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Objetivos

Esclarecer o que é o 
Ensaio Filosófico.

Qual a sua estrutura.

Mostrar a importância 
da Lógica Proposicional 
na produção do Ensaio 

Filosófico.



• Identificar, formular e avaliar argumentos filosóficos,
aplicando instrumentos operatórios da lógica formal e
informal.

• Comparar e avaliar criticamente, pelo confronto de teses
e argumentos, todas as teorias dos filósofos
apresentados a estudo.

• Determinar as implicações filosóficas de uma teoria ou
tese filosófica.

• Assumir posições pessoais com clareza e rigor,
avaliando teses, argumentos e contra-argumentos.

Competências argumentativas indicadas nas AE de Filosofia 
em articulação com o Perfil do Aluno 



Opção 
metodológica 
estabelecida 
nas AE de 
Filosofia
em articulação 
com o Perfil do 
Aluno

Os instrumentos lógicos do trabalho filosófico devem tornar-se
operatórios nas atividades a desenvolver com os alunos, servindo de
apoio permanente à análise crítica a realizar na exploração de cada
problema filosófico.

Desenvolvendo competências de problematização, conceptualização e 
argumentação, culminando na produção de um ensaio filosófico.

Como tornar operatórios os instrumentos lógicos na elaboração dos 
problemas filosóficos?

Na produção do Ensaio Filosófico, por exemplo.

Os alunos, sob orientação do professor, e após seleção de um dos
temas trabalhados, devem começar por definir qual a questão filosófica
que vai ser desenvolvida e estabelecer os termos do problema.



O que é um Ensaio Filosófico?

• É um texto argumentativo em que se defende uma posição
sobre um determinado problema filosófico, claramente
expresso numa pergunta.

• A resposta a essa pergunta deve mostrar inequivocamente a
posição defendida (tese), apresentando os argumentos que
a fundamentam, avaliando-os criticamente e respondendo a
possíveis objeções (contraexemplos).

• Consistindo o ensaio na defesa de proposições com
argumentos, estes são um dos objetos de estudo da lógica;
tal mostra-nos porque é que os conceitos lógicos são
importantes na construção do texto, uma vez que facilitam a
organização do ensaio, oferecendo-lhe uma maior clareza.



Estrutura do Ensaio Filosófico

• Um ensaio versa sempre sobre um TEMA.

• 1. Apresentação do problema

O aluno deve apresentar o problema para testar a sua solução.

• 2. Título do Ensaio

Este remete para o problema no qual se vai ensaiar a solução.

• 3.Mostrar a importância do problema

Porque razão é um problema a ser tratado pela Filosofia.

• 4. Apresentar de modo claro a tese que se quer defender

A defesa da tese corresponde à defesa da conclusão, expondo as razões que são as
premissas que conduzem a essa defesa.

• 5. Apresentar argumentos a favor da tese

Apresentar, claramente, os argumentos que sustentam a tese – a sua validade e solidez.

• 6. Responder a possíveis objeções

Nenhuma tese é isenta de contraditório. Deve conhecer-se as possíveis objeções e elaborar
a própria tese, mostrando a insuficiência da ou das teses opostas.



Estrutura do Ensaio Filosófico
• TEMA- Importância da Lógica para a Filosofia

• PROBLEMA FILOSÓFICO (Formulação da questão)

Ex.: «Terá a lógica lugar na filosofia?» 

• APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA DEFENDIDA (Tese)

«A Lógica é um instrumento essencial à produção de uma 

argumentação filosófica coerente.»

• FUNDAMENTAÇÃO DA TESE DEFENDIDA: 

Avaliação crítica dos argumentos a favor e das objeções, 

operacionalizando os instrumentos lógicos na 

exploração do problema em análise.

• CONCLUSÃO

Breve resumo da tese defendida.

INTRODUÇÃO 

CORPO DO TEXTO   
ARGUMENTATIVO



Contributo da Lógica
para a Produção do 

Ensaio Filosófico



Competências 
Argumentativas a Aplicar

1. Clarificar logicamente as 
posições defendidas (teses)

• Exemplificando:

• Tema: Importância da Lógica para a Filosofia

• Problema: «Terá a lógica lugar na filosofia?»

• Resposta ao problema = Tese defendida:

“A Lógica é um instrumento essencial à produção de uma argumentação
filosófica coerente.”

