
38

4 As Maravilhas da Ĺogica
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Sinopse

Nestedocument́ario da BBC, acompanhado por nomes ilustres como Aristóteles, Lewis Carroll,

George Boole, Friedrich Frege, Bertrand Russell, Kurt Gödel e Alan Turing, o professor de

Ciência da Computação Dave Cliff embarca em uma jornada buscando mostrar a lógica como

uma ferramenta poderosa criada pelo homem, desde suas origens na Grécia antiga, passando

pela ĺogica na linguagem cotidiana, pela lógica Booleana e chegando aos dias de hoje com

a Inteliĝencia Artificial.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Essevı́deo pode ser usado para apresentar a Lógica como um ramo da Filosofia ou da Ma-

temática[a] e suas aplicaç̃oes em temas como: bolsa de valores, jogos, computadores, sistemas

de controle de tŕafego áereo, sinalizaç̃ao ferrovíaria, rede eĺetrica, biologia molecular e telefo-

nia avançada. Outro possı́vel objetivoé associar o tema do vı́deoàs habilidades da Matriz de

Refer̂encia ENEM relacionadas com lógica: construç̃ao de argumentos e argumentos consis-

tentes. Aĺem disso, o v́ıdeo tamb́em pode ser empregado para caracterizar a Lógica como uma

ferramenta de organização, pesquisa e obtenção de informaç̃oes.

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

O que é Lógica? O que significa ser

lógico?

Neste documentário da BBC, o apresenta-

dor e professor de Ciência da Computação

Dave Cliff remonta parte da história do que

hoje denominamos Ĺogica desde os seus

primórdios com Arist́oteles, passando por

nomes importantes como George Boole,

Gödel e Alan Turing, entre outros.
Créditoda imagem: Raul Abi-Abib (2019).

Diantedo fato da ĺogica poder ir aĺem da argumentação, pois est́a presente em setores do co-

tidiano como: controle de tráfego áereo, bolsa de valores, telefonia avançada, computadores e

tantos outros, fica a pergunta: “Há limite no que a ĺogica pode fazer por nós?”.

[a]Algunsautores ñao concordam com a afirmação de que a Ĺogicaé um ramo da Mateḿatica.
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Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.

Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo de novo com o vı́deo? O qûe?

3. Segundo o documentário, o quée lógica?

4. O v́ıdeo comenta a existência de uma porta com uma placa que diz: “Mantenha esta porta

fechada o tempo todo.”. Para você, o que está escrito nessa placa faz sentido? Justifique sua

resposta.

5. Em alguns momentos do vı́deo, o apresentador segura um cartaz com a frase: “Esta fraseé

falsa.” e questiona as pessoas sobre a veracidade dessa frase. Na sua opinião, essa frasée

verdadeira ou falsa? Justifique sua resposta.

6. O v́ıdeo apresenta uma falácia de Arist́oteles em um diálogo entre dois homens, onde um

deles afirma:

– Todos os gatos têm 4 patas. Meu cachorro tem 4 patas.

Em seguida, o outro homem diz:

– Portanto, meu c̃aoé um gato.

Você acha que essa argumentação est́a correta? Justifique sua resposta.

7. O v́ıdeo mostra uma piada envolvendo três ĺogicos em um bar. O garçom diz:

– Todos os 3 querem uma cerveja?
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O primeiro lógico diz:

– Eu ñao sei.

O segundo ĺogico tamb́em responde que não sabe e, então o terceiro ĺogico diz:

– Sim, todos queremos uma cerveja.

Por que o primeiro e o segundo lógico dizem ñao saber responder?

8. O que voĉe mais gostou no filme?

9. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. O v́ıdeo afirma que a lógica inspirou nossos maiores intelectuais, nos deu tecnologias trans-

formadoras e nos fez questionar o significado de ser humano (1:26-1:38). Em seguida, o apre-

sentador questiona se há um limite no que a lógica pode fazer por nós. Relate alguma situação

do seu conhecimento em que a lógica tenha levado a uma decisão acertada.

