental do aluno.

Há vantagens em desenvolver o poder de' raciocinar, pois
que: porque simboliza, o homem fala. Porque fala, o homem
raciocina. Porque raciocina, o homem constrói sistemas ver-
bais, o mundo da lógica. O mundo da lógica existe in absentia,
na. distância ou na ausência das coisas físicas. Porque não
precisa da presença material dos objetos, ou de percorrer
seus movimentos, para "trabalhar", o homem resolve proble-
mas mais facilmente, antecipa e prevê. Porque raciocina, o
homem é espírito.

ANEXOS

ONDE ESTA O ERRO

PARTE I

-01-

TODAS AS PATAS SABEM NADAR; A
ORA, OS PEIXES NÃO T~M PATAS; B
PORTANTO, OS PEIXES NÃO SABEM NADAR! C

Como no exemplo acima, cada raciocínio é constituído por
3 proposições ou sentenças: A, B, C. Confira qual a sentença
errada, falha ou limitada no raciocínio lógico. ÀS, vezes, a falha
pode estar na ligação entre as sentenças.
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NÃO RISQUE NADA NEM ESCREVA NESTE CADERNO

Na folha de respostas, numere o raciocínio que vai dis-
cutir, com o algarismo correspondente do caderno. Leia o ra-
ciocínio todo, veja onde há falhas e descreva por que está
errado. Não deixe de responder a nenhum dos raciocínios, pois,
pelo critério de correção, sempre se aproveitará alguma coisa
na sua resposta. Pode haver mais de um erro em cada racio-
cínio. Explique todos.

No exemplo acima: o erro está em que o termo- "patas"
está usado em sentido diverso, nas duas sentenças A e B.
Em A, patas são aves; em B, patas pés. Por isto, as duas sen-
tenças não se relacionam. A conclusão é falsa por si (pois os
peixes nadam) e é falsa também como conclusão de A e B que
não estão relacionadas ...
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DESCUBRA IGUALMENTE OS ERROS NOS 15 RACIOCrNIOS
QUE SEGUEM! Você terá todo o tempo de que precisar.

~01-
VOCé: ESTÁ ONDE EU NÃO ESTOU, CERTO? A
ORA, EU NÃO ESTOU DENTRO DE UM POTE, CERTO? B
PORTANTO, VOCé: 8ST Á DENTRO DO POTE, CERTO? C

-02-
OS DOENTES E OS IGNORANTES SÃO UMA Bé:N-
çÃO DO C~U; _.. . . . . . . . . .. A
OXALÁ SEMPRE OS TENHAMOS EM ABUNDÂNCIA; B
SENÃO. O QUE SERIA DOS PROFISSIONAIS M~DI-

COS E PROFESSORBS! C

-03-
COSTUMA-SE DIZER QUE NA ECONOMIA BRASILEI-

RA "HA MUITO NAS MÃOS DE POUCOS"; .... A
DIVIDINDO IGUALMENTE O MUITO COM QUEM TEM

POUCO, . . B
O PROBLEMA DA POBREZA FICA SOLUCIONADO! C



- 04-
NUMA RODA DE JOVENS ADOLESCENTES, DIS-

CUTIA-SE QUAL A FóRMULA DA AGUA; .... '.. A
UM DOIDO QUE PASSAVA PERTO GRITOU:~ H20! B
A MOÇADA VAIOU E CONTINUOU DISCUTINDO QUAL

A FóRMULA DA AGUA! , C
- 05-

INCONFORMADA COM A NOTA BAIXA EM MATEMA-
TICA, UMA ACAD~MICA DIZIA: A

O PROFESSOR NÃO PODE ME DAR ESSA NOTA .. ,.. B
POIS SE AT~ COM O LEONEL QUE ~ O BICHO-
PAPÃO DE PSICOLOGIA EU TIREI EXCELENTE! .... C