• Apresentação do argumento: 

“A lógica é útil ao pensamento humano. Se a lógica não for ensinada nas aulas
de Filosofia, então não é útil ao pensamento humano. Se a lógica não for um
instrumento essencial à produção de uma argumentação filosófica coerente,
então a lógica não deve ser ensinada nas aulas de Filosofia. Logo, a Lógica é
um instrumento essencial à produção de uma argumentação filosófica coerente.”



2. Reconstruir argumentos, 
Enunciando as premissas 

explícitas e implícitas

• 1. Forma canónica

1. 𝑃1. A lógica é útil ao pensamento
humano.

2. 𝑃2. Se a lógica não for ensinada nas
aulas de Filosofia, então não é útil ao
pensamento humano.

3. 𝑃3 Se a lógica não for um instrumento
essencial à produção de uma
argumentação filosófica coerente, então a
lógica não deve ser ensinada nas aulas de
Filosofia.

 Logo, a Lógica é um instrumento
essencial à produção de uma
argumentação filosófica coerente.



1. Clarificar 
logicamente as 
posições 
defendidas 
(teses)
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P – A lógica é útil ao pensamento 
humano

Q – A lógica deve ser ensinada 
nas aulas de Filosofia

R – A lógica é um instrumento 
essencial à produção de uma 
argumentação filosófica coerente



3. Representar a forma do argumento

1. P

2. (Q P)

3. ( R Q)

4. R

• P, (Q P), ( R Q)R

Representação Vertical 

Representação Horizontal 



4. Testar a Validade do Argumento
Usando o método dos inspetores de circunstâncias (1)

p q r p ( ¬ q → ¬ p ) ( ¬ r → ¬ q ) r

V V V V F V V F V F V V F V V ⇦

V V F V F V V F V V F F F V F

V F V V V F F F V F V V V F V

V F F V V F F F V V F V V F F

F V V F F V V V F F V V F V V

F V F F F V V V F V F F F V F

F F V F V F V V F F V V V F V

F F F F V F V V F V F V V F F

Argumento válido
Não há qualquer circunstância em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa.



4. Testar a Validade do Argumento
Usando o método da Derivação (2)

1. P

2. (Q P)

3. ( R Q)

4. R

5.  R (sup)

6. (P  Q) (2, Contraposição)

7. Q (1,6, Modus Ponens)

8. (Q  R) (3, Contraposição)

9. R (7,8 Modus Ponens)

10. R (5,9, Redução ao Absurdo)

• O argumento é válido porque é contraditório  ter premissas verdadeiras e conclusão falsa.



4. Testar a Validade do Argumento
Usando o método da Árvore de Refutação (3)

1. P

2. (Q P)

3. ( R Q)

4. R

5.  R (Sup)

6. Q (2) P(2)

X

(1,6)

7. R(3)          Q (3) 

X            X

(5,7)       (6,7)   

O argumento é válido porque todos os
ramos da árvore fecharam.

• Regras



2. Avaliação 
da solidez 
do 
Argumento

Uma vez testada a validade do argumento, através dos diferentes métodos, o
aluno deve agora fundamentar a sua solidez, analisando o valor de verdade das
proposições que o constituem. Avalia se as premissas e a conclusão são
verdadeiras.

No exemplo, podemos considerar que todas as proposições são verdadeiras? 
Será um argumento sólido?

O valor de verdade das proposições pode ser polémico, o que deve levar o
aluno a tentar encontrar possíveis incoerências ou falácias informais, pois, ainda
que a conclusão possa ser verdadeira pode haver premissas falsas.

Deve, ainda, verificar se as premissas confirmam a conclusão. Quando tal não 
acontece, o aluno deve reformular o seu argumento.



3. Responder às objeções

• Os problemas filosóficos não são pacíficos, muitas vezes são
tão polémicos que exigem uma discussão intensa e
sistemática.

• As teses (posição defendida) não são isentas de contraditório,
isto é, de objeções, pelo que o aluno deve antecipá-las e
responder-lhes de forma coerente.

• Deve, por isso, conhecer as teses opostas e tentar mostrar, de
forma clara, as insuficiências da ou das teses opostas.