2. Segundo o apresentador Dave Cliff, o software desenvolvido por ele (ZIP)é bem simples

(2:31-2:37). Quais os dois pilares envolvidos nesse software?

3. O v́ıdeo conta uma piada a respeito de três ĺogicos em um bar (4:05-4:34) e afirma que a lógica

tem relaç̃ao com com as regras do raciocı́nio correto. Afinal, voĉe saberia dizer o quée lógica?

Ou ainda, o que significa ser lógico?

4. A hist́oria da ĺogica remonta h́a 2 500 anos, na Grécia antiga (6:27-6:33). Qualé o nome do

fil ósofo grego que criou as primeiras regras formais da lógica?

5. Segundo o documentário, a ferramenta da lógica mais famosa de Aristótelesé o silogismo

(6:44-7:22). O quée um silogismo?

6. A professora Muffy Calder afirma que mesmo existindo vários sistemas sobre os quais ra-

ciocinamos, todas as lógicas envolvidas nesses sistemas envolvem axiomas e regras. Em

seguida, o apresentador Dave Cliff fala sobre a existência de algoritmos que automatizam

a forma como respondemos logicamenteàs perguntas feitas e menciona o fato da sua pro-

fiss̃ao – programador – estar ligada a isso (21:08-22:08). Afinal, o que faz um programador

de computadores?

7. O primeiro paradoxo lógico conhecido, criado a cerca de 600 a.C. por Epimênides de Cnossos

foi inspiraç̃ao para o cartaz “Esta fraseé falsa.” (28:20). Epim̂enides, que era cretense, teria

dito: “Todos os cretenses são mentirosos.”. Afinal, o quée um paradoxo? Você conhece

algum outro paradoxo famoso ou saberia criar algum?

8. O v́ıdeo afirma que “Seria um mundo estranho se seguı́ssemos as regras da lógica sempre.”

(6:03) e apresenta o pensamento de George Bernard Shaw para esclarecer essa afirmação:
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Quandoficamos b̂ebados, ńos dormimos.

Quando dormimos, ñao pecamos.

Quando ñao pecamos, vamos pro céu.

Então vamos ficar b̂ebados e ir pro ćeu!

O que voĉe deduz ao associar a afirmação do v́ıdeo ao pensamento de Shaw?

9. O v́ıdeo apresenta um matemático e ĺogico ingl̂es que imaginou algo extraordinário que hoje

chamamos de computador – a “Máquina Universal” (44:08-46:27). Qualé o nome desse

mateḿatico e o que voĉe sabe a respeito dele?

10. O documentário apresenta algumas afirmações e questionamentos que nos levam a reflexões

importantes. Escolha um dos tópicos abaixo e exponha sua opinião a respeito dele.

(a) A lógicaé o motor da Filosofia, Mateḿatica, Cîencia e Linguagem. Ela impulsiona o pro-

cesso fundamental do raciocı́nio (1:08).

(b) Há um limite para o que a lógica pode fazer por nós (1:43)?

(c) A lógica ñaoé conhecimento e não cria conhecimento, mas nos dá regras firmes para que

organizemos e lidemos com o conhecimento (5:35).

(d) A qualidade das conclusões que voĉe tira depende da qualidade das ideias que você insere

(5:45).

Observações para o professor

• O vı́deo “The Joy of LOGIC” é apresentado pelo professor Dave Cliff, nascido em 1966, na

Inglaterra, onde frequentou a Segsbury School (agora conhecida como King Alfred’s Aca-

demy). Cliff é licenciado em Ciência da Computação pela Universidade de Leeds e concluiu

mestrado e doutorado em Ciência Cognitiva na Universidade de Sussex. Além disso, Cliff

tamb́em atuou como professor associado no MITArtificial Intelligence Lab, Cambridge EUA,

com pesquisa náarea de neurociência computacional/neuroética estudando o controle visual

do olhar e do voo em insetos aéreos.

