
Capítulo 3 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

3.1 Um breve histórico da lógica 

 

O fundamento teórico desta tese é uma espécie de lógica, de descoberta e 

desenvolvimento recentes, chamada lógica paraconsistente anotada evidencial. Por isso, neste 

capítulo, serão desenvolvidas algumas noções dessa ciência, começando pela lógica clássica, 

para tornar claros os conceitos necessários. Será iniciado com um breve histórico. 

Ao que tudo indica, a lógica teve seus primeiros desenvolvimentos no século IV antes 

de Cristo, com Aristóteles (384 – 322 a.C.). Em sua visão da lógica, Aristóteles entendia que 

as proposições podiam ter apenas dois valores de verdade: verdadeiro ou falso. Entre outros 

princípios, em sua formulação não cabe, por exemplo, contradições verdadeiras: uma 

proposição e sua negação serem simultaneamente verdadeiras (princípio da não-contradição). 

Também, entre duas proposições contraditórias, uma deve ser falsa (princípio do terceiro 

excluído). É a visão da chamada lógica clássica, da qual se falará com um pouco mais de 

detalhes. 

Durante séculos, a lógica permaneceu hibernada sem que nenhum desenvolvimento 

significativo tenha ocorrido. Somente no século XVIII, o filósofo e matemático alemão 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) sugeriu que toda e qualquer proposição da 

linguagem natural poderia ser estruturada em um sistema simbólico. Esta afirmação de 

Leibniz despertou, no século XIX, o espírito especulativo de George Boole (1815 – 1864), 

que, investigando as leis do pensamento humano, introduziu mudanças na lógica, 

principalmente na simbolização. Quase que simultaneamente, outros pesquisadores como 

Augustus De Morgan (1806 – 1871), William Stanley Jevons (1835 – 1882) e outros 
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contribuíram, principalmente, no que se chama de lógicas com tendências algébricas (idéias 

algébricas foram aplicadas no domínio da lógica). A seguir, Gottlob Frege (1848 – 1925) deu 

outro grande impulso à lógica, contribuindo com o desenvolvimento da lógica de predicados e 

com a forma atual da teoria da quantificação (que também foi descoberta simultânea e 

independentemente por Charles Sanders Peirce (1839 – 1914)). Mas, o avanço que realmente 

impulsionou o desenvolvimento da lógica aconteceu ao final do século XIX e no início do 

século XX, culminando com a publicação da obra Principia Mathematica, em três volumes, 

de Alfred North Whitehead (1861 – 1947) e Bertrand Russell (1872 – 1970), no alvorecer do 

século XX. Essa obra engloba trabalhos de Giuseppe Peano (1858 – 1932) e Gottlob Frege e 

também investigações de Georg Cantor (1845 – 1918) sobre teoria de conjuntos. Pode-se 

dizer que foi a partir de sua publicação, que a lógica se consolidou como sendo uma disciplina 

matemática, um ramo da Matemática.  

A partir da publicação dos Principia Mathematica, muitos outros filósofos, lógicos e 

matemáticos deram consideráveis contribuições para o desenvolvimento desse “novo” ramo 

da Matemática, a lógica. Pode-se destacar Norbert Wiener (1894 – 1964), Rudolf Carnap 

(1891 – 1970), Jacques Herbrand (1908 – 1931), David Hilbert (1862 – 1943) (e seus 

discípulos Ernest Zermelo (1871 – 1953), John von Neumann (1903 – 1957), Wilhelm 

Ackermann (1896 – 1962) e Paul Bernays (1888 – 1977)), Clarence Irving Lewis (1883 – 

1964), Luitzen Egbertus Jon Brouwer (1881 – 1966) (e seu discípulo Arend Heyting (1898 – 

1980)), entre outros. 

As décadas posteriores à publicação do Principia Mathematica foram realmente 

profícuas no que diz respeito ao desenvolvimento da lógica. Destacam-se alguns feitos 

ocorridos já no século XX. 