• Também aqui pode recorrer à operacionalização dos
instrumentos lógicos, à semelhança do que fez para
fundamentar a sua posição.



4. Conclusão

Aqui o aluno deve retomar de modo conclusivo o que 
foi provado.

O bom ensaio filosófico é aquele que introduz o
argumento, o desenvolve e depois o resume.

O ensaio deve mostrar de maneira racional como a
partir das premissas inferir uma conclusão.

O bom argumento do ensaio impele quem o lê a
aceitar a sua conclusão, em virtude do
reconhecimento da validade do argumento e da
verdade das suas premissas.



Contributo da Lógica na 
produção do Ensaio 

Filosófico

•A Lógica não dá tudo, mas é um
caminho possível para a produção de
um excelente Ensaio Filosófico! 😊



Aplicação da Lógica aos
conteúdos programáticos na

disciplina de  Filosofia

De acordo com as AE de 
Filosofia em articulação
com o Perfil do Aluno



Alguns 
Exemplos

• Conteúdos programáticos 10º Ano:

1. Dilema de Eûtifron:

• “Uma ação é boa na condição de Deus querer que seja boa ou Deus quer
que ela seja boa na condição de ela ser boa. Se uma ação é boa na
condição de Deus querer que ela seja boa, segue-se que as regras morais
são arbitrárias. Se Deus quer que uma ação seja boa na condição de ela ser
boa, segue-se que as normas morais não dependem de Deus. Portanto, as
regras morais são arbitrárias ou não dependem de Deus.”

2. Determinismo vs Livre-arbítrio:

• “Ou o mundo é determinista ou é indeterminista. Se o mundo é determinista, 
não temos livre arbítrio. Mas, se o mundo é indeterminista, também não 
temos livre-arbítrio. Logo, não temos livre-arbítrio.

• Ou o livre arbítrio é possível ou a nossa vida é uma ilusão. O livre arbítrio é 
impossível. Logo, a nossa vida é uma ilusão.

3. A arte como Imitação

• Não é verdade que se Aristóteles tiver razão, a arte é trivial. A arte é trivial 
ou é imitação. Logo, a arte é imitação.



Alguns 
Exemplos

4. Utilitarismo

• “Se o critério de maior felicidade para a maior quantidade de
pessoas for verdadeiro, então podemos prejudicar pessoas
singulares inocentes ou minorias pacíficas, em proveito da maioria.
Se podemos prejudicamos pessoas singulares inocentes ou
minorias pacíficas, em proveito da maioria, então podemos violar os
direitos fundamentais de alguém. É errado violar os direitos
fundamentais de quem quer que seja. Logo, o critério de maior
felicidade para a maior quantidade de pessoas é falso.”

5. Ética

• “A ética é relativa ou o absolutismo é implausível. O absolutismo é 
implausível. Logo, a ética é relativa.”



Alguns 
Exemplos

5. Hedonismo

Suponhamos que havia uma máquina de experiências
que proporcionaria ao leitor a experiência que
desejasse. Neuropsicólogos super fixes podiam
estimular o seu cérebro de maneira a pensar e sentir
que escrevia um grande romance, fazia um amigo, ou
lia um livro interessante. Durante todo o tempo estaria a
flutuar numa cuba, com elétrodos ligados ao cérebro.
Dever-se-ia ligar esta máquina durante toda a vida, pré-
programando as suas experiências de vida?



Alguns 
Exemplos

• Conteúdos programáticos 11º Ano:

1. Conhecimento

• Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Mas as 
nossas crenças não estão justificadas. Logo não há conhecimento.

• A justificação de qualquer crença é inferida de outras crenças. Se a
justificação de qualquer crença é inferida de outras crenças, então dá-
se uma regressão infinita. Se há uma regressão infinita, as nossas
crenças não estão justificadas. Logo, as nossas crenças não estão
justificadas.

2. Argumento de Descartes a favor da existência de Deus

• Se nós temos sensações de alegados objetos materiais e os objetos
materiais não existem, então Deus é um enganador. Ora, temos
sensações de alegados objetos materiais. Mas, Deus não é um
enganador. Logo, os objetos materiais existem.

3. Ciência

• A indução é injustificável. Se a indução é injustificável, a ciência não é
uma atividade racional. Logo, a ciência não é uma atividade racional.



Argumento / dicionário

Dicionário

P: Deus quer que uma ação seja boa.