Em 1996, enquanto trabalhava como consultor para a HP Labs em Bristol, Reino Unido

(Laborat́orios da Hewlett-Packard), Cliff inventou o algoritmo de negociação “ZIP” (Zero-

Intelligence-Plus), um dos primeiros sistemas da geração atual de sistemas de negociação

algoŕıtmica adaptativa autônoma. Dáı, em 1998, agora como pesquisador sênior no HP Labs,

fundou e liderou o grupo de pesquisa de Sistemas Adaptativos Complexos da HP. Em 2001,

uma equipe da IBM mostrou o software de negociação “ZIP” superando comerciantes huma-

nos, e este fato levou Cliff a trabalhar em vários bancos de investimento, entre eles oDeuts-

che Bank(em Londres). Cliff ent̃ao renuncia ao Deutsche e voltaàs universidades no final

de 2005 passando pela Universidade de Southampton (na Inglaterra) e pela Universidade de
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Bristol (no Reino Unido), onde atua desde 2007. Desde outubro de 2005, Cliffé diretor da

Iniciativa de Pesquisa e Treinamento do Reino Unido na Ciência e Engenharia de Sistemas

de TI Complexos de Grande Escala (LSCITS) queé financiada por quase 10 milhões de fun-

dos ṕublicos do Reino Unido e apoio significativo de parceiros da indústria. Em 2013, Cliff

apresentou o documentário de TV “The Joy of Logic”, na BBC Four que, em 2015, ganhou

como melhor filme internacional no Festival de Cinema Ciência – Academia Film Olomouc.

Al ém disso, Cliff se apresenta regularmente junto com outros cientistas nos eventos daGCSE

Science. Atualmente, Cliff pesquisa sobre os temas: sistemas complexos de tecnologia Ultra-

Large-Scale-Sistemas Sócio-Técnicos Intensivos em geral, e LSCITS, em particular.

Figura:Dave Cliff (1966-).
Fonte:<http://bit.ly/2Jzv2g1>.

• O algoritmo de negociação ZIP (Zero-Intelligence-Plus) citado no v́ıdeo (2:00-3:08), criado

por Dave Cliff em 1996,́e um dos primeiros da geração atual de sistemas de negociação al-

goŕıtmica adaptativa autônoma. É um algoritmo simples, rápido, gratuito e, além disso, se

mostrou mais eficiente que os humanos nas negociações da bolsa de valores. Cliff inventou

o ZIP enquanto trabalhava com Ciência da Computação e Inteliĝencia Artificial na Univer-

sidade de Sussex, no Reino Unido. Nessaépoca, ele prop̂os à empresa HP Labs (Hewlett

Packard Labs) o desenvolvimento de algoritmos para negociação em leil̃oes eletr̂onicos e, em

contrapartida, a Universidade de Sussex impôs a restriç̃ao de que o trabalho fosse publicado

como um relat́orio técnico da HP Labs e, por isso, o ZIP se tornou gratuito. Os detalhes com-

pletos do algoritmo, incluindo o código-fonte “C”, foram publicados na Internet em 1997 e,

para os interessados em se aprofundar no assunto, sugerimos osite<https://goo.gl/kpeY2s>.

• A palavra “lógica” tem origem no gregoλoγική (logiké) que significa tanto “pensamento”,

“razão”, “racioćınio” quanto “linguagem”, “discurso articulado”. Atualmente, a palavra lógi-

ca pode ser empregada em diversos contextos e com significados diferentes. Uma afirma-

ção interessante (com a qual concordamos) no contexto da questão de se encontrar uma

boa definiç̃ao de ĺogica é dada por Copi (1981): “. . .para compreender o quée, de fato,
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lógica, uma pessoa tem que estudá-la.”. Conforme Machado e da Cunha (2008), a Lógica

(ou Diaĺetica) era uma das três disciplinas b́asicas (Trivium[b]) presentes na formação do ho-

mem grego na Grécia Antiga, e referia-se ao exercı́cio da capacidade de argumentação, no

discernimento entre os bons e os maus argumentos. Esta lógica aristot́elica, tamb́em chamada

de lógica formalou lógica cĺassica,é a ĺogica que geralmente está presente no contexto da

ciência.

