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2.2.5.Leis lógicas e regras de inferência válida 
(Manual, pp. 90-91) 

 
a) Viu-se que as expressões  lógicas podem ser de vários tipos: 

     
    -Analíticas: -tautologias 
      -contradições 
    -Sintéticas: contingentes. 
 
 As tautologias são leis lógicas (necessariamente verdadeiras, pela sua 
estrutura formal, para todos os valores de verdade que as variáveis proposicionais 
nelas contidas possam assumir).  
 
 As contradições exprimem impossibilidades lógicas (necessariamente falsas, 
pela sua estrutura formal, para todos os valores de verdade que as variáveis 
proposicionais nelas contidas possam assumir).. 
 
 O valor de verdade das expressões contingentes só pode ser decidido por 
recurso à tradução das suas variáveis proposicionais em proposições empiricamente 
significantes. 
 
 b) Por inferência entende-se o processo pelo qual, partindo de certas 
proposições dadas (premissas), se obtém, por dedução, outra proposição (conclusão). 
 
 O que sustenta a conclusão é apenas: 

 -o valor de verdade das premissas; 
 -o valor lógico do processo de passagem das premissas à conclusão. 

 
 A conclusão é verdadeira, se as premissas forem verdadeiras e se a derivação 
lógica (dedução) for válida. 
 

Note-se que, no cálculo proposicional, o valor de verdade das variáveis é 
puramente hipotético (porque em lógica formal se prescinde de tudo o que diz 
respeito à validade material, ao significado empírico das variáveis 
proposicionais). 

 
 c) O processo dedutivo (de caráter puramente lógico, formal) assenta assim 
apenas em bases lógicas. 

A passagem das premissas à conclusão assenta apenas em regras lógicas 
(tautologias) que lhe servem de garantia formal. 

As tautologias funcionam como fórmulas intermediárias cuja função é 
estabelecer uma relação lógica entre as premissas e a conclusão. 

As tautologias apresentam-se assim como regras de derivação (regras 
de transformação)que permitem substituir umas proposições 
(premissas) por outras que lhes são equivalentes. 
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d) Entre  as regras de inferência, algumas1 merecem um destaque especial: 

 O modus ponens (de ponere = afirmar). 

Dada uma condicional, afirmar o antecedente implica afirmar o 
consequente). 

   ( p → q ) p  → q 

 Dada a afirmação (p →q), a afirmação da verdade de p implica a 
 afirmação da verdade de q. 

 Modus Tollens (de tollere - negar) 

Dada uma condicional, negar o consequente implica negar o 
antecedente. 

   ( p → q )q → p 
 

Dada a afirmação ( p → q ), a negação da verdade de q implica a 
 negação de p. 

 Contraposição (do condicional): 
 

   (p→q) ↔ (q→p) 

 Silogismo hipotético (ou da transitividade do condicional):   
 

(p→q) (q→r)→ (p→r) 

 Silogismo disjuntivo (ou da inferência da alternativa):   

(pq)q→p 

 As Leis de Morgan:  

Negação da conjunção:      (pp) ↔(pq) (primeira lei de Morgan) 

 Negação da disjunção:        (pp) ↔(pq) (segunda lei de Morgan). 
 

2.3.Falácias Formais  
      (ver Manual, pp.89-90) 
 

a) Viu-se que a lógica trata da análise da estrutura formal do raciocínio, tendo 
em vista determinar a sua correção (formal). 

 Mas... determinar a correção do raciocínio é também determinar em que 
 condições um raciocínio é incorreto. 

 Nem sempre a correção (ou incorreção) de um raciocínio se nota 
imediatamente. Acontece mesmo, por vezes, que o raciocínio incorreto (que contém 
em si um erro lógico) se apresente aparentemente como verdadeiro.  
 
 b) Diz-se que tais raciocínios são falácias. 
 

                                                 
1
 Explicitamente referidas no documento “Orientações para a Lecionação do Programa da Filosofia. 10º e 

11º Anos”, de setembro de 2005. 
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Uma falácia é um raciocínio incorreto (ainda que aparentemente possa 
parecer correto). 

 

Uma falácia é um erro de raciocínio (um erro lógico). 
 

A falácia manifesta-se como:  
 

 uma verdade aparente que dá ao raciocínio uma força persuasiva 
injustificada. 

 um erro oculto (uma infração das regras do pensamento correto) – porque 
admite premissas falsas ou porque delas extrai conclusões ilegítimas. 

 
c) Pode-se distinguir-se diferentes tipos de falácias: 
 

Antes de mais uma falácia pode ser:  
 

 involuntária (um erro lógico não intencional) e chama-se paralogismo  

 ou voluntária (um erro lógico intencional, visando enganar o 
interlocutor) e chama-se sofisma. 

 

Além disso, as falácias podem ser:  

 formais (do domínio lógico-dedutivo);  

 informais (delas trataremos noutro capítulo) 
  

d) Falácias Dedutivas (Falácias Formais) 
 

A dedução é uma operação que se funda exclusivamente em regras formais de 
inferência. 
 

Dada a verdade das premissas e respeitadas as regras formais de inferência, a 
conclusão é necessariamente verdadeira. 

 
Viu-se que, em termos de cálculo proposicional, uma inferência só é válida se 

é uma tautologia. 
 

 Um raciocínio válido pode sempre ser reduzido a uma tautologia; 
  

Exemplos de raciocínios válidos e respetivas falácias: 
   

 1) Modus Ponens:   p → q   p  → q 
 

Falácia:  p→ q   q → p (falácia da afirmação do consequente) 
 

2) Modus Tollens:   p → q   q  → p  
 

 Falácia:    p → q   p  → q (falácia da negação do antecedente). 
 


