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Unidade: Lóxica Retórica e argumentación  ((1 Unidade didáctica) (20 sesións)

FIB6.12.1. Diserta de xeito claro e coherente sobre un tema filosófico

FIB6.13.1.  Coñece  e  manexa con rigor  conceptos  como símbolo,  comunicación,  linguaxe
formal, lóxica, xuízo lóxico, razoamento, demostración, discurso, elocuencia, orador, retórica,
exordio,  inventio,  dispositio,  argumentación,  elocutio,  compositio,  actio,  falacia,  debate,
negociación, persuasión e concepto universal.

FIB6.14.1. Utiliza os elementos e as regras do razoamento da lóxica de enunciados.

FIB6.15.1. Coñece a estrutura e a orde do discurso e escribe breves discursos retóricos.

FIB6.16.1.  Constrúe  un  diálogo  argumentativo  no  que  demostra  as  súas  propias  teses
mediante as regras e as ferramentas da argumentación.

FIB6.16.2. Distingue un argumento veráz dunha falacia.

FIB6.16.3.  Analiza  e  comenta  textos  breves  e  significativos  sobre  a  arte  da  retórica  e  a
argumentación de Platón, Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, Tácito e autores contemporáneos
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ORGANIZADOR PREVIO

A nosa linguaxe nos permite comprender o mundo que nos rodea e, por iso, nolo fai ver dun
xeito particular. Do mesmo xeito que nos inflúen os nosos intereses, motivacións ou expectativas a
hora de percibir algo, tamén a nosa lingua conforma o noso mundo. Pero ademais das linguaxes
naturais hai outro tipo de linguaxes máis precisos como o da lóxica ou as matemáticas.

Aristóteles foi o primeiro sistematizador da Lóxica; as súas obras foron agrupadas nun conxunto
que os filósofos posteriores consideraron unha “propedéutica”, unha preparación para a filosofía e
chamaron Organon. Para Aristóteles, o coñecemento das leis do razoamento era un paso previo para
calquera  outro  estudo,  e  que  tería  que  estar  en  posesión  de  tal  coñecemento  quen  quixese
introducirse no terreo da filosofía.

A LINGUAXE

“Os límites da miña linguaxe son os límites do meu mundo”

L. Wittgenstein, Tractatus lógico-philosophicus, 5.6, 1922.

A CIENCIA DA DEDUCCIÓN

—Verá vostede, querido Watson ? —colocou o tubo de ensaio no seu soporte e comezou a
disertar co aire dun profesor dirixíndose á súa clase?—, a verdade é que
non resulta moi difícil construír unha cadea de inferencias, cada unha das
cales depende da anterior e é, en si mesma, moi sinxela. Se despois de
facer iso suprímense todas as inferencias intermedias e só se lle presentan
ao público o punto de partida e a conclusión, pódese conseguir un efecto
sorprendente, aínda que poida que un tanto basto. Pois ben: o certo é que
non resultou moi difícil, con só inspeccionar o suco que separa o seu
dedo polgar do índice, deducir con toda seguridade que non ten vostede

intención de investir o seu modesto capital nas minas de ouro.

—Non vexo ningunha relación.

—Seguro que non; pero voulla facer ver deseguido. Velaquí os elos que faltan na sinxelíxima
cadea: Un: cando regresou onte á noite do club, tiña vostede xiz entre o dedo polgar e o
índice. Dous: vostede aplícase xiz nese lugar cando xoga ao billar, para dirixir o taco. Tres:
vostede non xoga ao billar máis que con Thurston. Catro: fai catro semanas, díxome vostede
que Thurston tiña unha opción para comprar certas accións surafricanas, que expiraría ao
cabo dun mes e que desexaba compartir con vostede. Cinco: o seu talonario de cheques está
gardado no meu escritorio e non me pediu vostede a chave. Seis: por tanto, non ten vostede
intención de investir o seu diñeiro neste negocio.

—Pero se é sinxelíximo! —exclamei.

Arthur Conan Doyle; O regreso de Sherlock Holmes.
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 1. Comunicación e linguaxe

Comunicación  e  linguaxe  non  son  termos  sinónimos.  A  comunicación consiste  nun  acto
mediante  o  que  un  ser  establece  contacto  con  outros  para  lle  transmitir unha  determinada
información  que  poida  influír  nos  outros.  Podemos  así  falar  de  comunicación  animal  ou
comunicación humana. A linguaxe é un vehículo de comunicación constituída por un conxunto de
signos arbitrarios que permiten representar unha realidade. Como é obvio, toda linguaxe é, por
tanto, unha forma de comunicación, pero non toda forma de comunicación é unha linguaxe, polo
menos se referímonos a unha linguaxe de palabras. No caso do ser humano, a linguaxe, ademais
dun  sistema  de  comunicación,  é  tamén  un  instrumento  que  nos  axuda  a  pensar,  adquirido
socialmente mediante o aprendizaxe. A linguaxe humana é, por tanto, un produto da nosa cultura
que nos fai ver o mundo dun xeito particular. O mundo que percibimos é un mundo construído a
través de conceptos que nos permiten comprender o percibido e darlle un sentido ou significado.
Pero ao ser un produto cultural podemos dicir que hai tantos sentidos como culturas.

 1.1. O ser humano como animal simbólico.

Só os  seres humanos  temos  a  capacidade  de expresarnos nunha linguaxe con sentido  que
proporciónanos: un conxunto de palabras (un vocabulario) e unha serie de regras (unha gramática)
segundo as cales pódense relacionar as palabras formando unidades de significación máis amplas.
Así, unha linguaxe ten sentido, ten significado, cando a orde das palabras e as regras permite unha
significación  do  que  se  di  nesa  linguaxe.  Examinemos  por  separado  os  dous  elementos
mencionados.

Na linguaxe as palabras son signos, algo que representa outro algo para alguén, segundo a
coñecida definición de Charles S. Peirce. Por exemplo, a palabra coche (algo) representa á cousa
coche (outro algo) para todos os que entendan o español (alguén). Nos signos podemos distinguir o
significante e o significado, entre os cales se establece unha relación convencional que chamamos
significación ou  sentido. Dicir que é  convencional significa que se estableceu, orixinariamente,
por convenio ou acordo tácito entre os usuarios de signos e posteriormente transmitiuse de xeración
en xeración. Tamén os obxectos producidos pola arte, así como as cousas e os acontecementos,
convértense en signos para os seres humanos: fálannos (teñen significado ou sentido).

Hai signos que nos remiten a outro significado ulterior, que está en parte manifesto e en parte
oculto na súa significación inmediata: trátase dos símbolos, entendidos como signos que significan
un obxecto que, á súa vez, significa outra realidade. A palabra pomba designa o animal que todos
coñecemos, e este á súa vez pódese converter en símbolo doutras realidades, neste caso, a paz. A
relación do signo co obxecto simbolizado é convencional, cultural e social, pois aínda que é certo
que hai símbolos que se estenderon e son comúns a moitas sociedades teñen unha orixe máis ou
menos  localizado  Así,  en  virtude  da  relación  simbólica,  o  mundo  preséntasenos  poboado de
símbolos que remiten, máis alá dos puros feitos, a unha significación simbólica: as cousas, os
fenómenos e os acontecementos convértensenos en mensaxes cargadas de sentido.

En conclusión,  o ser humano establece,  dende o seu nacemento,  unha peculiar  relación co
mundo: a linguaxe e as manifestacións artísticas que produce compoñen un universo simbólico que
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é o que chamamos comunmente mundo. Nunca encontramos un obxecto illado de toda outra cousa,
nin  vivimos  un  acontecemento  separado  de  todos  os  demais,  do  mesmo  modo,  que  non
encontramos nunca unha palabra nin un símbolo illados. No universo simbólico que é o mundo
achamos unha mestura de experiencias e vivencias, unhas de carácter máis individual e outras
transmitidas ou aprendidas socialmente no proceso de socialización. A linguaxe e a arte son, pois,
dous instrumentos imprescindibles para aprehender a realidade, porque contribúen en boa medida a
dotar de sentido os obxectos do noso ámbito e as nosas propias vivencias entre eles e coas demais
persoas. Estes, os obxectos e as vivencias, son tales na medida que os nomeamos e expresamos
mediante símbolos, de modo que podemos dicir, con Wittgenstein (1889-1951) que os límites da
nosa linguaxe expresan os límites do noso mundo.

 1.2. A comunicación.

A  comunicación entre  os  seres  vivos  pódese definir  como un proceso mediante  o cal  un
individuo, o  emisor, envía un sinal a outro individuo, o  receptor. Cando o sinal é captado con
éxito, provoca un cambio de comportamento no receptor: este convértese no emisor dunha situación
de comunicación (a  resposta).  A partir  de aquí pode ter lugar un rico intercambio e sinais e
respostas. Os tipos de sinais poden ser moi variados no mundo animal: táctiles, químicas, auditivas,
visuais, acústicas... En todos eles envíase intencionadamente unha mensaxe, construída por unha
serie de elementos materiais organizados segundo un código (conxunto de signos e de regras que
permiten formular e comprender unha mensaxe) que o receptor se encarga de descodificar.

Ademais, a comunicación sempre prodúcese nun  contexto. Que podemos entender se alguén
dinos “Quérote!”?; poderíamos entender simplemente que deséxanos sexualmente, ou que quere
compartir a súa vida con nos; ou que somos o seu mellor amigo. Esta frase como tódalas demais
está pronunciada por alguén concreto, nun momento concreto e nun ton concreto; e dicir nun
contexto..

O home é o único animal que fala, pois posúe unha linguaxe que está máis alá da mera emisión
e recepción de sinais: é unha linguaxe dobremente articulada (morfemas e fonemas que poden
combinarse ilimitadamente) e ademais é unha linguaxe simbólica (constrúese mediante signos).