De acordo com Velasco (2017), a lógica se dedica (no referente ao pensamento) aos princı́pios

e métodos do racioćınio; igualmente, estuda (no que se refereà linguagem) os argumen-

tos, atentando para o encadeamento entre as sentenças de determinada lı́ngua. Dessa forma,

a lógica tem por objeto as inferências e os argumentos.

Segundo da Costa e Krause (2015), existe a “Lógica” (disciplina) e a “ĺogica” (sistema

lógico). A Lógica (disciplina)é parte tanto da Filosofia quanto da Matemática, e tem se

infiltrado em praticamente todas asáreas da investigação humana. J́a a ĺogica (sistema lógico)

popularmente associa-seà “lógica do mercado” oùa “lógica da criança”, entre outras, que são

denominaç̃oes imprecisas e necessitam ser interpretadas com cautela.

Por fim, um registro de Wesley Salmon (1925-2001) sobre lógica:

Quandoas pessoas raciocinam, fazem inferências. Essas inferências po-
dem transformar-se em argumentos e, as técnicas da Ĺogica podem então ser
aplicadas aos argumentos resultantes.É desse modo que se avaliam as in-
ferências a partir das quais os argumentos se originaram. A Lógica trata
de argumentos e inferências. Um de seus objetivos fundamentais consiste
em proporcionar ḿetodos que permitam distinguir entre argumentos e in-
ferências logicamente certos e aqueles que não o s̃ao.

(SalmonapudVelasco, 2017)

Para melhor explorar o tema lógica, sugerimos as seguintes referências: da Costa e Krause

(2015), Copi (1981), Velasco (2017), Machado e da Cunha (2008).

• O v́ıdeo menciona que Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi o precursor da lógica formal (6:22-

6:47). Nascido em Estagira, antiga cidade da Macedônia, Arist́oteles foi um not́avel filósofo

grego que, aṕos abandonar a academia de Platão, desenvolveu sua própria filosofia, a qual

divergia daquela de seu mestre naênfase dadàa observaç̃ao sisteḿatica da realidade èa ten-

tativa de delinear leis indutivas. A sua ideia fundamental era a de tudo classificar, dividindo

as coisas segundo a sua semelhança ou diferença, obedecendo a duas perguntas: – Comoé

esta coisa? (o ĝenero). – O que a difere de outras coisas semelhantes? (a diferença).

[b]Conjuntoformado pelas tr̂es disciplinas (Graḿatica, Ĺogica, e Ret́orica) necesśarias para a formação b́asica
do homem, na Grécia Antiga. O estudo da Gramática era uma condição necesśaria para o doḿınio da ĺıngua.
A Lógica, ou Diaĺetica, dizia respeito ao exercı́cio da capacidade de argumentação, no discernimento entre os bons
e os maus argumentos. Na Retórica, o ponto fundamental era o convencimento dos outros, a persuasão. As metas
do Trivium eram ent̃ao: expressar-se adequadamente, argumentar de modo correto para parecer convincente e
persuadir os outros̀a aç̃ao.
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Figura:busto de Arist́oteles (384 a.C.-322 a.C.).
Fonte: Wikimedia Commons.

Suacontribuiç̃ao mais duradouràa humanidade talvez seja a sistematização e exposiç̃ao da

lógica em uma śerie de obras posteriormente reunidas em um livro sob tı́tulo Organon (“instru-

mento” ou “ferramenta”). Os livros que compõe oOrganon– Categorias, Da Interpretaç̃ao,

Anaĺıticos (Primeiros e Segundos),Tópicose Argumentos Sofı́sticos– foram as principais

obras do ĉanone do estudo da lógica at́e o śeculo XIX.