Q: Uma ação é boa.

R: As regra morais são arbitrárias.

S: As regras morais dependem de Deus.

Conteúdos programáticos 10º Ano:

1. Dilema de Eûtifron :

“Uma ação é boa na condição de Deus querer que seja boa ou Deus quer que ela seja boa na condição de

ela ser boa. Se uma ação é boa na condição de Deus querer que ela seja boa, segue-se que as regras

morais são arbitrárias. Se Deus quer que uma ação seja boa na condição de ela ser boa, segue-se que as

normas morais não dependem de Deus. Portanto, as regras morais ou são arbitrárias ou não dependem

de Deus.”



Forma canónica/Formalização

1. Uma ação é boa na condição de Deus querer que seja boa ou Deus quer que ela seja boa na condição de ela ser boa. 

2. Se uma ação é boa na condição de Deus querer que ela seja boa, segue-se que as regras morais são arbitrárias.

3. Se Deus quer que uma ação seja boa na condição de ela ser boa, segue-se que as normas morais não dependem de

Deus.

4. Portanto, as regras morais são arbitrárias ou não dependem de Deus.

Formalização

1. ((PQ)(QP))

2. ((PQ)R)

3. ((QP)S) 

4.  (RS)

Argumento 
válido?

Conteúdos programáticos 10º Ano:

1. Dilema de Eûtifron :



Avaliação da validade do argumento - Redução ao absurdo

Formalização

1. ((PQ)(QP))

2. ((PQ)R)

3. ((QP)S) 

4.  (RS)

Argumento válido?

Conteúdos programáticos 10º Ano:

1. Dilema de Eûtifron :

1. ((PQ)(QP)) P

2. ((PQ)R) P

3. ((QP)S) P

|(RS)

4. (RS) Sup.

5. (R  S) DeM, 4

6. R SDC, 5

7. (PQ) MT, de 2 e 6

8. (QP) SD, de 1 e 7

9.  S MP, de 3 e 8

10. S SDC, 5 

11. (RS) RA 4, de 9 e 10



O dilema do determinismo

1. Ou o mundo é determinista ou é indeterminista.
2. Se o mundo é determinista, não temos livre-arbítrio.

3. Mas, se o mundo é indeterminista, também não temos livre-arbítrio.

4. Logo, não temos livre-arbítrio.

Dicionário

P: O Mundo é determinista.

Q: O Mundo é indeterminista.

R: Temos livre –arbítrio.

Formalização

1. (P  Q)

2. (PR)

3. (QR)
4.  R

Dilema

Conteúdos programáticos 10º Ano:

2. Determinismo vs Livre-arbítrio:

“Ou o mundo é determinista ou é indeterminista. Se o mundo é determinista, não temos livre arbítrio. Mas, se o mundo é 

indeterminista, também não temos livre-arbítrio. Logo, não temos livre-arbítrio.”



Avaliação da validade do argumento - Redução ao absurdo

Conteúdos programáticos 10º Ano:

Determinismo vs Livre-arbítrio:

1. (P  Q) P

2. (PR) P

3. (QR) P

 R

4. R Sup.

5. Q MT, de 3 e 4

6. P SD,  de 1 e 5

7. P MP,  de 2 e 4

8  R RA 4, de 6 e7

Argumento 
válido



Argumento / Forma canónica

1. Ou o livre arbítrio é possível ou a nossa vida é uma ilusão.

2. O livre arbítrio não é possível.

3. Logo, a nossa vida é uma ilusão.

Dicionário

P: O livre arbítrio é possível.

Q: A nossa vida é uma ilusão.

Formalização

1. (P  Q)

2. P

3. Q

Silogismo

Disjuntivo

Conteúdos programáticos 10º Ano:

Determinismo vs Livre-arbítrio:

Ou o livre arbítrio é possível ou a nossa vida é uma ilusão. O livre arbítrio é impossível. Logo, a nossa vida é uma ilusão.



Argumento / Forma canónica

1. Não é verdade que se Aristóteles tiver razão, a arte é trivial.

2. A arte é trivial ou é imitação.

3. Logo, a arte é imitação.

Dicionário

P: Aristóteles tem razão.

Q: A  arte é trivial.

R: A arte é imitação.