Un  signo é un obxecto ou feito  físico que fai  referencia  a  algo diferente  del.  O lingüista
Saussure define o signo lingüístico como a unión dun significante (a imaxe acústica, a palabra
escrita) e un significado (o concepto pensado, aquilo ao que fai referencia o signo, o que queremos
expresar).

A linguaxe humana é, en principio, un sistema de comunicación interpersoal que, segundo a xa
clásica teoría de Karl Bühler, exerce tres funcións básicas:

1. Representativa:los signos son símbolos que serven para representan estados de cousas

2. Expresiva: os signos son síntomas que manifestan estados interiores do falante

3. Apelativa: os signos son sinais dirixidos ao interlocutor, do que se espera reacción

A linguaxe mantén unha estreita relación tanto coa actividade de coñecer como co seu resultado,
o  coñecemento.  Respecto  ao  coñecemento,  pensemos  por  un  momento  que  adquirimos

6



coñecementos por vía lingüística (cando lemos ou escoitamos), que os  conservamos tamén grazas
á linguaxe (en libros ou soportes informáticos) e que os compartimos con outras persoas grazas a
que podemos comunicárllelos.

A linguaxe proporciona aos seres humanos a posibilidade de organizar a sucesión inconexa de
proposicións e iso, en definitiva, é o que nos permite coñecer tanto o mundo externo coma o noso
mundo interior. Por iso podemos dicir que a linguaxe é o medio no que ten lugar a actividade de
coñecer, o cal é tanto como afirmar que non hai  coñecemento máis  alá ou fóra da linguaxe.
Podemos concluír que o noso coñecemento da realidade non é independente da linguaxe, xa que
está condicionado, e mesmo limitado, por el. Máis aínda, o coñecemento non sería posible sen a
linguaxe: esta é a condición de posibilidade daquel.

 1.3. Dimensións da linguaxe humana

Do dito anteriormente conclúese que a principal forma de comunicación humana é a palabra, e as
palabras sempre forman parte dun código que permite compoñer infinidade de mensaxes. En todo
idioma podemos distinguir tres dimensións básicas:

1. Dimensión  sintáctica:  refire  as  relacións  dos  signos entre  si.  As  regras  da  sintaxe
indícannos o modo en que teñen que ser colocadas as palabras para que a frase estea ben
formada. Por exemplo, se alguén dixese "non can morde o meu" para informar de que o seu
can non morde, apenas o entenderiamos a frase, ao conter incorreccións sintácticas.

2. Dimensión  semántica:  refire  as  relacións  dos  signos  cos  seus  correspondentes
significados. Por exemplo, se queremos advertir a alguén de que o chan esta escorregadizo,
non valería con dicilo “o chan brilla”, aínda que isto tamén sexa certo e gramaticalmente
correcto, senón que habería que dicir “ese chan esvara”. Para transmitir a mensaxe desexada
non abonda con poñer as palabras nunha orde axeitada, senón que é preciso tamén escoller
as palabras axeitadas conforme ao significado compartido.

3. Dimensión pragmática: refire as relacións que se establecen entre os signos e os contextos
e circunstancias nos que se atopan os usuarios de tales signos. No caso da linguaxe, os
usuarios son os falantes, os signos son as palabras, a dimensión pragmática está constituída
pola intención dos falantes e o contexto en que acontece a comunicación. Estes aspectos son
imprescindibles para comprender o significado exacto do que se di. Por exemplo a frase
“este aínda está verde” pódese entender de xeito moi distinto segundo quen a pronuncie, con
que ton de voz e en que situación concreta.

Para  chegar  a  entendernos cando falamos,  deberiamos  preguntarnos  se estamos  a  expresar
aceptablemente o que queremos dicir, de acordo coas regras sintácticas, semánticas e pragmáticas.
Pero ademais habemos de razoar correctamente, e para iso hai que ter en conta as regras da lóxica.

A linguaxe ordinaria, o que utilizamos normalmente para comunicarnos os nosos pensamentos,
desexos ou situacións,  é o que se coñece como  linguaxe natural (así  o español,  o inglés,  o
francés...), que se caracteriza por ter unha extraordinaria riqueza que facilita a expresividade (de
feito, todos os días se xeran novos termos e usos) Pero esta riqueza formula dificultades: a súa
ambigüidade (pola polisemia das palabras ou pola súa dependencia do contexto) ou o seu uso
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paradoxal (aparentemente correcto pero que leva a caer contradicións).  Para evitar problemas
como os anteriores construíronse linguaxes artificiais, como o das matemáticas ou a lóxica.

Actividade

Le o seguinte relato de Swift sobre as propostas dos sabios da Gran Academia de Lagado e pensa
se cres que sería posible vivir sen palabras.

O outro proxecto era un plan para abolir por completo todas as palabras, calquera que fosen; e
defendíase como unha gran vantaxe, tanto respecto da saúde coma da brevidade. É evidente que
cada palabra que falamos supón, en certo grao, unha diminución dos nosos pulmóns por corrosión,
e,  polo tanto,  contribúe a  acurtarnos a  vida;  en consecuencia,  ideouse que,  sendo as palabras
simplemente os nomes das cousas, sería máis conveniente que cada persoa levase consigo todas
aquelas cousas de que fose necesario falar no asunto especial sobre que había de discorrer. (...). Non
obstante, moitos dos máis sabios e eruditos adheríronse ao novo método de expresarse por medio de
cousas: o que presenta como único inconveniente o de que cando un home se ocupa en grandes e
diversos asuntos se ve obrigado, en proporción, a levar a costas un gran saco de cousas, a menos que
poida pagar un ou dous robustos criados que o asistan. Eu vin moitas veces dous destes sabios, case
atordados polo peso dos seus fardos, como van os nosos quincalleiros, encontrarse na rúa, botar a
carga a terra, abrir os talegos e conversar durante unha hora; e logo, meter os utensilios, axudarse
mutuamente a reasumir a carga e despedirse.

Mais para conversacións curtas,  un home pode levar  os necesarios utensilios nos petos ou
debaixo do brazo, e na súa casa non pode faltarlle o que precise. Así, na estanza onde se reúnen os
que practican esta arte hai sempre a man todas as cousas indispensables para alimentar este xénero
artificial de conversacións.

Outra vantaxe que se buscaba con este invento era que servise como idioma universal para todas
as nacións civilizadas, cuxos mobles e útiles son, por regra xeral, iguais ou tan parecidos, que pode
comprenderse  doadamente  cal  é  o  seu  destino.  E  deste  modo  os  embaixadores  estarían  en
condicións de tratar con príncipes ou ministros de Estado estranxeiros para os cales a súa lingua fose
por completo descoñecida.

Jonathan Swift; As viaxes de Gulliver: Parte III, Capítulo V

Cuestións

 Crees que sería factible, realmente, a prosta de Swift.

 Poderíamos vivir sen palabras?

 Como poderíamos expresar os nosos sentimentos?

 Houbo un tempo no que a nosa especie so se comunicaba mediante acenos, logo desenvolvemos

a linguaxe, que vantaxes puido supoñer este invento para a nosa supervivencia?
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 2. Retórica e argumentación

 2.1. A retórica e a composición do discurso

A retórica é aquela disciplina que se ocupa de estudar todos aqueles elementos que permiten
elaborar un bo discurso.

Historicamente, a retórica ten a súa orixe na Grecia clásica, onde se entendía, en palabras dos
tratadistas clásicos, como o ars bene dicendi, isto é, a técnica de expresarse de maneira adecuada
para lograr a persuasión do destinatario. A chegada da democracia a Atenas supuxo que a elocuencia
cobrase grande importancia xa que era necesario dirixirse a Asemblea e persuadir ou convencer os
oíntes. As fontes máis importantes son a Retórica a Alexandre escrita por Anaxímenes de Lámpsaco
e a  Retórica de Aristóteles. A primeira obra consiste nunha serie de preceptos sobre como falar
elocuentemente.  A segunda  obra  ten  unha  formulación  máis  filosófica.  Fronte  á  Retórica a
Alexandre que é de carácter práctico, a Retórica de Aristóteles é de carácter teórico.

A retórica configúrase como un sistema de procesos e recursos que actúan en distintos niveis na
construción dun discurso. Tales elementos están estreitamente relacionados entre si e todos eles
repercuten nos distintos ámbitos discursivos.

 a) Xéneros clásicos do discurso

Os xéneros do discurso clásicos

Xénero demostrativo

Ocúpase de feitos pasados e diríxese a un público que non ten capacidade para influír sobre os
feitos,  senón tan  só  de  asentir  ou  disentir  sobre  a  maneira  de  presentalos  que  ten  o  orador,
encomiándoos ou vituperándolos.

Xénero xudicial

Ocúpase  de  accións  pasadas  e  cualifícao  un  xuíz  ou  tribunal  que  establecerá  conclusións
aceptando o que o orador presenta como xusto e rexeitando o que presenta como inxusto.

Xénero deliberativo ou político

Ocúpase de accións futuras e cualifícao o xuízo dunha asemblea política que acepta o que o
orador propón como útil ou proveitoso e rexeita o que propón como daniño ou prexudicial.

Actividade

Xénero Auditorio Tempo Contido Obxectivo

Demostrativo

Xudicial

Deliberativo
1. Completa a táboa seguinte segundo o modelo de discurso
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 b) Xéneros discursivos actuais

Na actualidade co rexurdimento da Teoría da Argumentación e da Análise do Discurso xurdiron
novas propostas clasificatorias. Unha das máis populares é a de Walton que sinala que máis que
xéneros,  hai  situacións  argumentativas  que  dividirían  en  seis  tipos  ao  discurso:  persuasión,
negociación, investigación, deliberación, procura de información e diálogo erístico.