De nosso conhecimento, existem apenas duas publicações do “Organon” em Portugûes. S̃ao

elas: (1) Edipro, traduç̃ao de Edson Bini e, (2) Lisboa Guimarães Editores, LDA, tradução de

Pinharanda Gomes.

• O document́ario indica que a ferramenta lógica mais famosa de Aristótelesé o silogismo

(6:43-8:42). A palavra silogismo vem do gregosúllogus (συλλoγισ μ óς ), que significa

“pôr proposiç̃oes em conjunto”, mas também “inferir”, “raciocinar”. Segundo Gomes e

D’Ottaviano (2010), inicialmente o termo designava “reunião”, donde se derivam as acepções

“conta”, “cálculo” e, por vezes, “conjectura”.

Poŕem, Arist́oteles deu um novo significado ao termo: “inferir silogisticamente” ou “por meio

de silogismo”. A ĺogica aristot́elica define silogismo como um argumento que consiste de

duas premissas e uma conclusão (conforme Machado e da Cunha (2008)). O documentário

apresenta alguns exemplos de silogismos na apresentação de alguns professores, como foi

o caso do professor Peter Millican (7:00):

(Todos os) Professores de Filosofia são brilhantes. (Premissa)

Peter Millicané professor de Filosofia. (Premissa)

Peter Millicané brilhante. (Conclus̃ao)

• Segundo Ferreira (2013), em Primeiros Analı́ticos, Arist́oteles define o quée umsilogismo

perfeito(τέλειoς συλλoγισ μ óς ), logo aṕos ter definido o quée um silogismo:
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Silogismoé um argumento no qual, colocadas certas coisas, outra distinta
das estabelecidas decorre necessariamente porque essas coisas são o caso.
Por “porque essas coisas são o caso” quero dizer decorrer em virtude delas;
por “decorrer em virtude delas” quero dizer não carecer de nenhum termo
externo para que o necessário venha a ser o caso. Chamo, assim, perfeito
o silogismo que ñao carece de nenhuma outra coisa além das assumidas
para tornar evidente o necessário; imperfeito, o que carece de uma ou mais,
as quais s̃ao necesśarias por causa dos termos estabelecidos, mas não foram
assumidas entre as premissas.

(AristótelesapudFerreira, 2013)

Ferreira(2013) afirma ainda que apesar de certa semelhança entre as definições de silogismo

e silogismo perfeito, h́a entre elas uma diferença fundamental. Na definição de silogismo

perfeito, Arist́oteles diz que ñao se carece “de nenhuma outra coisa além das assumidas para

tornar evidente o necessário”. Assim, em um silogismo perfeito, não é permitida a auŝencia

de uma premissa sem a qual a conclusão ñao resultaria, necessariamente, verdadeira. Porém,

há muita controv́ersia quanto a que seja esse estado de “perfeição” atingido e quanto a qual

seja precisamente a contribuição do procedimento de redução para que um silogismo atinja

esse estado. Desde meados do século passado, novas e interessantes interpretações a respeito

da natureza de uma inferência siloǵıstica t̂em sido apresentadas e, a cada nova interpretação,

uma tentativa diferente de esclarecer a noção de perfeiç̃ao siloǵıstica foi empreendida.

Só se temsilogismo cient́ıfico quando as premissas são verdadeiras. Quando, ao invés de

verdadeiras, as premissas são simplesmente prováveis, istóe, fundadas na opinião[c], ent̃ao se

teŕa osilogismo diaĺetico, que Arist́oteles estuda nosTópicos. Aĺem de derivar de premissas

fundadas na opinião, um silogismo tamb́em pode derivar de premissas que parecem funda-

mentadas, mas que, na realidade, são premissas falsas. Temos, então, osilogismo eŕıstico.