- 06-
QUE ACONTECERIA SE IMPULSOS IRRESISnVEI!S A
ATINGISSEM UMA PERSONALIDADE ,. . . . . . . . B
INQUEBRANTAVEL? . . C

~07-

QUATRO COLEGAS DA MESMA TURMA FICARAM
REPROVADAS EM HISTóRIA NATURAL; , A

ENCONTRANDO-SE NO RECREIO, DEPOIS DE TOMA-
REM CONHECIMENTO DE SUAS NOTAS, B

DISSE UMA DELAS "T AMB~M AQUELE PROFESSOR
REPROVA TODO O MUNDO"! ,.. " C

- 08-
A UM CERTO HOMEM CASADO QUE PAQUERAVA

UMA LOURA, DISSE UM AMIGO: A
ESTA ESCRITO "NÃO DESEJARAS A MULHER DO

PRóXIMO"; ..... '. . . . .. .• . . . . . .. . . . . . . . . ... B
AO QUE O PAQUERADOR RETRUCOU "MAS ESTA

AINDA NÃO ~ DE NINGU~M"! C

-09-
A ARMA DO CRIME PERTENCE AO ACUlSADO; .... A
ELE FOI VISTO PERTO DO LOCAL DO CRIME NO

DIA ANTERIOR; B
POR CONSEGUINTE, ELE DEVE SER CONDENADO! C
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-10-
ZEZE A MALU: "O QUE E UM BUIACU?" o o o o o o o o o o A
MALU: ~ UM "FUIU NA PAIEDE"; o o o o o o o o o o o o •• o o B
ZEZ~: "IIIH! COMO TU FALA BEM"! o o o • o o,' O O O O O O O C

- 11-
O MESTRE DÁ FIDEBEQUE AO SEU ALUNO: O O O • O O A
"VOC~ ESTÁ ERRADO EM SEUS ARGUMENTOS, O O B
E O o. EU NÃO DISCUTO COM GENTE IGNORANTE"! C

-12-
O PAI ENSINANDO FRANC~S A FILHA:

"LE COEUR" SIGNIFICA "O CORAÇÃO"; A
A FILHA: MAS O SR. DISSE ONTEM QUE

"LE COEUR" ERA LICOR! O O O O O O O O O O O O O O O O O O O B
A MÃE: OLHA O RESPEITO QUE VOC~ DEVE

A SEU PAI! .. o •••• O o. O" •••••••••••••••••• O C
-13-

O CORPO HUMANO SE COMPõE DE CABEÇA,
TRONCO E MEMBROS; O O • O O O O O O O O O O O O O O O • O O A

SE EU JUNTAR OS MEMBROIS MAIS BONITOS AO
TRONCO MAIS BONITO E A CABEÇA MAIS
FORMOSA, O • O O O O O O O O O O O O O o ••• O O O o. O O O o... B

ENTÃO EU TEREI FORMADO O HOMEM MAIS
BONITO, OU A MULHER MAIS BELA DO MUNDO! C

-14 -
MÃE AO FILHO PEQUENO: VOC~ PRECISA

SER BONZINHO; O O O O O O O O O O O O O • O O O O O • O O O O O O O A
SE VOC~ SE COMPORTAR MAL DESSE JEITO, O O O O B
O MENINO JESUS NÃO VEM TRAZER PRESENTES

NO NATAL PARA VOC~! o" •••••••• o •••••••• O C
-15 -

HÁ DIVERSOS CRITERIOS PARA SABER ONDE ESTÁ
A VERDADE; o. O ••••••• O • O O •••• O • • • • • • • • • • • • A

POR QUE EU NÃO POSSO USAR O MEU CRI-
T~RIO? o ••••• O o, •••••••••••• o.... B

VERDADE MESMO '~O QUE SATISFAZ OS INTE-
RESSES DE CADA UM! O O •••••• O • • • C

Fim da I Parte
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ONDE ESTA O ERRO
PARTE 11

-D-
ENTRE OUTRAS COISAIS, OS PSICóLOGOS ESTUDAM

AS LEIS DA APRENDIZAGEM; A
E DIZEM QUE ESSAS LEIS SÃO ID~NTICAS PARA

ANIMAIS E HUMANOS; B
PORTANTO, UM ACAD~MICO APRENDE COM UM

CAVALO. . . C

Como no exemplo acima, cada raciocínio é constituído
por três proposições ou sentenças: A, B, C. Confira onde está
a falta de lógica. Pode estar em A, em B, ou em C, ou na
ligação entre essas sentenças.

NÃO RISQUE NADA NEM ESOREVA NESTE CADERNO

Na folha de respostas, numere o raciocínio que vai dis-
cutir, com o algarismo correspondente do caderno. Leia o
raciocínio todo, veja onde há falhas e descreva por que está
errado. Não deixe de responder a nenhum dos raciocínios,
pois, pelo critério de correção, sempre se aproveitará alguma
coisa na sua resposta. Pode haver mais de um erro em cada
raciocínio. Explique todos.