Walton clasifica e diferencia os distintos tipos de diálogos, baseándose na súa caracterización da
situación inicial, do obxectivo dos participantes e da finalidade intrínseca dos mesmos. Na seguinte
táboa, represéntase de maneira esquemática a clasificación dos diálogos defendida por Walton:

TIPO DE
DIÁLOGO

SITUACIÓN INICIAL OBXECTIVO DOS
PARTICIPANTES

A FINALIDADE DO DIÁLOGO

Persuasivo Conflito de opinións. Persuadir á outra parte Resolver/clarificar a cuestión

Investigación Necesidade  de  comprobar
unha hipótese

Atopar ou verificar evidencias Probar ou refutar a hipótese

Negociación Conflito de intereses Conseguir o que máis se desexa Conseguir un acordo aceptado polas
partes

Informativo Necesidade de información Adquirir ou dar información Intercambio de información

Deliberación Dilema ou elección práctica Coordinar obxectivos e accións Decidir  o  mellor  curso  posible  de
acción

Erístico Conflito  persoal  ou
institucional irredutible

Atacar verbalmente ao opoñente Revelar unha base máis profunda do
conflito

 c) Elaboración do discurso

Elaborar un discurso é como construír unha casa; fan falta os materiais (inventio), despois un
plano para saber onde poñelos e como unilos (dispositio) e logo hai que facela habitable, cómoda e
agradable adornándoa (elocutio).

 1. Inventio

Consiste en pensar (invenire “achar”) cales van ser os contidos do discurso: recompilación de
argumentos de proba, deseño da liña argumental (argumentatio) e refutación dos argumentos do
rival (refutatio).

 2. Dispositio

Consiste na organización dos elementos da inventio.

 2.1. Exordio: que indica o comezo do discurso e sirve para atraer a atención dos oíntes.

 2.2. Narratio: ou exposición do discurso na que se dan os argumentos para demostrar a
conclusión que se defende.

 2.3. Peroratio: é a conclusión. Apélase os sentimentos do público, provocando a súa
aprobación ou indignación, buscando a simpatía cara a as nosas posicións.
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 3. Elocutio

E o modo de expresar verbalmente de xeito axeitado os materiais  da  inventio ordenados pola
dispositio. Na actualidade, a elocutio é o que se denomina estilo.

 3.1. Compositio, analiza a estrutura sintáctica e fónica das palabras e as súas distintas
posibilidades de distribución no discurso

 3.2. Actio, ou declamación do discurso, na que teremos en conta a modulación da voz e
os xestos que facemos.

Actividade

SÓC.― Pola admiración que iso me produce, Gorgias, fai tempo que veño preguntándote cal
é,  en  realidade,  o  poder  da  retórica.  Ao  consideralo  así,  paréceme  dunha  grandeza
marabillosa.

GOR.― Se o soubeses todo, Sócrates, verías que, por dicilo así, abraza e ten baixo o seu
dominio a potencia de todas as artes. Vou darche unha proba convincente. Sucedeume xa
moitas veces que, acompañando ao meu irmán e a outros médicos á casa dun deses enfermos
que  non  queren  tomar  a  medicina  ou  confiarse  ao  médico  para  unha  operación  ou
cauterización, cando o médico non podía convencelo, eu conseguino sen outro auxilio que o
da retórica. Se un médico e un orador van a calquera cidade e entabóase un debate na
asemblea ou nalgunha outra reunión sobre cal dos dous ha de ser elixido como médico, eu
asegúrote que non se fará ningún caso do médico, e que, se el quéreo, será elixido o orador.
Do mesmo modo, fronte a outro artesán calquera, o orador conseguiría que se lle elixise con
preferencia a outro, pois non hai materia sobre a que non poida falar ante a multitude con
máis persuasión que outro algún, calquera que sexa a profesión deste.

Tal é a potencia da retórica e ata tal punto alcanza; porén, Sócrates, é preciso utilizar a
retórica do mesmo modo que os demais medios de combate. Polo feito de aprendelos, non se
deben usar contra todo o mundo indistintamente; ter practicado o puxilato, a loita ou a
esgrima, de modo que se poida vencer a amigos e inimigos, non autoriza a golpear, ferir ou
matar os amigos. (...). Estes ensináronlle as súas artes con intención de que as empregasen
xustamente contra os inimigos e os delincuentes, en defensa propia, sen iniciar o ataque;
pero os discípulos, terxiversando este propósito, usan mal a superioridade que lles procura a
arte. Neste caso os mestres non son malvados, nin a súa arte é por iso culpable nin perversa,
senón, no miña opinión, sono os que non se serven dela rectamente.

O mesmo razoamento se aplica tamén á retórica. En efecto, o orador é capaz de falar contra
toda clase de persoas e sobre todas as cuestións, ata o punto, de producir na multitude maior
persuasión que os seus adversarios sobre o que el queira pero esta vantaxe non o autoriza a
privar da súa reputación os médicos nin os doutras profesións, soamente polo feito de ser
capaz de facelo, senón que a retórica, como os demais medios de loita, débese empregar
tamén con xustiza

Platón, Gorxias, (456a-457a).
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 Que poder ten a retórica? Cales cres que poden ser as artes de que fala Gorxias?

 Cal sería a finalidade da retórica?

 Como habería que utilizar a retórica segundo Gorxias?

 Cal cres que é a relación que existe entre retórica e ética? Cres que esa relación se cumpre no

mundo actual? Por que?

 2.2. Argumentación e demostración

Segundo afirma Anthony Weston en Las claves da argumentación, argumentar é “ofrecer un
conxunto de razóns ou probas en apoio dunha conclusión”. Desta tarefa ocupouse tradicionalmente
a lóxica informal que é o estudo dos argumentos formulados na linguaxe natural e en oposición ao
estudo dos argumentos nunha linguaxe artificial que é propia da lóxica formal. A lóxica informal
dedícase principalmente a diferenciar entre formas correctas e incorrectas de razoamento que se
desenvolven na linguaxe e o pensamento cotián. Parte do principio que o pensamento e a linguaxe
humana é a miúdo incorrecta, ou tendenciosa. Atribúenselle os seus inicios a Aristóteles, que fixo o
primeiro estudo das falacias lóxicas ou argumentos erróneos.

A manipulación das opinións, a indución ao engano, os intentos de modificar as nosas condutas
por medio da persuasión son fenómenos evidentes na vida cotiá, nos medios de comunicación, nos
debates  políticos,  nas  cuestións  xudiciais,  na  publicidade,  nas  conversacións  con  amigos  e
familiares... Hai que estar alerta.

 a) Composición e demostración de argumentos curtos

Afirma Vega Reñones que “argumentar é algo tan natural como conversar”.  Argumentamos
cando queremos persuadir os nosos interlocutores con razóns que sirvan de proba as nosas opinións.
Os argumentos poden servirnos, en primeiro lugar, para indagar acerca dunha tese ou opinión e, en
segundo lugar, para defender esa tese unha vez realizada a investigación.

Un  argumento é  un  razoamento  mediante  o  cal  intentamos  probar  ou  refutar  unha  tese,
convencendo os demais da súa verdade. Nun argumento podemos, entón, distinguir por unha parte
entre a conclusión, que é o que queremos probar, e as premisas que son o noso punto de partida e xa
consideramos probado.

Un argumento pode fallar, fundamentalmente,  por dúas causas: ou ben porque partimos de
premisas pouco fiables e que, por tanto, poden ser rebatidas; ou ben porque o noso argumento está
mal construído.

Para facer bos argumentos, claros e ben construídos, podemos seguir as seguintes regras.

 Regras prácticas

Anthony Weston no libro citado da unha serie de regras simples para construír bos argumentos.
Estas regras permiten non so rebater as falacias máis comúns, senón tamén explicar que é o que está
realmente mal, e tamén a forma de elaborar un argumento propio.
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1. Distinguir claramente entre as premisas e a conclusión. As premisas son as razóns que
damos  para  defender  unha  conclusión.  A conclusión  está  case  sempre  precedida  de
partículas como “polo tanto” ou outras similares.

2. Presentar as ideas na súa orde natural. Pódese facer de dúas maneiras: ou ben poñendo
primeiro a conclusión seguida das súas propias razóns ou a inversa. En calquera caso, e
conveniente ordenar as ideas da maneira máis natural.

3. Partir de premisas fiables. E preciso utilizar so de premisas seguras. Se as premisas son
febles a conclusión tamén o será.

4. Utilizar unha linguaxe concreta e concisa. Evite os termos xerais, vagos e abstractos.

5. Evitar a linguaxe emotiva. Débense defender os argumentos propios sen ridiculizar o
adversario. As nosas opinións deben estar fundamentadas en boas razóns.

6. Usar termos consistentes. Desenvolve o argumento dunha forma clara e con termos ben
elixidos. Logo utiliza sempre os mesmos termos en cada paso, conectando cada premisa coa
anterior.

7. Usar un só significado para cada termo. Se usamos un mesmo termo con significados
diferentes caemos na falacia de ambigüidade. Para evitalo debemos definir coidadosamente
calquera termo clave e utilizalo sempre como se definiu.

Actividades

1. Neste  argumento  sacado dunha novela de Sherlock Holmes  non está  tan  claro  o que
establece  a  regra  1  xa  que  hai  unha  premisa  explícita  e  outra  implícita,  ademais  da
conclusión. Cales son cada unha?

Un can estaba encerrado nos cortes, e, non obstante, aínda que alguén estivera alí e sacara
un cabalo, non ladrara. É obvio que o visitante era alguén a quen o can coñecía ben...

2. Aplicando a regra 2, trata ordenar as premisas e a conclusión segundo o seu orde natural.

Os males do mundo débense, por completo, tanto aos defectos morais coma á falta de
intelixencia. Ata que algún método para ensinar a virtude sexa descuberto, o progreso terá
que buscarse a través do perfeccionamento da intelixencia antes que do da moral.  A
intelixencia  perfecciónase  doadamente  por  métodos  que  son  coñecidos  por  calquera
educador competente. Pero a raza humana non descubriu ata agora ningún medio para
erradicar os defectos morais.

3. Que defecto contén este argumento segundo a regra 3?

Ninguén no mundo é realmente feliz  na actualidade.  Polo tanto,  parece que os  seres
humanos non están feitos precisamente para alcanzar a felicidade. Por que deberiamos
esperar o que nunca podemos encontrar?