• Entre 1910 e 1911 - Jan Łukasiewicz (polonês) (1878 – 1956) e Nicolaj Alexandrovich 

Vasil'év (russo) (1880 – 1940), independentemente, sustentaram que, similarmente às 
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geometrias não-euclideanas, a revisão das leis básicas da lógica aristotélica poderia dar 

origem a lógicas não-aristotélicas. Ambos sugeriram a eliminação do princípio da não-

contradição. Em decorrência disso, os dois são considerados como precursores da lógica 

paraconsistente. Vasil'év chegou a sugerir, também, a eliminação do princípio do terceiro 

excluído, sendo, por isso, algumas vezes, considerado como o precursor da lógica 

multivalorada ou polivalente (ARRUDA, 1980, p. 7). 

• Em 1936, Alan Mathison Turing (1912 – 1954) formulou a teoria geral dos processos 

computáveis (e criou a chamada máquina de Turing).  

• Entre 1948 e 1949, o polonês Stanislaw Jaśkowski (1906 – 1965) foi o primeiro a 

construir um sistema de cálculo proposicional paraconsistente19, seguindo sugestão de 

Łukasiewicz. Seu sistema foi denominado de lógica discussiva (ou discursiva). 

Independente e simultaneamente, o brasileiro Newton Carneiro Affonso da Costa (1929- ), 

em 1954, desenvolveu uma primeira lógica (ou cálculo) proposicional paraconsistente, 

que, ao contrário da lógica clássica, aceita inconsistências sem se tornar trivial.  

• Em 1958, foi enunciado o Princípio da Tolerância em Matemática de Da Costa: “Dos 

pontos de vista sintático e semântico, qualquer teoria é permissível, desde que não seja 

trivial” (DA COSTA, 1993, p. XIII, Apresentação). 

• Atualmente, o brasileiro Newton da Costa é reconhecido como um dos principais 

inventores da lógica paraconsistente. Isto se deve, principalmente, porque, a partir de 

1954, desenvolveu idéias que o levaram à construção de diversos sistemas de lógica 

paraconsistente, não só em nível proposicional, mas também no nível de predicados (com 

e sem igualdade), e desenvolveu os correspondentes cálculos de descrições e sistemas de 

teoria de conjuntos.  

__________________________________________________________________________________________ 
19 O termo lógica paraconsistente foi criado pelo filósofo peruano Francisco Miró Quesada e empregado pela 
primeira vez em uma conferência feita por ele no Terceiro Simpósio Latino-Americano de Lógica Matemática, 
realizado na Universidade de Campinas (UNICAMP), em 1976 (ARRUDA, 1980, p. 11). 
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• O austríaco Kurt Gödel (1906 – 1978) mostrou que não pode haver uma sistematização 

completa da Aritmética, ou seja, que algumas proposições da Aritmética, embora 

verdadeiras, são indemonstráveis; mostrou, também, que, se a Aritmética for consistente, 

sua consistência só pode ser demonstrada em teorias mais gerais que a englobem, ou seja, 

não pode ser demonstrada “dentro” da própria teoria. Tais teoremas são conhecidos como 

teoremas de incompleteza de Gödel.  

• Alonso Church (1903 – 1995), Stephen Cole Kleene (1909 – 1994), John Barkley Rosser 

(1907 – 1989) e outros deram a forma atual da teoria da recursão.  

• Alfred Tarski (1902 – 1983), Raphael Mitchel Robinson (1918 – 1974) e outros criaram a 

teoria de modelos.  

• Kurt Gödel e Paul J. Cohen (1934 - ) introduziram as técnicas dos modelos construtivos, 

do forcing e dos modelos booleanos.  

• Alfred Tarski, Leon A. Henkin (1921 - ) e outros deram grande desenvolvimento à lógica 

algébrica, consolidando a lógica como um ramo da Matemática (o que se pode constatar 

consultando-se os ramos da Matemática no Subject Index of the Mathematical Reviews, 

revista que se dedica à análise e ao resumo das novidades que se obtêm nas pesquisas 

matemáticas). 