No exemplo acima: o erro está na generalização> apres-
sada, "são idênticas", na sentença B. C é uma conclusão de-
feituosa, porque se apóia em algo limitado e confuso da sen-
tença B.

DESCUBRA IGUALMENTE OS ERROIS NOS 15 RACIOCfNIOS
QUE SEGUEM. Leve o tempo que precisar.

16 -
O DIA ESTAVA FEIO PARA UM PIQUENIQUE; A
DENTRO DO CARRO, AS CRIANÇAS CANTAVAM

FORTE: "SANTA CLARA, CLAREAI ! SANTA
SANTA CLARA CLAREAI" B

Ar. .. BENDITA ORAÇÃO DA INOC~NCIA:
NÃO t: QUE CLAREOU MESMO! C

R. Ed. em Debate UFC, Fortaleza, 111(2): 19-52 - 1980 41



-17-
RESPONDA "SIM OU NÃO": A
NOME IDADE SEXO B
VOC~ FEZ CURSO SUPERIOR? C

-18 -
HA NO ESPAÇO O QUE OS ASTRÔNOMOS CHAMAM
DE "BURACOS NEGROS"; A
BSSES BURACOS... BEM... ELES NÃO EXISTEM, B
PORQUE NINGUÉM ATÉ HOJE CONSEGUIU PRO-
VAR TOTALMENTE SUA EXIST~NCIA! C

- 19-
AS ROSAS SÃO PERFUMOSAS, , A
01S MIOSÓTIS AZUIS; ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . B
POR ISSO É QUE EU TE AMO! C

:- - 20-

NA BíBLIA ESTA ESCRITO "O AMOR AO DINHEIRO
'É A RAIZ DE TODO O MAL"; A

POR ISSO, DIZIA O PREGADOR, VóS QUE SOIS
POBRES. . B

TENDES, CERTAMENTE, O CÉU GARANTIDO! C
- 21-

UMA NAÇÃO 1~COMO UMA GRANDE FAMíLIA; ..... A
ORA, AlS MULHERES SÃO DONAS DE CASA, POR
NATUREZA; . . . B
POR ISSO, ELAS DEVEM SER VOTADAS PARA A

PRESID~NCIA DA REPúBLICA! C
- 22-

CRUEL E SEM PIEDADE E O MAR, ,........ A
QUE NOS AFASTA DOS SEREiS QUERIDOS, B
A QUEM, DE VERDADE, ESTREMECEMOS! C

-23-
NENHUM HOMEM VIVE ETERNAMENTE NESTA
TERRA; . . . A
MAS JACINTA NÃO 'É NENHUM HOMEM; B
E, POR ISSO, JACINTA VIVERA SEMPRE! ,. . . . . . C
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-24-
LIA-SE NUM CARTAZ A PORTA DE UMA LOJA: A
"VENDE-SE UM CARRINHO DE BEB~ . B
COM O FUNDO ESTRAGADO"! C

- 25-
VOC~ FEZ UMA PROVA P'ESSIMA; ' A
MAS VOC~ ~ TÃO LINDA, TÃO REFORÇADA E

A GENTE ~ TÃO AMIGA, B
QUE NÃO POSSO ATRIBUIR-LHE UMA NOTA DE

INSUFICIENTE! . . C
- 26-

AS RELIGiõES !SÃO SEGUIDAS POR POBRES E
IGNORANTES, AO PASSO QUE OS GRANDES E OS
HOMENS DE CI~NCIA A DESPREZAM; A
O SEGUI-LAJS ~ PRODUTO DE OpçÃO MAIS EMO-
CIONAL DO QUE RACIONAL, POR TODA PARTE; B
EM FACE DISTO, URGE ELlMINÁ-LAS POR LEI,

A FIM DE EVITAR ESSES INCONVENIENTES. C
-27-

"FOI LIBERADA UMA VERBA PARA O CEARA, POR
SER A REGIÃO DE MAIOR NECESSIDADE; A
O EMISISÁRIO DO GOVERNO, POR~M, NÃO SE
SENTIU BEM RECEBIDO NESSE ESTADO; .....• '.. B
POR ISSO A VERBA (DIZ A COMUNICAÇÃO) FOI
APLICADA NO VIZINHO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE! . . ,. . . C