4. Aplica a regra 4 para expresar dunha maneira concreta e concisa este argumento.
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Para  aqueles  cuxos  papeis  involucraban  primariamente  a  realización  de  servizos,  a
diferenza da adopción das responsabilidades de líder, a pauta principal parece ser unha
resposta ás obrigacións invocadas polo líder que eran concomitantes ao status de membro
na comunidade societaria e a varias das súas unidades segmentales. A analoxía moderna
máis próxima é o servizo militar realizado por un cidadán normal, agás que ao líder da
burocracia exipcia non lle facía falta unha emerxencia especial para invocar obrigacións
lexítima.

5. Neste outro caso se infrinxe a regra 5, explica por que.

Tras permitir que os seus antano orgullosos trens de pasaxeiros caesen vergoñosamente no
esquecemento, Galicia está moralmente obrigada a restablecelos xa!

6. Reformula este outro argumento usando a regra 6 de maneira que as conexións entre as
premisas e a conclusión sexa clara.

Se  vostede  estuda  outras  culturas,  entón  comprenderá  que  hai  unha  diversidade  de
costumes humanos. Se entende a diversidade das prácticas sociais, entón cuestionará os
seus propios costumes. Se lle xorden dúbidas acerca do xeito en que ten que actuar, entón
volverase máis tolerante. Polo tanto, se amplía o seu coñecemento de antropoloxía, entón
será máis probable que acepte outras persoas e prácticas sen criticalas.

7. Neste argumento se infrinxe a regra 7, explica por que.

As mulleres  e  os  homes  non son física  nin emocionalmente idénticos.  Polo  tanto,  as
mulleres e os homes non merecen os mesmos dereitos e oportunidades.

 b) Modelos de argumentos curtos

1. Argumentos mediante exemplos.  Ofrecen un ou máis exemplos  específicos en apoio
dunha xeneralización. Un exemplo só pode ser usado, ás veces, para unha ilustración, pero
para facer unha xeneralización necesítase máis dun exemplo. Ademais, o exemplo ten que
ser representativo e certo. A miúdo, necesitaremos unha información de transfundo para
poder avaliar os exemplos. E para evitar as xeneralizacións apresuradas deberíamos tentar
busca contraexemplos.

2. Argumentos por analoxía. Son aqueles que se basean nun exemplo similar para concluír
que debido as semellanzas en algúns aspectos específicos, tamén deberían ser semellantes
noutros aspectos máis xerais. A analoxía require que o exemplo sexa  semellante dunha
maneira relevante.

3. Argumentos de autoridade. A miúdo temos que confiar noutros para informarnos e para
que nos digan o que non podemos saber por nós mesmos. Pero para que estes argumentos
sexan fiables  débense citar e comprobar as fontes, a autoridade debe ser unha fonte
competente no asunto e debe recorrerse a fontes  imparciais que non teñan un interese
particular na cuestión. Pero non podemos descualificar as fontes simplemente porque non
nos agraden ou estean de acordo ca nosa opinión.
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4. Argumentos baseados na causalidade. É un dos argumentos máis comúns e se basea na
relación de causa-efecto. Os bos argumentos non apelan unicamente á correlación de A e B,
tamén explican como A pode causar B. Porén, a maioría dos sucesos teñen moitas causas
posibles.  Encontrar  algunha causa posible  non é suficiente  para razoar  un argumento.
Débese dar un paso máis e mostrar que esa é a causa máis probable. Outra consideración a
ter en conta é que pode algunhas correlacións non son relacións entre causa e efecto,
senón que representan os efectos dalgunha outra causa que ademais, en moitos casos, son
complexas.

5. Argumentos dedutivos. Os argumentos dedutivos correctamente formulados son aqueles
nos cales a verdade das súas premisas garante a verdade das súas conclusións. Por exemplo:
“Se no xadrez non hai factores aleatorios, entón o xadrez é un xogo de pura destreza. No
xadrez non hai factores aleatorios. Polo tanto, o xadrez é un xogo de pura destreza”. Podes
consultar unha lista destes argumentos no apartado 3.5

Actividades

Clasifica  estes  argumentos  segundo  os  modelos  expostos  antes  e  xustifica  se  están  ben
formulados ou non, explicando por que.

 O alumnado que foi de viaxe de estudos este ano, tivo un descenso nas súas cualificacións.

Polo tanto, debemos concluír que as viaxes de estudos fan descender as cualificacións.

 Non estudei moito para o exame pero recei antes de entrar na aula e aprobei, así que a miña

oración foi a causa de que aprobara.

 Unha clase é coma un acto litúrxico no que o oficiante é o profesor e os fieis o alumnado. O

profesor lee os textos sobre os que fará as súas reflexións, mentres o alumnado escoita con
atención e en silencio. Polo tanto, na clase ten que haber silencio, atención o profesor e
respecto a súa autoridade.

 2.3. As falacias

A palabra falacia utilízase para designar aquelas argumentacións que son incorrectas pero que
parecen correctas. As falacias son maneiras de razoar que violan as regras do diálogo argumentativo,
e para detectalas se precisa unha especial atención aos contextos en que se desenvolven os diálogos
e as actitudes comunicativas dos falantes. Algunhas das falacias máis frecuentes son

 Falacia  ad verecundiam:  defender unha conclusión apelando a alguén ou algo que se

considera unha autoridade na materia, sen dar razóns que a xustifiquen. Por exemplo: “Non
existen manchas solares: Aristóteles di que os astros están feitos dunha materia perfecta e
incorruptible”.

 Falacia ad hominem: pretender rebater o razoamento doutro ou demostrar a falsidade da

conclusión á que chegou desacreditando a quen defende. Por exemplo: “A filosofía de
Nietzsche é un disparate, porque o propio Nietzsche acabou tolo”.
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 Falacia  ad  populum:  defender  algunha  conclusión  sen  xustificala,  apelando  aos

sentimentos, emocións ou, sobre todo, os prexuízos do auditorio. Por exemplo: “É falso que
a muller estea discriminada, as feministas son todas unhas esaxeradas”.

 Falacia  ad  ignorantiam:  defender  que  algo  é  definitivamente  verdadeiro  (falso)

simplemente  porque non nos  é  posible  demostrar  o  contrario.  Por  exemplo:  “Non se
demostrou que Deus exista, logo é evidente que Deus non existe”.

 Falacia ad baculum: (garrote, como se coñece máis popularmente) dáse cando ameazamos

ou coaccionamos en lugar de dar razóns abondo. Por exemplo: “Has de saber a lección para
mañá, porque senón, cantas veces a copiarás?”.

 Falacia circular: a conclusión apóiase nunha premisa que para ser verdadeira depende de

que a conclusión tamén o sexa, co que se comete circularidade. Por exemplo: “O índice de
mortalidade en Brasil é moi alto porque alí morren moitos nenos”.

 Falsa causa:  dar por correcta  unha causa insuficiente  ou simplemente equivocada.  En

supersticións inténtase demostrar que algo é de algo causa porque precede. Por exemplo:
“Suspendín o exame porque ao entrar no instituto se me cruzo un gato negro”.

 Falacia semántica: unha palabra que se repite cambia de significado no curso da inferencia

e úsase equivocamente para falar de algo distinto ao do inicio. Por exemplo: “Posto que os
gatos levantar coches, o meu gato Gardfiel pode levantar este coche”.

 Xeneralización insuficiente:  inferir  unha conclusión  xeral  a  partir  duns poucos casos

particulares. Por exemplo: “A pescada, a ra e a avestruz son animais ovíparos, seguro, que
todos os vertebrados o son”.

 Pendente escorregadiza: dar un xiro á inferencia, chegando a conclusións que non se

seguen das premisas precedentes. “Non podemos admitir a máis marroquís, porque a nosa
taxa de paro é moi alta e seguro que acaban traficando con droga”.

Actividades

Indica en que falacias incorren os seguintes argumentos e explica en que consisten:

1.  Os ecoloxistas din que consumimos demasiado enerxía; pero non fagas caso porque sempre
esaxeran.

2.  Non veñas a clase con ese piercing; recorda que na clase mando eu.
3.  Segundo dixo o profesor a filosofía é a materia máis importante.
4.  Prohibiremos a inmigración para que os estranxeiros non nos rouben o traballo.
5.  Non se probou totalmente a teoría da evolución, logo esta teoría é falsa.
6.  O índice de mortalidade en Brasil é moi alto porque alí morren moitos nenos.
7.  Todos os nenos louros que coñezo son travesos, así que o alumnado louro deste centro

tamén o é.
8.  O verde está de moda, entón seguro que os verdes gañarán as eleccións.
9. Procuro erguerme co pé esquerdo, porque cando o fago co outro adoito ter un día horrible.
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 3. A lóxica formal

A lóxica formal podemos definila como a ciencia que estuda que estuda a corrección e validez
dos  razoamentos. Non  obstante,  faino  centrándose  unicamente  no  seu  aspecto  formal.  Así
entendida, a lóxica determina cando un argumento está ben construído; é dicir, cando a estrutura do
argumento permítenos deducir a necesidade da conclusión.

En Grecia xorde o pensamento racional sobre a realidade, e con el aparece tamén a necesidade de
estudar e de analizar o propio pensamento e a súa validez.  Aristóteles e os Estoicos serán os
primeiros  filósofos  en  interesarse  pola  construción  e  o  análise  dos  esquemas  ou  formas  dos
argumentos. 

Razoar ou argumentar é un proceso que permítenos obter novos coñecementos a partir de datos
coñecidos.  Un  razoamento,  tamén  chamado  inferencia,  é  aquel  conxunto  de  enunciados  que
presenta  unha  serie  de  afirmacións  ou  xuízos  dunha  forma  estruturada.  Un  enunciando  ou
proposición é unha oración declarativa que pode ser verdadeira ou falsa. Non son enunciados as
expresións lingüísticas interrogativas, exclamativas ou imperativas.