Formalização

1. (P  Q)

2. (Q  R)

3. R

Argumento 
válido

Conteúdos programáticos 10º Ano:

3. A arte como Imitação :

Não é verdade que se Aristóteles tiver razão, a arte é trivial. A arte é trivial ou é imitação. Logo, a arte é imitação.



Avaliação da validade do argumento – Árvores de refutação

Formalização

1. (P  Q)

2. (Q  R)

3. R

Conteúdos programáticos 10º Ano:

A arte como Imitação :

Não é verdade que se Aristóteles tiver razão, a arte é trivial. A arte é trivial ou é imitação. Logo, a arte é imitação.

1. (P  Q) P

2. (Q  R) P

3.  R Sup.

4. P(1)                      SNC,1 

5. Q (1) SNC,1 

6. Q (2)                              R (2) SD, 2

X                                   X

(5,6)                              (3,6) Válido – todos os ramos fecham.



Argumento / Dicionário

Dicionário

P: O critério de maior felicidade para a maior quantidade de pessoas é verdadeiro.

Q: Podemos prejudicar pessoas singulares inocentes em proveito da maioria.

R: Podemos prejudicar pessoas minorias pacíficas em proveito da maioria.

S: Podemos violar os direitos fundamentais de alguém.

Conteúdos programáticos 10º Ano:

4. Utilitarismo (objeção):

“Se o critério de maior felicidade para a maior quantidade de pessoas for verdadeiro, então podemos prejudicar

pessoas singulares inocentes ou minorias pacíficas em proveito da maioria. Se podemos prejudicamos pessoas

singulares inocentes ou minorias pacíficas em proveito da maioria, então podemos violar os direitos fundamentais de

alguém. É errado violar os direitos fundamentais de quem quer que seja. Logo, o critério de maior felicidade para a

maior quantidade de pessoas é falso.”



Argumento / Forma canónica /formalização

1. Se o critério de maior felicidade para a maior quantidade de pessoas for verdadeiro, então podemos prejudicar 

pessoas singulares inocentes ou minorias pacíficas em proveito da maioria.

2. Se podemos prejudicamos pessoas singulares inocentes ou minorias pacíficas em proveito da maioria, então 

podemos violar os direitos fundamentais de alguém.

4. Logo, o critério de maior felicidade para a maior quantidade de pessoas é falso.

Formalização

1. (P ( Q R))

2. ((Q  R)  S)

3.  S

4.  P

Conteúdos programáticos 10º Ano:

4. Utilitarismo (objeção):

3. É errado violar os direitos fundamentais de quem quer que seja.

Representação horizontal

(P ( Q R)),  ((Q  R)  S),  S  P



(P ( Q   R)), ((Q  R)  S),  S   P

F VV    V V V ? V   V ?    F    F V F

V  
F  

Argumento inválido ?

Conteúdos programáticos 10º Ano:

4. Utilitarismo (objeção):

Avaliação da validade do argumento – Contraexemplo



Argumento / dicionário/ formalização

Dicionário

P:Há conhecimento.

Q: As nossas crenças estão justificadas.

Conteúdos programáticos 11º Ano:

1. Conhecimento:

“Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas. Mas as nossas crenças não estão justificadas.

Logo, não há conhecimento.”

Formalização

1. (PQ)

2. Q

3. P

Modus Tollens

1. Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas.

2. As nossas crenças não estão justificadas.

3. Logo, não há conhecimento.



Argumento / dicionário/ formalização

Dicionário

P: A justificação de qualquer crença é inferida de outras crenças.

Q: Há uma regressão infinita.

R: As nossas crenças estão justificadas.

Conteúdos programáticos 11º Ano:

Conhecimento:

“A justificação de qualquer crença é inferida de outras crenças. Se a justificação de qualquer crença é

inferida de outras crenças, então dá-se uma regressão infinita. Se há uma regressão infinita, as nossas

crenças não estão justificadas. Logo, as nossas crenças não estão justificadas.”

Formalização

1. P

2. (PQ)

3. (Q R)

4. R

Argumento 

válido

1. Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas.

