
Gândire critică

Lect. Univ. Dr. Mihai Maga

http://gandirecritica.mihaimaga.ro

Curs 5.

Argumentarea și regulile ei



Curs 5 Gândire critică 2

Ce este un argument?

Un argument este o colecție de propoziții

unele propoziții se numesc premise

una dintre propoziții se numește concluzie

premisele stabilesc, justifică și sprijină concluzia

un argument are mai multe premise, dar o singură 
concluzie

 între premise și concluzie există o relație de 
conchidere

 relația de conchidere se exprimă în limbaj natural prin 
adverbe sau formule precum: „deci…”, „așadar…”, „prin 
urmare…”, „rezultă că…”, „în concluzie…” etc.



Teoria argumentării

Ne învață să recunoaștem argumentele
sau raționamentele logice exprimate în 
limbaj natural și să construim noi 
argumente valide

o disciplină situată între logică și retorică

logica = știința gândirii corecte

retorica = știința discursului
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Structura unui argument

Ex. „Cogito, ergo sum.” (Gândesc, deci exist.)

 Dacă există ceva de care nu mă pot îndoi, 
acel lucru există cu certitudine.

 Mă pot îndoi metodic de existența acelor 
lucruri despre care cred că există, dar 
cărora nu le găsesc fundamente clare, și le 
voi elimina din discuție.

 Nu mă pot îndoi că, în timp ce fac asta, eu 
gândesc, adică există cineva care gândește.

 Deci eu exist cu certitudine.
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Premise

Concluzie



Teza unui argument

 Teza unui argument este o afirmație cu 
valoare de adevăr care urmează să fie 
susținută în argument
 pentru claritatea argumentării, teza trebuie distinsă 

clar de restul argumentului 

 de exemplu, să fie enunțată la început, sau anunțată explicit

 concluzia trebuie să confirme teza

 este important ca, atunci când formulăm un argument sau 
când analizăm unul formulat deja, să identificăm teza
(ce vrea să demonstreze? ce anume se susține?)

 de cele mai multe ori, concluzia este identică cu teza, dar, în 
desfășurarea unei argumentări, teza are inițial valoare 
ipotetică, pentru ca apoi concluzia să aibă o valoare de 
adevăr demonstrată
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Tipuri de propoziții

 Propoziții categorice
 enunță sau neagă ceva despre un subiect

 Ex.: Toate cursurile sunt interesante. Unele cursuri sunt dificile. 
Niciun curs nu e inutil. Unele cursuri nu sunt lungi.
pot fi: universale sau particulare, afirmative sau negative

 Propozițiile modale
 indică modul în care o prop. e adevărată

 Ex.: Este posibil să existe viață extraterestră. Nu este necesar
ca organismele extraterestre să fie bazate pe carbon.
pot fi: necesare, posibile, contingente, imposibile

 Propozițiile deontice
 indică aspectul normativ al propoziției (obligatoriu, permis, interzis…)

 Propozițiile compuse
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p. categ. Afirmative Negative

Universale Toți… Niciun…

Particulare Unii… Unii nu…

modalitate Afirmată Negată

Necesitate Necesar Contingent

Posibilitate Posibil Imposibil



Ce nu este argumentarea rațională?

Argumentarea logică nu este persuadare
 argum. persuasivă = argumentare prin apel la emoții

 Ex.: Teză: Internetul pe mobil ar trebui să fie gratuit. Argumentare:
Cred că toți stăm mult pe internet de pe telefon. Imaginați-vă ce 
groaznic ar fi să nu mai ai internet pentru că nu ți-ai plătit 
abonamentul/cartela. Chiar groaznic! Concluzie: Internetul pe 
mobil trebuie să fie gratuit.

Argumentarea nu este o investigare
 în investigație, valoarea de adevăr a concluziei nu 

este cunoscută de la început
 Ex.: Ipoteză: Suma cifrelor celui mai mare număr prim de 2 cifre 

este un pătrat perfect. Demonstrație: 99=11×9; 98=7×7×2; 97 = cel 

mai mare nr. prim de 2 cifre; 9+7 = 16; 16 = 4. Concluzie: Ipoteza 

este adevărată.

 Argumentarea nu este o simplă explicație
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Când este validă o argumentare?

 conține un număr de premise și o 
concluzie

premisele nu sunt vagi sau ambigue

premisele sunt condiția suficientă a 
concluziei (trebuie să fie concludente)

 concluzia este condiția necesară a 
premiselor, urmează cu necesitate din 
premise
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Exemple de erori de argumentare

 Am aflat că sunt promoții la ciocolată, dar când am ajuns 
la magazin, stocul se terminase. Deci nu știu ce să cred.
 concluzia lipsește sau nu are legătură cu premisele

 Foarte multor state nu le plac armele nucleare. Ele fac ca 
ele să fie distruse. Deci armele nucleare trebuie interzise.
 premisele sunt prea vagi sau ambigue

 Domnul X are tot timpul la el o cheie cu un număr pe ea.
Deci domnul X locuiește la hotel.
 premisele nu sunt suficiente pentru a trage concluzia

 Am cunoscut doi germani și aceștia purtau bretele. Deci în 
Germania toată lumea poartă bretele.
 concluzia nu rezultă în mod necesar din premise
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