Para acertar nos nosos razoamentos temos que construír argumentos correctos e ademais partir
de premisas verdadeiras e suficientes. Xa que logo podemos equivocarnos de varias maneiras:

1. Razoando incorrectamente, aínda que con datos verdadeiros e suficientes.  

2. Razoando correctamente, se partimos de dados falsos ou insuficientes.

3. Razoando incorrectamente e con datos falsos ou insuficientes.

 3.1. O razoamento lóxico

Un razoamento ou argumento pode ser correcto, se a súa estrutura é coherente, ou incorrecto, se
non o é.  En todo argumento podemos distinguir entre:

 Premisas:  os datos  que se teñen previamente  e que constitúen o punto de partida do

razoamento, e a súa verdade ou falsidade non se cuestiona.

 Conclusión: o enunciado final que expresa a nova información obtida a partir das premisas,

o resultado e a finalidade do razoamento.

Como vimos ao falar do coñecemento os razoamentos poden ser de dous tipos:  indutivos ou
dedutivos, e é esta segunda forma de razoamento a que lle interesa á lóxica, pois na dedución a
conclusión  se  segue  necesariamente das  premisas,  e  é  imposible  que,  sendo  as  premisas
verdadeiras, a conclusión sexa falsa.

O razoamento lóxico para deducir a conclusión correcta a partir das premisas ten que utilizar
regras axeitadas. En lóxica non se afirma que os razoamentos son verdadeiros ou falsos, senón que
son correctos ou incorrectos. Isto é así porque:

1. A lóxica ao ser unha ciencia formal prescinde do significado semántico do contido (polo que
substitúe os termos da linguaxe natural por termos simbólicos).
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2. Polo feito de ser unha ciencia formal,  o obxectivo da lóxica é descubrir a validez ou
invalidez da estrutura, orde e coherencia das nosas ideas e pensamentos.

3. Os conceptos de verdade e falsidade aplícanse só a aquelas proposicións que se refiren á
experiencia real, aos feitos: é a chamada verdade material.

4. A lóxica móvese exclusivamente no mundo das ideas, e non pode decidir se un argumento é
verdadeiro ou falso respecto ao mundo dos feitos, só se é valido ou correcto en si mesmo. É
a chamada verdade formal: un razoamento é válido ou correcto cando a súa verdade se
deduce da estrutura interna das proposicións que o compoñen, sen necesidade de recorrer
aos feitos que sosteñen ese razoamento.

O obxecto final da lóxica é demostrar a  validez ou verdade formal dun razoamento,  a cal
depende  exclusivamente  da  coherencia  interna entre  os  termos  implicados.  Pola  contra,  as
proposicións da linguaxe natural baseadas na observación que son utilizadas nas ciencias naturais e
sociais, deben ser contrastadas empiricamente para comprobar a súa verdade ou falsidade.

Outro dos retos que afronta a lóxica constitúeno os paradoxos. O termo paradoxo procede do
grego  paradoxan e significa literalmente “contra a opinión”,  e é un enunciado aparentemente
correcto que encerra unha contradición. Fixémonos nesta oración: "Este enunciado é falso". Trátase
dunha oración que afirma algo,  polo tanto é unha proposición.  Non obstante,  a pouco que a
analicemos darémonos conta de que atribuírlle verdade ou falsidade xera un circulo vicioso de
contradicións que atacan noso sentido común. Se afirmo que a oración é verdade, entón o que di é
falso e á inversa, se considero que a oración é falsa, entón o que di é verdade. Este enunciado é unha
versión simplificada dun dos paradoxos máis antigos: o paradoxo de mentireiro (Epiménides o
cretense di que todos os cretenses son uns mentireiros) Aínda Que poidan parecer enredos ou xogos
de palabras sen importancia, en realidade os paradoxos dubidan da consistencia da linguaxe e dos
sistemas lóxicos. A resolución do paradoxo do mentireiro por Tarsky obriga a organizar a linguaxe
en varias xerarquías e a diferenciar entre o que o chama linguaxe obxecto e metalinguaxe.

 3.2. A lóxica de enunciados ou proposicional.

A lóxica de enunciados ou proposicional é o tipo de lóxica máis elemental. O seu obxectivo é
analizar as relacións que se dan entre os enunciados, é dicir, as conexións que nos permiten obter
unha  conclusión  válida  a  partir  duns  enunciados  que  actúan  como  premisas.  Dado  que  as
proposicións se consideran aquí  como un todo, esta lóxica se centra no estudo das inferencias
mediante as que se deduce un enunciado tomado en bloque doutro ou outros enunciados tomados
igualmente en bloque.

Exemplo: calquera pode percibir que a inferencia seguinte é válida:

p Os pesados son terribles

q É vostede un pesado

r Polo tanto, é vostede terrible

No que segue imos determinar que son enunciados, sinalando a súa característica principal e os
seus tipos. Logo estudaremos o vocabulario específico deste tipo de lóxica. Un dos obxectivos da
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lóxica é determinar que tipo de razoamentos son válidos e cales non. No caso da lóxica informal,
non nos quedou máis remedio que elaborar unha lista de falacias. No da lóxica formal, para realizar
a comprobación da validez dos razoamentos contamos con procedementos precisos: as táboas de
verdade e as regras de inferencia válida.

 3.3. Os enunciados

Como sabemos, a principal característica das proposicións é que son enunciados que poden ser
verdadeiros ou falsos, o que non acontece con calquera expresión de linguaxe No ten sentido dicir que
é verdadeira ou falsa unha pregunta como “Que tempo fai?” ou unha orde como “Silencio!”:este tipo
de  oracións  non  se  consideran  proposicionais.  En  cambio,  as  afirmacións  se  se  consideran
proposicionais, porque só as oracións que din como son as cousas poden ser verdadeiras ou falsas.
Poden ser de dous tipos:

 Enunciados  simples ou atómicos:  son aqueles que non poden descompoñerse noutros

enunciados,  como “chove”,  “Juan estuda filosofía”...  que se poden descompoñerse  en
suxeito e predicado, pero non están compostos por outros predicados máis pequenos.

 Enunciados  complexos  ou  moleculares:  son  aqueles  que  poden  descompoñerse  en

enunciados simples, como “O seu nome é Juan e a súa muller chámase María”, que pode
dividirse nos enunciados “O seu nome é Juan” e “A súa muller se chama María”.

A linguaxe específica da lóxica proposicional contén un vocabulario no que se pode distinguir
entre símbolos non lóxicos e símbolos lóxicos.

 3.4. Os símbolos da lóxica de enunciados

Símbolos non lóxicos:

 Variables: son letras minúsculas (p,q,r,s,t...) que serven para substituír enunciados. Así, “Se

vés agora, entón espérote” equivale a “Se p, entón q”. Son variables porque substitúen a
enunciados  concretos,  poden  variar  dun  razoamento  a  outro  aínda  que  teñan  distinto
contido: “Juan non virá e quedarase na casa” é “p e q”. Posto que as proposicións se
caracterizan  por  ser  verdadeiras  ou  falsas,  as  variables  que  as  substitúen  serán  tamén
verdadeiras ou falsas: teñen dous valores de verdade, verdadeiro ou falso, indicados con
V/F ou con 0/1.

 Símbolos auxiliares: son as parénteses “( )”e os corchetes”[ ]” que se utilizan para facilitar

a comprensión e lectura dalgúns enunciados complexos. Permítennos saber cal é a relación
dominante en enunciados que se poden interpretar de varios modos.  Por regra xeral o
relacionante principal será que quede fóra da paréntese, e por enriba del, o que está fóra dos
corchetes.
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Símbolos lóxicos:

Son aquelas partículas que nos permiten formar enunciados moleculares a partir dos enunciados
atómicos ou simples e reciben o nome de conectivas,

Nome Correspondencia na linguaxe natural Exemplo Representación

Negación Equivale ao “non” Non chove ¬ p

Conxunción Equivale á conxunción “e” Ve o cine e divírtete p q∧

Disxunción Equivale á disxuntiva “ou” inclusiva Estudarei historia ou filosofía p q∨

Condicional Equivale ao condicional “se...entón” Se aprobas filosofía, poderás ir a viaxe p→q

Bicondicional Equivale á expresión “se e só se” Aprobarás filosofía se e so se estudas p↔q

As regras de formación de fórmulas

Ademais dos signos primitivos que acabamos de coñecer, necesitamos unhas regras que nos
permitan saber cando estamos ante unha combinación de símbolos que estea ben construída
na linguaxe formal.

Que é unha fórmula ben formada?

Unha  fórmula  é  unha  secuencia  de  símbolos,  pero  é  preciso  delimitar  da  totalidade  de
combinacións posibles de caracteres aquelas que sexan como “ben formadas” “fbf”

1. Unha letra enunciativa é unha fbf.

2. Toda fbf á cal se antepón o símbolo “¬” (negación) é unha fbf.

3. Se A e B son fbfs, entón as secuencias: (A∧B), (A∨B), (A→B),e (A↔B) son fbf.

4. Toda secuencia de símbolos resultado da aplicación dos pasos 1, 2, 3, en calquera
orde, constitúe unha fbf.

5. Ningunha outra secuencia constitúe unha fbf.

A continuación presentamos algúns exemplos de fbf e nfbf

Fórmulas BEN formadas Fórmulas MAL formadas

p ¬∧ (q→r) (p¬∧(q→r)

¬p→r) p∧(q

q ¬¬(p(q→r))

 3.5. Comprobación da validez dos razoamentos

 a) Táboas de verdade:

É un procedemento mostra o valor de verdade dun enunciado molecular para todas as posibles
combinacións dos valores de verdade das proposicións que o compoñen. Estes valores obtéñense
unha vez que se determinou a verdade ou falsidade dos enunciados compostos que o integran, a
partir das táboas de verdade das conectivas lóxicas.
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Valores de verdade das conectivas lóxicas

Negación
Cando unha proposición é verdadeira, a súa negación é
falsa e viceversa

p ¬p

V F

F V

Conxunción
A  conxunción  é  verdadeira  cando  cada  unha  das
proposicións e verdadeira. Nos demais casos é falsa

p q p q∧

V V V

V F F

F V F

F F F

Dixunción
A dixunción é verdadeira cando unha das proposicións
e verdadeira. Nos demais casos é verdadeira

p q p q∨

V V V

V F V

F V V

F F F

Condicional
A condicional só é falsa cando o seu antecedente é
verdadeiro e o seu consecuente falso

p q p→q

V V V

V F F

F V V

F F V

Bicondicional
A  bicondicional  só  é  verdadeira  cando  as  dúas
proposicións son verdadeiras ou falsas

p q p↔q

V V V

V F F

F V F

F F V

Construción e interpretación dunha táboa de verdade.