• Tarski, em trabalho de muito destaque, efetuou uma matematização do conceito de 

verdade como correspondência. Tal formulação nos remete diretamente a Aristóteles (Sec. 

IV, a.C.), que em seu livro Γ da Metafísica afirmou: "Dizer do que é que não é, ou do que 

não é que é, é falso; enquanto dizer do que é que é, ou do que não é que não é, é 

verdadeiro. De acordo com a concepção correspondencial: a verdade é aquilo que é; e a 

falsidade é aquilo que não é.” (apud DA COSTA, 1999, p.118). Antes de Tarski, o 

conceito de verdade era usado livremente no discurso matemático, gerando inúmeras 

contradições. 
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• Paul J. Cohen, em trabalho, também de muito destaque, mostrou a independência de 

certos postulados da lógica em relação à teoria de conjuntos. Mostrou, por exemplo, a 

independência do axioma da escolha e da hipótese do contínuo em relação aos demais 

postulados da teoria de conjuntos. Disso decorre a possibilidade de se falar em 

matemáticas alternativas em relação à Matemática Clássica. As teorias de conjuntos para 

as quais valem o axioma da escolha e a hipótese do contínuo podem ser chamadas de 

teorias de conjuntos cantorianas; em caso contrário, não cantorianas. Pode-se, então, falar 

em matemáticas cantorianas e não-cantorianas, de maneira análoga ao que se diz hoje de 

geometrias euclidianas e não-euclidianas. 

• Em 1976, Robert M. Solovay (1938 - ) deu relevo às matemáticas não-cantorianas, 

desenvolvendo um modelo de teoria de conjuntos no qual não vale a forma geral do 

axioma da escolha e, portanto, é possível obter resultados que diferem muito dos 

resultados da matemática cantoriana (DA COSTA et al, 1999). 

Essas afirmações podem parecer incompreensíveis para o leitor não acostumado. Mas 

é importante ressaltar que esses resultados modificam profundamente as teorias físicas. De 

fato, em sua maioria, as teorias físicas são fundamentadas em estruturas conjuntistas. 

Decorrem, pois, algumas indagações: qual teoria de conjuntos melhor retrata as teorias 

físicas? Qual é o significado físico de uma mesma teoria ser considerada em teoria de 

conjuntos diferentes e, por vezes, até conflitantes?  Estas e outras questões que dizem respeito 

à lógica têm sido objeto de intensas pesquisas. É um contexto absolutamente novo, pois o 

pesquisador que vai utilizar a lógica em seu trabalho tem em mãos matemáticas alternativas. É 

uma situação muito distinta da que se tinha até muito recentemente, quando a Matemática era 

tido como um modelo acabado e rigoroso de verdades (ABE, 2000). 

• Em 1987, um pesquisador indiano radicado nos Estados Unidos, V. S. Subrahmanian 

introduziu uma linguagem de programação não-clássica. A lógica subjacente foi 
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investigada e cálculos proposicionais e de predicados foram desenvolvidas pelo próprio 

Subrahmanian, Da Costa, Abe e outros. A esse novo tipo de lógica deu-se o nome de 

lógica paraconsistente anotada (DA COSTA; VAGO; SUBRAHMANIAN, 1991) (DA 

COSTA; ABE; SUBRAHMANIAN, 1991). Significativas aplicações na ciência da 

computação e em inteligência artificial, bem como em outras áreas, foram encontradas 

para esse tipo de lógica (DA COSTA; ABE, 1999). 