2. As nossas crenças não estão justificadas.

3. Logo, não há conhecimento.



Avaliação da validade do argumento – Árvores de refutação

Conteúdos programáticos 11º Ano:

Conhecimento:

Formalização

1. P

2. (PQ)

3. (Q R)

4. R

Argumento válido

1. P

2. (PQ)

3. (Q R)

4. R

5. P(2)                                  Q(2)

6. X                   Q(3) R(3)

(1,5)                    X X

(5,6) (4,6)



Argumento / dicionário/ formalização

Dicionário

P: Temos sensações de alegados objetos materiais.

Q: Os objetos materiais existem.

R: Deus é um enganador.

Conteúdos programáticos 11º Ano:

2. Argumento de Descartes a favor da existência de Deus:

“Se nós temos sensações de alegados objetos materiais e os objetos materiais não existem, então Deus é

um enganador. Ora, temos sensações de alegados objetos materiais. Mas, Deus não é um enganador.

Logo, os objetos materiais existem.”

Formalização

1. ((PQ)R)

2. P

3. R

4. Q

Argumento 

válido

1. Se há conhecimento, as nossas crenças estão justificadas.

2. As nossas crenças não estão justificadas.

3. Logo, não há conhecimento.



Avaliação da validade do argumento – Redução ao absurdo

Conteúdos programáticos 11º Ano:

2. Argumento de Descartes a favor da existência de Deus:

Formalização

1. ((PQ)R)

2. P

3. R

4. Q

Argumento válido

1. ((PQ)R)

2. P

3. R

| Q

4.  Q Sup.

5. (PQ) MT, de 1 e 3

6. (P  Q) De M, 5

7. P SD, de 4 e 6

8. Q RA 4, de 2 e 7



Argumento / dicionário/ formalização

Dicionário

P: A indução é justificável.

Q: A ciência é uma atividade racional.

Conteúdos programáticos 11º Ano

2. Ciência:

“A indução é injustificável. Se a indução é injustificável, a ciência não é uma atividade racional. Logo, a

ciência não é uma atividade racional.”

Formalização

1. P

2. (PQ) 

3. Q

Modus ponens

1. A indução é injustificável. 

2. Se a indução é injustificável, a ciência não é uma atividade racional. 

3. Logo, a ciência não é uma atividade racional.



• Defender o argumento ou tese contra uma crítica.
• Oferecer razões para se acreditar na tese.
• Oferecer contraexemplos à tese.
• Contrapor os pontos fortes e fracos de duas

perspetivas opostas sobre a tese.
• Dar exemplos que ajudem a explicar a tese, ou a torná-

la mais plausível.
• Argumentar que certos filósofos estão comprometidos
com a tese por causa dos seus pontos de vista, apesar
de não a terem explicitamente afirmado ou endossado.

• Discutir que consequências a tese teria, se fosse
verdadeira.

• Rever a tese à luz de uma objeção qualquer.

Conteúdos programáticos 11º Ano:

O que se espera que um estudante exponha ao escrever um ensaio?
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Tema para um ensaio filosófico

- Confrontar  o falsificacionismo de K. Popper com a tese de Pierre Duhem.

Pierre Duhem, (1861 -1916) Karl Popper, (1902-1994)



 Será que todas as teorias científicas são conclusivamente falsificáveis?

• Karl Popper parece presumir que a refutação de uma teoria científica é um processo simples,
basta que a sujeitemos a um teste experimental através do qual se revela que a experiência
está em desacordo com as previsões.
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Problema



• Uma Experiência na Física Nunca Pode Condenar uma Hipótese Isolada, mas Apenas 

um Grupo Teórico no seu Todo.

P. Duhem
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Tese a defender



• Explicitar a tese de Duhem recorrendo à lógica proposicional.
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Desenvolvimento/Metodologia



• Condições de verdade: As condições de verdade são as circunstâncias em que uma dada afirmação é verdadeira ou falsa.

• Critério de demarcação: Critério de acordo com o qual se distinguem as teorias científicas das teorias pseudocientíficas,
isto é, daquelas que não sendo científicas procuram passar por tal.

• Enunciado observacional: Qualquer enunciado sobre o qual, baseando-nos na observação e na experiência, podemos
estar provisoriamente de acordo quanto à sua verdade ou falsidade.

• Falácia da afirmação do consequente: Falácia que consiste em supor que da condicional “Se P, então Q” e da afirmação
da consequente dessa condicional, “Q”, se pode concluir “P”.