Exemplo: [(p→q) ¬q]→¬p∧

Observa ó enunciado: é un enunciado molecular formado por dous enunciados atómicos, p e q;
ademais temos tres conectivas, implicador, conxunctor e negador. Fíxate tamén na prioridade dos
parénteses e corchetes. Primeiro teremos que calcular o valor de verdade de (p→q), logo o valor de
¬q, logo o valor de (p→q) ¬q, logo o de ¬p. E para rematar o valor de toda a fórmula.∧

Para facelo deberemos seguir os seguintes pasos:

1. Construímos unha táboa que teña tantas filas como combinacións posibles. Calculamos as
combinacións posibles elevando a 2 o número de variables que interveñen. Neste caso son
22=4 Na  columna  da  esquerda  colocamos  as  variables  na  primeira  fila  e  debaixo  as
combinacións  posibles.  Hai  un  algoritmo  que  permite  achar  todas  as  combinacións
facilmente: na primeira columna ponse, de arriba cara abaixo, a metade de celas con V e a
outra metade con F. Na columna seguinte, sempre de arriba cara abaixo, ponse a cuarta parte
de celas con V, a seguinte cuarta parte con F. Na columna seguinte, se a houber, poñeríase a
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oitava parte de celas con V, a seguinte oitava parte con F, e así sucesivamente con todas as
celas e con todas as demais columnas se as hai.

p q

V V

V F

F V

F V

2. A continuación hai  que poñer  tantas  columnas  como conectores  que unan enunciados
atómicos.  No noso exemplo temos cinco conectores;  polo que engadimos cinco novas
columnas; e poñemos encabezando cada columna, os enunciados atómicos, seguindo a orde
de dominancia das conectivas. Primeiro póñense os enunciados máis concretos (corchetes,
parénteses...), e por último as máis xerais:

p q p→q ¬q (p→q) ¬q∧ ¬p [(p→q) ¬q]→¬p∧

V V

V F

F V

F V

3. A continuación procédese a determinar o valor de verdade de cada cela, unha tras outra. Hai
que ter en conta a definición de cada conector involucrado na columna correspondente, e os
valores de V ou F que corresponden a cada fila.

p q p→q ¬q (p→q) ¬q∧ ¬p [(p→q) ¬q]→¬p∧

V V V F F F V

V F F V F F V

F V V F F V V

F V V V V V V

Se todos os valores da última columna, a que expresa o valor de verdade da fórmula, resultaron ser
V, a fórmula en cuestión denomínase  tautoloxía. Pode acontecer que os valores de verdade da
última columna alternen V e F, e neste caso falamos de continxencia ou indeterminación. Pode
acontecer  que  o  valor  de  verdade  da  fórmula  sempre  sexa  F,  e  entón  o  enunciado  é  unha
contradición.

* Outro método para elaborar a táboa de verdade é o seguinte

p q ((p → q) ∧ ¬ q) → ¬ p

1 1 1 0 0 *1 0

1 0 0 0 1 *1 0

0 1 1 0 0 *1 1

0 0 1 1 1 *1 1

Orde 1º 3º 2º 5º 4º

No seguinte enderezo web podes comprobar calquera táboa de verdade seguindo este método

http://logik.phl.univie.ac.at/~chris/gateway/formular-uk-zentral.html  
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 b) Cálculo lóxico mediante regras de inferencia

Son instrucións que nos permiten construír inferencias válidas con enunciados e pasar duns a
outros de forma correcta. Pódense representar de dúas formas: mediante esquemas de inferencia
(representacións esquemáticas ou en forma de razoamento), mediante leis lóxicas (representacións
en forma de condicional que, se é verdadeiro é, sempre, unha tautoloxía ou verdade lóxica). Nos
esquemas  utilizaremos  as  letras  maiúsculas  (A,B,C…) en  vez  das  propias  do  alfabeto  lóxico
(p,q,r…) porque as letras maiúsculas simbolizan tanto proposicións atómicas simples (A=p) coma
proposicións moleculares complexas (A=[p q]).∧

Regras de inferencia básicas
Nombre Esquema Descrición

Introdución da
negación (ABS)

┌A        
│           
└B ¬B∧   

¬A

A regra di que de todo aquelo que se derive unha contradición podemos
garantir a súa falsidade. Supoñamos que queremos demostrar a negación de
algo.  Partimos  do  suposto  contrario  e  extraemos  consecuencias,  cando
cheguemos a unha contradición, entón podemos negar o suposto. Os supostos
hai que introducilos cun ángulo reto que continuarase ata que se peche

Dobre negación
(DN)

¬ ¬ A  
A  

        A  
¬ ¬ A

Negar dúas veces algo equivale a afirmalo, e ao revés tamén
Ex: dicir que é falso que alguén non esta é dicir que está”

Introdución da
conxunción

(IC)

A
B

A B∧

B
A

A B∧

Se temos dúas premisas podemos concluír a súa conxunción.
Ex.: se temos por un lado “hoxe chove”, por outro “mañá sairá o sol” logo
podemos concluír que “hoxe chove e mañá sairá o sol”

Eliminación da
conxunción

(EC)

A B∧
A

A B∧   
B

Dada  unha  conxunción  como  premisa  podo  concluír  calquera  das  súas
proposicións.
Ex.: se temos que “Santi veu á festa e bailou” podemos concluír que “Santi
veu á festa” e tamén “Santi bailou”

Introdución da
disxunción (ID)

A
A B∨

Se  temos  unha  proposición  como  premisa,  se  lle  pode  engadir
disxuntivamente calquera outra proposición e a disxunción será verdadeira
Ex.: se temos que “Madrid é a capital de España”, podemos formar unha
disxunción verdadeira con calquera proposición como “Madrid é a capital de
España ou os gatos saben falar”

Eliminación da
disxunción

(ED)

A B∨
┌    A
│       
└    C
┌    B
│       
└C      

C

Esta regra é un pouco máis difícil.  Temos unha disxunción Supoñemos a
primeira delas e vemos a que conclusión chegamos. Supoñemos a segunda e
facemos o mesmo. Se das dúas alternativas séguese a mesma conclusión,
pódese afirmar esa conclusión. Ex: A Mallorca pode chegarse por avión ou
barco.  Se eliximos o avión chegamos o aeroporto de Son Sant Joan. Se
eliximos o barco, chegaremos o porto de Ciutat. En calquera caso, podemos
concluír que chegamos a Mallorca

Introdución do
implicador
Teorema de

dedución (TD)

┌A   
│      
└B     

A→B

Supoñemos o antecedente  A.  Mediante as  premisas  e  pasos da dedución
tentamos chegar a B. Se o conseguimos, pechamos o suposto A e concluímos
que A→B.

Eliminación
implicador

Modus ponens
(MP)

A→B
A          

B

Dado un condicional e o seu antecedente como premisas, podemos derivar
como conclusión o consecuente dese condicional.
Ex.: “se as vacas voan, o mundo volveuse tolo” e ademais “as vacas voan”,
entón derívase que “o mundo se volveu tolo”
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Algunha regras de inferencia derivadas
Nombre Esquema Descrición

Siloxismo
disxuntivo

(SD)

A B∨
¬A
B

A B∨
¬B        

A

Se temos como premisa unha disxunción con dúas proposicións e, ademais
temos unha destas proposicións negada, podemos concluír a verdade da outra
proposición:
Ex.:  se“escondín  as  chaves  ou perdinas” e “non escondín as  chaves”,
podemos  concluír  con  absoluta  certeza  que  é  verdade  que  “perdín  as
chaves”

Modus tollens
(MT)

A→B

¬B       
¬A

Se temos  un  condicional  e  a  negación  do  consecuente,  temos  tamén  a
negación do antecedente dese condicional.
Ex.: “se os nenos veñen de París entón os nenos falan francés” e “os nenos
non falan francés”, pois “os nenos non veñen de París”

Regla da
transitividade

(RT)

A→B
B→C  
A→C

Se o primeiro ten como consecuencia o segundo, e o segundo é condición do
terceiro, o primeiro é condición do terceiro.
Ex.: “se corro moito cánsome” e “se me canso, só quero durmir”, podo
concluír validamente “se corro moito, só quero durmir”

Introdución del
bicondicional

(IB)

A→B
B→A  
A↔B

A partir de dous condicionais, se o consecuente do primeiro é o antecedente
do segundo e viceversa podo crear un bicondicional.
Ex.: se “haberá paz cando non haxa guerra” e “haberá guerra cando non
haxa paz”, podemos deducir “haberá paz se e só se non hai guerra”

Eliminación do
bicondicional

(EB)

A↔B  
A→B

A↔B  
B→A

A partir dun bicondicional, podemos extraer como conclusión un condicional.
Ex.: se “imos ao cine se e só se me compras flocos de millo”, podemos
concluír tanto “se imos ao cine, me compras flocos de millo” como “se me
compras flocos de millo, imos ao cine”

Reglas de
Morgan (DM)

¬(A∨
B)  

¬A ¬∧
B

¬(A∧
B)  

¬A ¬∨
B

Estas regras séguense da definición de conxunción e disxunción: autorizan a
pasar  da negación dunha disxunción a conxunción de cada un dos seus
compoñentes negados, e viceversa.
Ex.: se “non é certo que ou vaia á praza ou vaia á montaña” pois poderemos
concluír que “non irei á praia e non irei á montaña”; ou ben “non é certo
que os pintores canten e os filósofos pensen” para concluír “os pintores non
cantan ou os filósofos non pensan”

Exemplos de formalización de dedución e uso das regras de inferencias

Formalizar (ou simbolizar) consiste en converter expresións da linguaxe natural en expresións da
linguaxe da  lóxica  (no noso  caso,  a  lóxica  proposicional  ou  de  enunciados).  Para  formalizar
expresións da linguaxe natural hai que seguir tres pasos:

 1. Localizar  as  conectivas  que  aparezan  na  expresión,  poñendo  sobre  elas  o  signo
correspondente.

 2. Subliñar as proposicións unidas por elas e asignarlle a cada unha, unha letra de proposición
ou variable proposicional.