• Um primeiro trabalho no sentido da axiomatização do cálculo proposicional da lógica 

anotada foi de N. C. A. da Costa, V. S. Subrahmanian e C. Vago (1991), que faz o 

primeiro estudo sintático e semântico de tais lógicas, tratando de sua correção e 

completeza no nível proposicional. Posteriormente, Da Costa, Subrahmanian e Abe 

(1991) estenderam a lógica anotada ao nível quantificacional. Existem lógicas anotadas 

que envolvem conceitos conjuntistas e que englobam, como caso particular, a teoria dos 

conjuntos difusos (fuzzy sets), idealizada e desenvolvida, a partir de 1965, por Lofti Asker 

Zadeh (1921 -  ), que também desenvolveu a lógica fuzzy. Este fato conduz a uma outra 

aplicação dessas lógicas, como mostra o trabalho de Da Costa, Abe e Subrahmanian, 

publicado em 1991 (DA COSTA; ABE; SUBRAHMANIAN, 1991). 

• Em 1992, Jair Minoro Abe (1955 - ) investigou a semântica e demonstrou o teorema da 

completude para as lógicas paraconsistentes anotadas. Além disso, pesquisou a teoria 

anotada de modelos e mostrou que versões da maioria dos resultados básicos da teoria 

clássica de modelos são válidas para os sistemas anotados (ABE, 1992). 

• Mais recentemente, Abe e outros pesquisadores têm desenvolvido aplicações para a 

lógica paraconsistente e para a lógica paraconsistente anotada, destacando-se as 

aplicações em ciência da computação, inteligência artificial, robótica e outros domínios. 

Entre elas, pode-se destacar: programação lógica paraconsistente (Paralog), sistema 

multimodal paraconsistente, arquitetura paraconsistente (Paranet), representação de 
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conhecimento paraconsistente por frames, inferência não-monotônica, circuitos 

eletrônicos paraconsistentes, etc. (ALMEIDA PRADO, 1996), (DA COSTA; ABE, 

1999), (DA SILVA FILHO, 1998) e (ÁVILA, 1996). 

Antes de se passar ao parágrafo seguinte, será visto um panorama atual da lógica, após 

todos os desenvolvimentos sofridos, principalmente, nos dois últimos séculos. Pode-se 

classificar as lógicas em clássica e não-clássicas e estas, em complementares da clássica e 

rivais da clássica ou heterodoxas (ABE, 2000). Esquematicamente: 

Lógica dedutiva: 

1. Lógicas clássicas: 

1.1. Cálculo (ou lógica) proposicional clássico, 

1.2. Cálculo de predicados de 1ª ordem, com ou sem igualdade, 

1.3. Teorias clássicas de conjunto (Zemelo-Fraenkel (ZF), von Neumann-

Bernays-Gödel (NBG), Kelley-Morse (KM), NF de Quine, ML de Quine, 

etc.). 

 2. Lógicas não-clássicas: 

  2.1. Lógicas complementares da clássica: 

a. Lógica modal clássica, 

b. Lógica deôntica clássica, 

c. Lógica epstêmica clássica, 

d. Lógica do espaço clássica, 

e. Lógica do tempo clássica, etc. 

2.2. Lógicas rivais da clássica ou heterodoxas: 

a. Lógicas polivalentes, 

b. Lógicas intuicionistas, 

c. Lógicas paraconsistentes, 
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d. Lógicas não-aléticas, 

e. Lógicas booleanas, etc. 

Há ainda outras lógicas, que não foram colocadas no quadro acima. A seguir são 

citadas algumas delas. 

- Lógica indutiva, 

- Lógica dos imperativos ou das ordens (deônticos: morais ou jurídicos; Mally: 

lógica do desejo), 

- Lógica das perguntas, que introduz o operador “?” (transforma uma proposição  

em uma pergunta), 

- Lógica intuicionista minimal de Johanssen-Kolmogorov, 

- Lógica de hipóteses, 

- Lógica da implicação causal, etc. 

Uma classificação pode ser obtida, olhando-se a estrutura dedutiva dos sistemas lógicos. Assim, uma 

lógica pode ser dedutiva ou indutiva, podendo, cada uma dessas ser clássica ou não-clássica.  