Vale ressaltar que tal silogismo, embora apresente premissas falsas,é considerado um ar-

gumento v́alido. Em seus argumentos, Aristóteles considera apenas proposições que ñao

dão margem a d́uvidas, ditasProposiç̃oes Cateǵoricas, que se apresentam apenas em 4 tipos

básicos, a saber:

Afirmação Universal: “Todoa éb”.

Negaç̃ao Universal: “Nenhuma éb”.

[c]Quandose declara que a conclusão é verdadeira por uma pessoa ou organização tidas por autoridades no
assunto a declararem verdadeira.
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Afirmação Particular: “Alguma éb”.

Negaç̃ao Particular: “Alguma nãoéb”.

Para melhor compreensão do que foi exposto até o momento, tomemos os exemplos dados

a seguir.

(a) Silogismos perfeitos:

1. Todo homeḿe mortal. (Premissa: Afirmaç̃ao Universal)

Sócrateśe homem. (Premissa: Afirmaç̃ao Particular)

Sócrateśe mortal. (Conclus̃ao)

2. Todos os girassóis s̃ao amarelos. (Premissa: Afirmação Universal)

Alguns ṕassaros ñao s̃ao amarelos. (Premissa: Negação Particular)

Alguns ṕassaros ñao s̃ao girasśois. (Conclus̃ao)

3. Todos os baianos são brasileiros. (Premissa: Afirmação Universal)

Todos os soteropolitanos são baianos. (Premissa: Afirmação Universal)

Todos os soteropolitanos são brasileiros. (Conclusão)

(b) Silogismo diaĺetico:

Quem ama, sofre. (Premissa fundada em opinião)

Maria ama Jõao. (Premissa: Afirmaç̃ao Particular)

Maria sofre. (Conclus̃ao)

(c) Silogismo eŕıstico:

Toda frutaé vermelha. (Premissa falsa: Afirmação Universal)

Existe maç̃a que ñaoé vermelha. (Premissa: Negação Particular)

Existe maç̃a que ñaoé fruta. (Conclus̃ao)

• Al ém dos conceitos de premissa, conclusão e proposiç̃ao cateǵorica, outros ainda se fazem

necesśarios no estudo de silogismos, como:premissa maior, premissa menor,termo maior,

termo ḿedioe termo menor. No silogismo perfeito do Exemplo 1 em(a), tem-se:

Todo homeḿe mortal. (Premissa Maior)

Sócrateśe homem. (Premissa Menor)

Sócrateśe mortal. (Conclus̃ao)

onde o “termo maior”́e mortal, o termo ḿedioé homem e o termo menoré Aristóteles. O su-

jeito da conclus̃aoé o termo menor que figura na premissa menor, o predicado da conclusão

é o termo maior que figura na premissa maior e o termo médio que deve aparecer nas duas

premissas, porém ñao se faz presente na conclusão.

Note que o argumento dado a seguir não pode ser considerado um silogismo devidoà auŝencia

do termo ḿedio.

Todos as crianças são meigas. (Premissa)
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Algumasaves s̃ao amarelas. (Premissa)

????? (Conclusão)

Dependendo da posição do termo ḿedio (b), h́a 4 classes de silogismos, que Aristóteles cha-

mou de figuras.

PROPOSIÇ̃AO Figura1
termosenvolvidos

Figura2
termosenvolvidos

Figura3
termosenvolvidos

Figura4
termosenvolvidos

Premissa1 b ea a eb b ea a eb

Premissa2 c eb c eb b ec b ec

Conclus̃ao c ea c ea c ea c ea

Fonte: Machado e da Cunha (2008).

No Exemplo 3 em(a), os termosa, b e c são respectivamente: brasileiros, baianos e sotero-

politanos, o que caracteriza a Figura 1 no quadro anterior.