- 28-
NUMA REUNIÃO: "VOC~ NÃO DEVERIA DEFENDER

ISSO, POIS SABE MUITO BEM QUE~ PRE-
JUDICIAL"; . . . A

EU JÁ SEI QUE'~ ABSURDO E PREJUDICIAL,
ESTA, E DAr? VOC~ TAMB~M NÃO DEU SUA
OPINIÃO? . . . B

ENTÃO, EU TENHO TAMB~M O DIREITO DE DAR
A MINHA"! . . . C
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Fim da 11Parte
•

- 29-
SE A DEPUTADA DANIELA FOR REELEITA, A
ELA PROMETE ENCHER A PANELA DO POVO; .... B
PORTANTO, "VOTE NELA QUE ELA ENCHE A

PANELA"! . . . C
-30-

VOC~ SOFREU O ACIDENTE NA RUA; .... . . . . . . . . . A
SE TIVESSE PERMANECIDO COM O CARRO NA

GARAGEM, . . . B
ELE NÃO TERIA 61DO ABALROADO! C

ONDE ESTA O ERRO

C H A V E - I PARTE

item Erro Designação do Erro Matéria do Erro
01 A,C SOFISMA - generalização de

premissas parciais.

02

03

04

05

06

44

A,B FALACIA DO
ACIDENTAL

B,C DIVISÃO

C ERRO DA
ORIGEM

C AUTORIDADE
DESLOCADA

A,C AUTOCONTRA-
DIÇÃO

- usar coisas de nonada para
provar uma tese.

- o que é verdade do todo
pode não ser da parte.

- aferir a verdade ou o erro
pelo modo como se chegou
lá.

- usar argumento de autori-
dade onde- não cabe.

- quando há sentenças que
se opõem.
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item Erro Designação do Erro Matéria do Erro
07 C UNIGENERALI- - generalização apressada

ZAÇÃO com pequena amostra.
(ab uno)

08 B ~NFASE

09 A,B,C EVID~NCIA
INSUFICIENTE

10 IGNORÂNCIA
DO CONJUNTO
(ignoratio elen-
chi)

B-C RECURSO AO
INSULTO

(ad hominem)

B-C

11

12 B-C CHAMADA A
ORDEM
(ad verecun-
diam)

13 B COMPOSiÇÃO

14 A,B,C RECURSO AS
AMEAÇAS
(ad baculum)

15 B,C RECURSO AO
!SUBORNO
(ad crumenam)

16 C SEQÜ~NCIA
TEMPORAL
(post hoc)

- erro produzido pela acen-
tuação de uma parte.

- concluir sem número razoá-
vel de provas e contrapro-
vaso

- revelar ignorância de alter-
nativas ao argumentar.

- ferir os sentimentos
do oponente.

- apelar para sentimentos de
vergonha.

- o que é verdàde de cada
parte pode não ser do todo.

- ameaçar os oponentes com
punição.

- apelo ao dinheiro ou inte-
resses do interlocutor.

- algo não é verdade só por
seguir-se a algo.

R. Ed. em Debate UFC, Fortaleza, 111(2): 19-52 - 1980 45



- se você não sabe provar o
contrário, então eu estou
certo.

item Erro Designação do Erro Matéria do Erro
17 B QUESTÃO - aspectos diferentes devem

MúLTIPLA ter respostas diferentes.

18 B,C ARGUMENTAR
COM A IGNO-
RÂNCIA ALHEIA
(ad ignorantiam)

19 A-B-C- SEQÜ~NCIA
EQUIVOCADA
(non sequitur)

B,C ABSTRAÇÃO
VICIOSA

21 A,B,C FALSA ANA-
LOGIA

20

- as proposições não se re-
lacionam.

- interpretar algo à margem
do contexto.

- comparação inadequada.

22 A,B PAT~TICA - antropomorfizar o inanima-
do.

23 B,C EQUrVOCO - tomar um termo por outro.

24 B-C AMBIGüiDADE - ligações desnorteadoras
como por falta de pontua-
ção.

25 B-C APELO À AFETI-
VIDADE
(ad misericor-
dlarn)

26 A/B,C ASPECTO
NEGLIGEN-
CIADO

27 B-C INCITAR À
INVEJA
(ad invidiam)

46

- apelar para sentimentos de
pena, compaixão, amizade.

- obscurecer certos aspec-
tos contrários para dar
impressão de verdade.