 3. Traducir toda a expresión da linguaxe natural á linguaxe simbólica da lóxica tendo en conta
as seguintes recomendacións á hora de facelo:

 Adxudicar a mesma letra ás proposicións de igual contido. Na linguaxe natural non

se repiten as mesmas ideas con iguais palabras; por tanto, hai que andarse con ollo,
para formalizar coa mesma letra só as que teñan a mesma información obxectiva, é
dicir, o mesmo significado.
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 Simbolizar o “non” con precaución. Formalizar o non explícito (non está a chover =

¬p) e facelo co implícito só cando dúas proposicións digan o contrario a unha da
outra (está a chover = p; fai moito sol = ¬p).

 Hai expresións da linguaxe natural que non deben ser formalizadas. Así ocorre con

frase feitas, exclamacións, etc.

 Na linguaxe natural ás veces, se omiten proposicións que se consideran evidentes,

permanecen  implícitas  no  discurso.  Nós  teremos  que  facelas  explicitas  na
formalización.

 Nunha inferencia ou argumento, cada punto e seguido marca o final dunha premisa

e o comezo doutra. A conclusión, recoñecible porque se acompaña de expresións
como: “por tanto”, “logo”, “en conclusión”, simbolízase co signo: ├

 Normalmente as comas marcan o lugar onde vai a conectiva dominante e, por tanto,

onde hai que abrir paréntese e corchetes. Exemplo: “se fai un bo día, iremos á praia
e tomaremos o sol”. Esta proposición formalizarase: p→(q∧r).

Como se fai unha dedución

1. Enuméranse as premisas e as marcamos cun guión a esquerda.

2. Procedemos a facer deducións para tratar  de chegar a conclusión usando as regras de
inferencia  e  sinalando  a  dereita  a  regra  aplicada  e  sobre  que  premisas  ou  deducións
anteriores.

3. Tódolos pasos teñen que estar xustificados, é dicir, teñen que ser ou premisas ou deducións
ou supostos que hai que pechar antes de chegar a conclusión.

Estratexias posibles para atopar unha solución

1. Cando  a  conclusión  teña  unha  implicación  como  conectiva  principal  utilizaremos  o
Teorema de dedución (TD). Supoñeremos o antecedente da conclusión e trataremos de
demostrar o consecuente, establecendo entre a implicación correspondente.

2. Se a conclusión é unha formula negada podemos intentar a Reducción ao absurdo (ABS).
Tal como ven explicado na regra, se a partir dun suposto chegamos a unha contradición,
poderemos afirmar que ese suposto é falso.

3. Cando en algunha das premisas (non na conclusión) se atopa unha disxunción, podemos
tentar aplicar a proba por casos.

Exemplos

1. Formaliza e comproba mediante as regras de inferencia o texto de Arthur Conan Doyle que
aparece no organizador previo.

 p=vostede regresou con restos de xiz entre índice e polgar.

 q=vostede xoga ao billar.
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 r=xogar con Thurston.

 s=opción de Thurston sobre valores surafricanos.

 t=entrar en negocios con Thurston.

 u=utilizar o talonario de cheques.

 w=pedir a chave.

p, q→p, ¬r→¬q, s t, (t→u) (u→w) ¬w, ├ ¬t∧ ∧ ∧

- 1. p

- 2. q→p

- 3. ¬r→¬q

- 4. s t∧

- 5.  (t→u) (u→w) ¬w∧ ∧

1. t→u EC 5

2. u→w EC 5

3. ¬w EC 5

4. ¬u MT 7,8

5. ¬t MT 6,9

2. Resolve o seguinte caso

 a) Cometeuse un roubo nun almacén. O delincuente (ou delincuentes) transportou
os xéneros roubados nun coche. Tres famosos delincuentes —A, B, C— foron
conducidos a Scotland Yard para ser interrogados. Establecéronse os seguintes
feitos:

 b) Ningunha outra persoa distinta de A, B, C, estaba implicada no roubo.
 c) C non se embarca nunca nun asunto sen utilizar á A (e posiblemente a outros)

como cómplice.
 d) B non sabe conducir.
 e) É A inocente ou culpable?

Podemos resolver o caso mediante o uso da linguaxe natural e a dedución como segue:

Primeiramente mostrarei que polo menos un dos dous, A e/ou C, é culpable. Se B é inocente,
entón é obvio que A e/ou C é culpable? posto que por (1), ninguén fóra de A, B, C é culpable. Se B é
culpable, entón ten que contar cun cómplice (xa que non sabe conducir), así novamente A ou C han
de ser culpables. Por tanto, A ou C (ou ambos os) son culpables. Se C é inocente, entón A ha de ser o
culpable. Por outra banda, se C é culpable, entón, polo enunciado (2), A é tamén culpable. Por
conseguinte, A é culpable.

Nas seguintes páxinas web podes atopar ferramentas que permiten, ademais de facer táboas de
verdade, cálculos de dedución natural:

Gateway to Logic  

Logic Toolbox  
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 4. Actividades

 4.1. Formalización

1. Juan canta e María baila.

2. Goya e Velázquez son pintores.

3. As focas son carnívoras, aínda que vivan en auga.

4. Búscanse persoas con barba ou lentes.

5. Juan é médico ou biólogo.

6. Nin chove nin vai frío.

7. María é afeccionada ao tenis, pero non ao fútbol.

8. Viaxarei en barco ou en avión.

9. Só se estudas, aprobarás.

10. Traereiche flores, sempre que vaia a Valencia.

11. Ou o rego da terra ou os aboamentos animais aumentaron enormemente a colleita.

12. Os mamíferos respiran por pulmóns, non obstante os peixes respiran por branquias.

13. Juan e María casaron.

14. Quen a ferro mata, a ferro morre.

15. De ter tomado medidas no seu momento, non se terían propagado os incendios forestais.

16. Esta oración é verdadeira se e só se non é falsa.

17. Que haxa progreso equivale a que non exista analfabetismo.

18. Se os elefantes se foxen, entón o domador quedará moi triste.

19. Antonio é musulmán ou cristián.

20. O ángulo é obtuso se e só se o ángulo mide máis de 90º.

21. Dúas rectas son paralelas se teñen a mesma dirección.

22. Iremos ao campo, a non ser que chova.

23. Os animais como as plantas, son seres vivos.

24. O fenómeno da nutrición separa dun xeito tallante os seres viventes dos non viventes.

25. No mundo haberá paz cando e só cando non haxa guerra.

26. Se Frankenstein cruza as nosas rúas ha de indicar que e cantos fins persegue, e se mente, lle
daremos coa porta nos narices, pero se di a verdade, lle invitaremos a cear.
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 4.2. Exercicios con táboas de verdade

1. ( p  q ) → p∧

2. ( p → q ) → ( ¬ p → ¬ q )

3. ( p  q )  ( p → q )∨ ∧

4. ( p  q ) → ( q  p )∨ ∨

5. ¬ ( p → q ) ↔ ( p  ¬ q )∨

6. [ ( q  r )  ( q → s ) ] → s∧ ∧

7. [ ( p  q ) → ¬ r ] ↔ ¬ [ ( p  q ) → r ]  ( q → r )∧ ∨ ∨

8. [ ¬ ( p  q )  ¬ ( ¬ p  r ) ] → [ ( p  q ↔ r )  ( ¬ p  q  r ) ]∧ ∨ ∧ ∧ ∧ ∧

9. [ ( q  r ) → ¬ p ] ↔ [ ( r  s ) → ( p  q ) ]∨ ∨ ∨

10. [ ( p → q )  ( q → r ) ]  ¬ ( p → r)∧ ∧

11. ¬ ( p  q ) ↔ ( ¬ p  ¬ q )∨ ∧

12. [ ( p → q )  (q → p ) ] → ( p ↔ q )∧

13. [ ( s  t )  ( t → p )  ¬ p ] → s∨ ∧ ∧

14. [ ( p ↔ t )  ( r → p )  r ] → t∧ ∧

15. [ ( p → q )  ( q → ¬ r ) ] → ¬ r∧

16. [ ( p → q )  p ] → ( ¬ q → ¬ p )∧
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 4.3. Exercicios de dedución natural

1.

Ou chove ou hai sol.

Se hai sol entón pódese nadar.

Non se pode nadar.

Logo chove.

2.

A Coruña gaña e non perde o Castelló.

Perde o Castelló ou non perde o Osasuna.

Si gana el Málaga entonces pierde el Osasuna.

Se gaña a Málaga entón perde o Osasuna.

3.

Ou trae botas de tacos ou trae raquetas.

Se trae botas de tacos, xogamos ao rugby.

Se trae raquetas, entón xogamos ao tenis.

Non xogamos ao tenis.

Logo xogamos ao rugby.

4.

Ou colecciono selos ou non colecciono moedas.

Non compro no Rastro.

Se colecciono selos entón compro no Rastro.

Se colecciono moedas entón aforro diñeiro.

Logo aforro diñeiro.

5.

Non é o caso que ou non imos ao monte ou imos ao mar.

Se imos ao monte, levaremos a roupa de la.