• Falsificabilidade: Diz-se do que é falsificável. Uma teoria (ou proposição) é falsificável quando pode ser submetida a
testes empíricos que a possam refutar. E uma teoria está falsificada quando é realmente refutada por dados empíricos
quando se mostra que é falsa.

• Método científico: Conjunto de procedimentos usados pelos cientistas para obter um conhecimento tão certo (ver
certeza) e seguro quanto possível na sua área de investigação.

• Método hipotético-dedutivo: Método empregue na ciência para avaliar uma certa hipótese acerca dos fenómenos em
estudo. Neste método, formula-se uma dada hipótese sob a forma de uma premissa com a forma lógica de uma
afirmação condicional, que se submete a um teste que a confronta com os factos, deduzindo-se então se é, ou não, uma
hipótese correta.

• Modus Tollens: O nome da seguinte forma válida da lógica proposicional: “Se P, então Q; não Q; logo, não P”.

• Teoria: Um conjunto de proposições estruturadas entre si que visam resolver um problema ou explicar um fenómeno. As
teorias são verdadeiras ou falsas, tal como as proposições.

• Verificabilidade: Diz-se de uma afirmação que é verificável. Por exemplo, a frase “Há relva verde” é verificável, pois
podemos observar a relva para ver se a frase é ou não verdadeira.
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Conceitos nucleares



1. Da hipótese H deduzem-se consequências testáveis C.
2. Observa-se que C é verdadeira. 
3. A hipótese H é confirmada por C.

Esta forma — verificacionista — de conceber o método
hipotético-dedutivo encontra problemas lógicos.

Diz-se hipotético-dedutivo porque de determinada hipótese são deduzidas consequências testáveis (enunciados
observacionais) que se confrontam com factos empíricos para verificar se são verdadeiras.

1. H  C

2. C

3.  H

Falácia da 

afirmação do 

consequente

Método do inspetor de circunstâncias

H C (H C), C  H

V V

V F

F V

F F

V

F

V

V

V

F

V

F

V

V

F

F
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O Método Hipotético-dedutivo (A justificação das hipóteses) 



Da hipótese H deduzem-se consequências testáveis C.
Observa-se que C não é verdadeira.
A hipótese H é refutada (falsificada) por C.

1. H  C

2.  C

3.   H

Modus 

Tollens

Método do inspetor de circunstâncias

H C (H C), C  H

V V

V F

F V

F F

V

F

V

V

F

V

F

V

F

F

V

V
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Falsificacionismo (A justificação das hipóteses)



• O] físico nunca pode sujeitar uma hipótese isolada a um teste experimental,
mas apenas todo um grupo de hipóteses(1); quando a experiência está em
desacordo com as suas previsões, ele aprende que pelo menos uma das
hipóteses que fazem parte desse grupo é inaceitável e deve ser modificada;
mas a experiência não indica qual deve ser mudada.

Pierre Duhem, O Objetivo e a Estrutura das Teorias Físicas, 1906, 

trad. de Pedro Galvão, p. 187

(1) Para Duhem, uma teoria científica é formada por um conjunto de enunciados e apresenta consequências 
empíricas. 
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Tese de Duhem



• Segundo a tese de Duhem, uma hipótese isolada da física (h) nunca pode ser 
falsificada por um enunciado de observação (O). 

Se h, então O. 
Mas, O. 
Logo, H.

Como uma generalização que abrange 
todas as hipóteses da física, isto é um 

pouco duvidoso.

Enunciado de observação: qualquer enunciado sobre o qual,
baseando-nos na observação e na experiência, podemos estar
provisoriamente de acordo quanto à sua verdade ou falsidade.
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Objeções à tese de Duhem



• 1. A física parece conter algumas hipóteses falsificáveis. 

1ª Lei de Kepler (Lei das Elipses)

O planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o 
Sol ocupa um dos focos.

Basta observar as posições de um planeta e  estas não se situam 
numa elipse do tipo adequado, para falsificar a  1ª lei de Kepler.
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Objeções à tese de Duhem



• 2. A física parece conter algumas hipóteses não falsificáveis. 