- apelar para o sentimento
de inveja.
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item
28

Erro Designação do Erro
B MIMETISMO

(tu quoque)

29 B,C DEMAGOGIA
(ad populum)

B CONDICIONAL
CONTRARIA
AOS FATOS

Matéria do Erro
imitação inadequada: só
porque alguém o disse ou
fez.

apelar para o sentimento
das massas.

usar uma condicional.
inverossímil, tipo: se mi-

nha avó não tivesse rnor-
rido ...

QUADRO I

CARACTERIZAÇãODAS FALACIASDE LóGICA E SUA
NUMERAÇãO NO TESTE RV DE PINTO, 1980.

Freq. PARTE I

2
7%

Preconceito
Social: Autoridade deslo-

cada 5
Erro da origem 4

30

PARTE II

Percepção
4 Todo/Parte: Divisão 3

13% l!:nfase 3
Composição 13

Categorização
9 Vária:

30% Autocontradição
Ignoratio elechi 10

Generalização
Parcial: Sofisma 1

5 Falácia do acíden-
17% tal 2

Ab uno 7
Evidência insufi-
ciente 9

Sensibilidade:
10 Ad hominem 11
33% Ad verecundiam 12

Ad baculum 14
Ad crumenam 15

Aspecto negligenciado 26

Post hoc 16
Questão múltipla 17
Non sequítur 19
Falsa analogia 21
Equívoco 23
Ambiguidade 24 .
Condicional contrária aos
fatos 30
Abstração viciosa 20

Ad ígnorantíam 18
Patética 22
Ad míserícordtam 25
Ad invidiam 27
Tu quoque 28
Ad populum 29
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TESTE: RACIOCINIO A COMPLETAR

Não escreva nesta Caderno:
Responda na folha apropriada!

INSTRUÇÃO:

Tratando-se de "raciocínio", a conclusão ou o completa-
mento deverá, sempre que possível, levar em conta os elemen-
tos dados nas sentenças anteriores.

Exemplo:

A professora é bonita e (a professora) é
competente; então a competência .

O raciocínio poderia ser concluído com uma das seguintes
respostas:

(a) é um atributo que esta professora tem.
(b) é uma qualidade desejável em qualquer professor.
(c) pode coincidir com a beleza em certas professoras.

A conclusão mais aceite é a (c), por encerrar os elemen-
tos "beleza" e "competência" que precedem a lacuna.

EXAMINE DE IGUAL MANEIRA OS RACIOCfNIOS A SE-
GUIR E... COMPLETE-OS NA FOLHA DE RESPOSTAS APRO-
PRIADA!

RACIOCfNIO INACABADO - A

COMPLETE O RACIOCfNIO:

01 - Na portaria de um clube, era preciso apresentar os
convites prá festa: Fídias disse ao porteiro que seu
cartão estava com Pedro; Pedro disse que o seu esta-
va com Jonas; e Jonas disse que seu cartão estava com
Fídias; a conclusão é que .
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02 - No caso de um R valer um S, e de' um S equivaler a
um T, você pode adquirir um T com .

03 - Todo homem morrerá algum dia; ora, Sócrates é ho-
mem; daqui se conclui que a mulher morrerá algum
dia, porque .

04 - As pitangas são vermelhas, mas as cerejas também são
vermelhas; portanto , .

05 - Alice' é uma aluna muito estudiosa e tirou Excelente em
matemática; Roberto é igualmente estudioso quanto
Alice e só tirou Regular na mesma matéria; então a con-
clusão é que , .

06 - A "pedagogia do conflito" (cf. Moacir Gadotti) visa a
inquietar, perturbar e convencer os alunos de que são
oprimidos; aí, se os alunos se convencerem, eles ....

07 - A professora é bonita e (a professora) é competente;
então a competência .

08 - Multado pela biblioteca setorial em Cr$ 500,00, o leitor
protestou através de ofício, afirmando que a multa era
contra o item V do Regulamento; a bibliotecária oficiou
retrucando que, segundo novos cálculos, a multa deveria
ter sido de Cr$ 600,00; e, por isso, se deve concluir que
•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••••• o.' •

09 - Se A-B, e se A-C, e se' X-V, então B , .
............................................... ....

10 - a) Maria é mais alta que Joana, e esta é mais alta que
Flávia; por isso se deduz que , ..