Se tomamos o tren, iremos ao mar.

Logo levamos roupa de la e non tomamos o tren.

6.
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 4.4. Propostas opcionais de traballo

TRABALLO CON CINE: 

Ficha técnica

Dirección Alex Garland

Dirección artística Katrina Mackay

Producción
Andrew
Macdonald
Allon Reich

Diseño de producción Mark Digby

Guion Alex Garland

Música
Geoff Barrow
Ben Salisbury

Fotografía Rob Hardy

Montaje Mark Day

Protagonistas

Domhnall
Gleeson
Alicia Vikander
Oscar Isaac
Sonoya Mizuno

Ex Machina é unha película de ciencia ficción británica de 2015, escrita e dirixida por Alex
Garland, sendo a súa primeira película como director. É protagonizada por Domhnall Gleeson,
Alicia  Vikander,  Óscar  Isaac  e  Sonoya  Mizuno.3  Ex Machina  conta  a  historia  de  Caleb,  un
programador da empresa Bluebook, quen é convidado por Nathan, o Presidente da compañía para a
cal el traballa, co fin de realizar a proba de Turing a un androide con intelixencia artificial.

TRABALLO DE INVESTIGACIÓN:

Elabora unha presentación ou vídeo explicando as relacións entre a lóxica, a computación e a
intelixencia artificial.

Fai unha investigación sobre as falacias empregadas na publicidade ou na propaganda política.
Expón os teus resultados nunha presentación.

Seguindo as regras da retórica, prepara, redacta, memoriza e declama un discurso tratando de
persuadir ao resto da clase sobre a conveniencia de algo determinado.
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 4.5. VOCABULARIO:
Actio: Tamén chamada pronuntiatio, ocúpase da declamación do
discurso, prestando atención á modulación da voz e dos xestos,
que debe estar en consonancia co contido do mesmo.
Argumentación: Razoamento mediante o cal se tenta probar ou
refutar unha tese, convencendo a alguén da verdade ou falsidade
da mesma.
Axioma: É un principio intuitivo e evidente (e por tanto que non
necesita ser demostrado) que se constitúe como o punto de partida
da demostración dos teoremas dun sistema.
Cálculo: Linguaxe formal da lóxica que, mediante un conxunto
de regras e signos, permite decidir se unha fórmula é deducible
doutras.
Canle: medio  polo  cal  circula  a  mensaxe  (o  aire,  as  ondas
radiofónicas, o papel, etc.).
Código: conxunto de signos e de regras que empregamos para
construír  a  mensaxe  e  que  emisor  e  receptor  deben coñecer.
Exemplo: a lingua galega.
Compositio: Fai  referencia  á  distribución  das  palabras  no
discurso, tendo en conta os aspectos sintácticos e fónicos, para
que o discurso teña máis forza.
Comunicación: En  sentido  amplo,  todo  intercambio  de
información con axuda dun sistema de signos ou sinais.
Concepto universal: Concepto obtido por abstracción que pode
predicarse individualmente de todos os elementos que pertencen a
mesma clase.
Contexto: Situación na que se produce unha mensaxe.
Contradición: En lóxica é a oposición entre dúas proposicións
que as fai incompatibles.
Debate:
Demostración: inferencia  que  mostra  como  un  enunciado
chamado “conclusión” séguese necesariamente dun conxunto de
enunciados chamados “premisas”.
Discurso: En xeral, conxunto de palabras que se organiza en
frases  con  sentido,  construídas  de  acordo  coas  regras  dunha
linguaxe.
Dispositio: Organización dos elementos da  inventio nun todo
estruturado. Son relevantes a este respecto o número de partes do
discurso e a súa orde de aparición.
Elocuencia: Arte de falar ben e persuasivamente.
Elocutio: modo de expresar verbalmente de maneira adecuada os
materiais da inventio ordenados pola dispositio. Na actualidade, a
elocutio é o que se denomina estilo
Emisor: É o que transmite a mensaxe na comunicación
Enunciado: conxunto  de  signos  construído  segundo  regras
sintácticas susceptible de ser verdadeiro ou falso e que expresa o
contido dunha proposición. Unha pregunta, unha exclamación ou
unha orde non son enunciados, xa que ditas oracións non son
susceptibles de ser verdadeiras ou falsas.
Exordio: Introdución do discurso que ten como finalidade sinalar
o comezo do mesmo e atraer a atención dos oíntes, espertando o
seu interese.

Falacia: Unha falacia é un argumento inválido, pero que parece
válido
Indeterminación  lóxica:  é  unha  fórmula  que  nuns  casos  é
verdadeira e noutros falsa, en función dos valores de verdade dos
seus compoñentes.
Inferencia: Ou argumento  ou razoamento.  Procedemento que
mostra a conexión lóxica entre unhas premisas e a conclusión.
Inventio: Fase do discurso que consiste en  invenire “achar” os
temas,  argumentos  e  refutacións  máis  adecuados  para  a
exposición.
Linguaxe  formal: Resultado  dun  procedemento  de
formalización aplicado a unha linguaxe, que consta de símbolos e
fórmulas  definibles  sen  necesidade  de  que  teñan  que  ser
interpretadas.
Lóxica: Alfredo Deaño define a lóxica a ciencia dos principios da
validez formal da inferencia
Mensaxe: Información  (ideas,  conceptos,  avisos,  sentimentos,
peticións, etc.) que se quere transmitir.
Negociación:
Orador:
Persuasión:
Premisas:  Nun  argumento,  as  premisas  son  as  hipóteses  ou
supostos iniciais nas que se apoia a conclusión.
Proposición:  Oración asertórica ou declarativa que afirma ou
nega  algo  dalgunha cousa,  que pode ser verdadeira  ou falsa,
identificándose así con enunciado. Nun sentido máis estrito, é o
significado dun enunciado.
Razoamento: Unha  inferencia  expresada  mediante  unha
secuencia de enunciados tal  que da verdade  duns enunciados
chamados  premisas,  se  segue  necesariamente  outro  chamado
conclusión. Os razoamentos, igual que as inferencias, poden ser
dedutivos ou indutivos.
Receptor: persoa  (unha  ou  máis)  que  recibe  e  interpreta  a
mensaxe.
Retórica: Na Grecia clásica era o ars  bene dicendi, isto é, a
técnica  de  expresarse  de  maneira  adecuada  para  lograr  a
persuasión do destinatario.
Símbolo: un  tipo  de  signo  cuxa  relación  co  significado  é
arbitraria, isto é, entre o signo e o obxecto significado non existe
ningunha  relación,  nin de causalidade (o que daría  lugar  aos
indicios) nin de semellanza (que orixinarían as iconas).
Tautoloxía: Unha tautoloxía é unha  fbf que é verdadeira para
calquera das súas posibles interpretacións.
Teorema: É unha  fbf que se  probou ou se  pode probar. Os
teoremas, con frecuencia, son proposicións non inmediatamente
evidentes que se deducen dos axiomas.
Xuízo  lóxico: A lóxica  tradicional  defíneo  como  forma  do
pensamento que expresa unha relación entre dous ou máis ou
conceptos
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 4.6. A nosa selección de webs

Título: :::>Aprende Lógica<:::
Ligazón: http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/  
Comentario: páxina que ofrece unha exposición sinxela dos conceptos básicos da lóxica, ao linguaxe da lóxica, as
táboas de verdade, as leis da lóxica e o cálculo dedutivo. Ademais, ofrece un gran número de actividades básicas,
avanzadas y de refuerzo, ordenadas por temas y un xenerador de taboas de verdade

Título: LOGICA FORMAL.
Ligazón: http://cibernous.com/logica/index.html  
Comentario:  Páxina cunha exposición bastante completa da Lóxica,  con Textos de Elena Diez de la Cortina e
aplicacións  interactivas  de  Christian  Gottschall.  Inclúe:  lóxica  de  enunciados,  lóxica  de  predicados,  aplicacións
interactivas de lóxica, exercicios e xogos.

Título: Lógica | La guía de Filosofía
Ligazón: http://filosofia.laguia2000.com/category/logica  
Comentario: artgos sobre lóxica con problemas de lóxica informal e acertixos.

Título: Falacias lógicas
Ligazón: http://www.xtec.cat/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm  
Comentario: Unha análise de diferentes falacias con exemplos.

APLICACIÓNS DE LÓXICA EN ANDROID

Título: Truth Tables for Android
Comentario: Programa que permite xerar táboas de verdade.
Free download at Google Play

32

http://www.xtec.cat/~lvallmaj/preso/fal-log2.htm
http://filosofia.laguia2000.com/category/logica
http://cibernous.com/logica/index.html
http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
https://market.android.com/details?id=at.ac.univie.phl.logik.android.truthtables

	UNIDADE 1: RETÓRICA, ARGUMENTACIÓN E LÓXICA
	ORGANIZADOR PREVIO
	1. Comunicación e linguaxe
	1.1. O ser humano como animal simbólico.
	1.2. A comunicación.
	1.3. Dimensións da linguaxe humana

	2. Retórica e argumentación
	2.1. A retórica e a composición do discurso
	a) Xéneros clásicos do discurso
	b) Xéneros discursivos actuais
	c) Elaboración do discurso

	2.2. Argumentación e demostración
	a) Composición e demostración de argumentos curtos
	Regras prácticas

	b) Modelos de argumentos curtos

	2.3. As falacias

	3. A lóxica formal
	3.1. O razoamento lóxico
	3.2. A lóxica de enunciados ou proposicional.
	3.3. Os enunciados
	3.4. Os símbolos da lóxica de enunciados
	3.5. Comprobación da validez dos razoamentos
	a) Táboas de verdade:
	b) Cálculo lóxico mediante regras de inferencia


	4. Actividades
	4.1. Formalización
	4.2. Exercicios con táboas de verdade
	4.3. Exercicios de dedución natural
	4.4. Propostas opcionais de traballo
	4.5. VOCABULARIO:
	4.6. A nosa selección de webs