1ª Lei de Newton - Lei da Inércia 

"Quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo for nula, esse corpo permanecerá em repouso 
ou em movimento retilíneo uniforme."
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Defesa tese de Duhem



Toda a teoria de Newton (T) consiste em três leis do movimento LN = (L1, L2 e L3) e na lei da
gravidade (Lg), a partir das quais, em conjunção com as hipóteses auxiliares H1 e H2 é
possível derivar consequências observáveis (O1, O2) relativas ao sistema solar.

T =  (((L1  L2  L3)  Lg )   (H1  H2 )) 

Lei da Inércia

Lei Fundamental da 
Dinâmica

Lei da Ação e Reação

Nenhumas forças além das 
gravitacionais agem sobre os planetasA massa do Sol é muito 

maior que a dos planetas

T = (((LN  Lg)    (H1  H2 )) O1)
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Defesa tese de Duhem



Isto significa que a teoria é falsa?

Suponha-se que a previsão fracassa.

1. (((LN  Lg)    (H1  H2 )) O1)

3.  ((LN  Lg)    (H1  H2 ))

2.  O1

De acordo com a tese de Duhem, a partir de 1 e 2, não podemos inferir a falsidade da teoria, ou 
seja, não podemos concluir validamente  ((LN  Lg)    (H1  H2 ))

Se as leis e as hipóteses forem
verdadeiras, a previsão será verdadeira.
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Defesa tese de Duhem



1. (((LN  Lg)    (H1  H2 )) O1)

3.  ((LN  Lg)   (H1  H2 ))               MT, 1,2

2.  O1

De  ((LN  Lg)  (H1  H2 )) segue-se que pelo menos um
elemento do conjunto é falso, mas não podemos dizer qual é
falso.

4. ((LN  Lg)    (H1  H2 ))              De M, 3

5. ((LN   Lg)  (H1  H2 ))             De M, 4

6. ((LN   Lg)  (H1H2 ))            De M, 5

?
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Defesa tese de Duhem



T

Variáveis de fórmula

H

1. (T  H)  O1

2.  O1

3.  (T  H) 

Modus Tollens

1. (((LN  Lg)    (H1  H2 )) O1)

2.  O1

3.  ((LN  Lg)    (H1  H2 ))

Simplificação da fórmula

Conteúdos programáticos 11º Ano

Defesa tese de Duhem



T H O1 (T  H)    O1 , O1   (T   H)

V V V

V V F

V F V

V F F

F V V

F V F

F F V

F F F

V

F

V

V

V

V

V

V

F

V

F

V

F

V

F

V

F

F

V

V

V

V

V

V

Tudo o que podemos inferir é que há algo de 
errado  na teoria ou nas hipóteses auxiliares -
ou em ambas.

Argumento válido

V

V

F

F

F

F

F

F

V

V

F

F

F

F

F

F
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Defesa tese de Duhem



Ilustração da tese de Duhem recorrendo a um facto histórico da física 
newtoniana.
A descoberta de Neptuno em 1846 (J. Adams e  U. Le Verrie)

1. A partir da teoria (T) de Newton em conjunção com hipóteses auxiliares 
(H), foi possível calcular a órbita teórica (O) Urano (o planeta mais distante 
então conhecido).

2. Contudo, a órbita teórica (O) não estava de acordo com a órbita observada 
(O). 

3. A teoria  (T) ou uma das hipóteses auxiliares  (H) era falsa. 

4. Os astrónomos conjeturaram que a hipótese auxiliar sobre o número de 
planetas estava errada e postularam um novo planeta, Neptuno, que estava 
para além de Urano. 

6. Neptuno foi devidamente observado em 23 de Setembro de 1846, estando 
afastado só 52' da posição prevista.

Neptuno foi o primeiro planeta encontrado
por uma previsão matemática, em vez de
uma observação empírica.



• Revisão do falsificacionismo de K. Popper como critério de demarcação.

(…)
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Consequências da aceitação da tese de Duhem



Conclusão

• É verdade que, para refutar uma hipótese como «Todos os corvos são negros», basta observar um corvo que não seja
negro. Contudo, na ciência muitas vezes não se testam hipóteses isoladas.

• Assim, quando uma previsão fracassa, isso não prova que a teoria testada seja falsa se o que se prevê não ocorrer,
pode-se sempre alegar que isso aconteceu porque uma das hipóteses exteriores à teoria é falsa - e talvez isso seja
verdade.

• Por isso, não é fácil refutar conclusivamente uma teoria.
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