11 - Shopenhauer teve uma infância muito infeliz, e quando
adulto, desenvolveu uma filosofia pessimista; por isto se
pode afirmar que a veracidade de sua teoria .
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12 - Sempre que Angelina espirrava, ela desmaiava em se-
guida, de onde o médico pode deduzir que a causa do
desmaio da paciente· era .

13 -- O Presidente é humano, e todo humano é mortal; por
isso você '" " .. , ' " " .

14 - O Dr. Sabelotodo afirma que não se deve pesquisar te-
mas verdes., que somente se devem tratar temas de vez
(maduros); a aceitar este raciocínio, teríamos de admi-
tir que os temas maduros .

15 - Muita gente "grande" enriquece fazendo negócios cor-
ruptos; e a riqueza é um bem desejável; portanto .

RACIOCfNIO INACABADO - B

Não escreva neste caderno.
Responda na folha apropriada!

COMPLETE O RACIOCfNIO:

01 - Joãozinho perguntou a Zezé "o que é xéu?" e Zezé res-
pondeu "não sei"; mas, se Zezé tivesse respondido "num
xei" era sinal de que Zezé .

02 - Experiência é o que resta, na vivência de um Sujeito,
por ter agido ou reagido numa situação; ora, as crian-
ças também agem e reagem; portanto .
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03 - O cuidar existencial consiste em estar presente, insinuar
a autodeterrnlnação e a manifestação; ora, os professo-
res, via de regra, se aplicam a expor as lições, sem
olhar como o aluno as recebe; em conseqüência desta
atitude , .



04 - "Deus fez o mundo do nada"; ora o mundo é um con-
junto harmonioso, dinâmico e extraordinário; conside-
rando assim, o nada .

05 - Ensinar e aprender não são coisas mutuamente exclusi-
vas; daí poder-se dizer que o professor .

06 - A "tensão negativa" atinge professores ou alunos; ora,
Josiel não é professor e nem aluno; e, por conseguinte

07 - A colação é' o coroamento de uma etapa acadêmica;
todavia, há alunos que passam nos exames quase sem-
pre colando; por isso a colação .

08 - O professor ensinava. Maria não prestava atenção. O
professor passou a prova difícil. Maria saiu-se bem.
Conclusão: .

09 - Por manejo dinamico, no ensino, deve entender-se ati-
vação do processo: e os fatores do processo de apren-
dizagem são T, S, I, N; portanto .

10 - Belém de Judá era uma cidade pequena e pobre, onde
nunca nasceu ninguém importante; mas Jesus Cristo é
grande e importante e, por isso, Ele .

11 Criança-não é o conceito oposto a criança-sim; ora, se
por criança-sim entendemos. aquela a quem foi permiti-
do fazer 8 coisas sobre 10; então .

12 - Em geral, Pedrito só diz "besteiras"; um dia, o profes-
sor "compreensivo" fez uma pergunta e todo o mundo
ficou calado sem saber o que responder, salvo Pedrito
que iniciou a resposta; vendo quem estava respondendo,
o professor foi logo dizendo .
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13 - O homem moderno que só pensa no lucro diz "toda
consciência tem um preço"; Mas você mesmo que está
escrevendo é uma consciência; de onde se deduz que
sua (de V.) consciência .

14 - Choveu. A chuva molhou o barro. O barro molhado fez
cair a casa do pobre. Conclusão: .

15 - Toda consciência é dar-se conta de' algo; mas, se não
há algo, se não há objeto, se não há mundo, então ....

16 - CSA funciona sempre' como unidade, quando um "bom
profissional faz qualquer coisa do seu campo"; porém,
até aqui, as escolas só têm ensinado um pouco de
C, muito pouco de A e nada de S; por isto é que ....

17 - Oaniel disse' "o encontro não existe porque eu jamais
experienciei isso"; então se deve concluir que só
existe . . . .

18 - O estilo "dinâmico" de manejo de grupo favorece nos
alunos a percepção de mudanças; o estilo "cognitivo"
pouco favorece; então .

19 - O "modelo" para crescimento do oitizeiro está na se-
mente; a ave, quando se lhe energizam as estruturas
das asas, sabe voar; analogicamente, a criança .

••••••••••• • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

20 - O Professor seguia sempre' uma lógica rigorosa, mas
era humanista; a aluna tirou Insuficiente no exame por-
que era mãe e', naquela altura, tinha uma filha muito
doente preocupando; então o Professor .
.........•...•.. 0.0.· ••...•...•.••.........•••.........••••.•.•.•.••...••..•..•..
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