• É posśıvel mostrar que existem 256 tipos de silogismos (8:20). Para isso, basta notar que em

um silogismo aristot́elico, cada proposiç̃ao envolve dois termos – um sujeito e um predicado.

Al ém disso, as duas premissas não podem ser totalmente desvinculadas, devendo apresentar

um elemento em comum queé chamado de termo ḿedio.

Observe que cada uma das 3 proposições envolvidas nas premissas de um silogismo pode ser

de uma das 4 formas categóricas b́asicas. Logo, h́a 4×4×4 = 64 possibilidades, para cada

classe de silogismo descrito no quadro acima. Portanto, o número posśıvel de silogismośe

dado por 4× 64 = 256. Poŕem, dos 256 silogismos possı́veis, apenas 24 são considerados

coerentes e desses, somente 19 não podem ser reescritos de maneiraóbvia em funç̃ao dos

demais. Vejamos um exemplo de silogismo que nãoé considerado coerente:

Todos os c̃aes s̃ao corajosos. (Premissa)

Todos os c̃aes s̃ao meigos. (Premissa)

Todos os meigos são corajosos. (Conclusão)

Observemos, agora, um exemplo onde o segundo silogismoé conseqûencia do primeiro e, por

isso, tamb́em ñaoé considerado legı́timo.

Todos os quadrados são ret̂angulos.
(Premissa)

Todos os ret̂angulos s̃ao traṕezios.
(Premissa)

Todosos quadrados são traṕezios.
(Conclus̃ao)

Todos os quadrados são ret̂angulos.
(Premissa)

Todos os ret̂angulos s̃ao traṕezios.
(Premissa)

Alguns os quadrados são traṕezios.
(Conclus̃ao)

Para os interessados em se aprofundar no tema silogismo, sugerimos as seguintes referências:

Ferreia (2013), Machado e da Cunha (2008), Gomes e D’Ottaviano (2010).
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• O document́ario afirma que o jogo de lógica mais popular da atualidadeé o sudoku (12:23).

O nome sudokúe uma simplificaç̃ao da frase “suji wa dokushin ni kagiru”, que significa

“os números t̂em que seŕunicos”. O sudokúe um quebra-cabeça numérico em que, em

um espaço de 9× 9 células, os numerais de 1 a 9 devem ser dispostos sem repetição nas

linhas, nas colunas e nas regiões de 3×3 células delimitadas em destaque,às vezes chamadas

de blocos ou caixas. Ñao s̃ao realizados quaisquer cálculos mateḿaticos e h́a apenas uma

soluç̃ao posśıvel. A partir dos ńumeros dados previamente, o jogador deve completar todas

as 81 ćelulas utilizando apenas a lógica (ñaoé necesśario qualquer “chute”) .

Figura:Sudoku 9×9.
Fonte: Wikimedia Commons.

O sudoku como hoje conhecemos, foi criado pelo arquiteto americano Howard Garns (1905-

1989) quando tinha 74 anos de idade, provavelmente utilizando como base o quadrado latino,

assim denominado por Leonhard Euler (1707-1783) pelo fato dele utilizar letras latinas em

seus estudos. Euler começou os estudos no tema por volta de 1726 e, em 1779, expôs os qua-

drados latinos para tentar resolver o problema dos 36 oficiais. Este problema consiste em,

dados seis regimentos, cada um com seis oficiais e com postos diferentes, alinhar os 36 ofici-

ais em uma formaç̃ao de seis linhas por seis colunas, de modo que cada linha e cada coluna

tivesse apenas um oficial de cada posto e de cada regimento.

O sudoku śo ganhou projeç̃ao mundial aṕos 2004, quando Wayne Gould (1945-), um juiz apo-

sentado que conheceu o jogo em uma visita ao Japão em 1997, criou um programa capaz de

gerar diferentes jogos e propôs ao jornal Brit̂anico “The Times” que publicasse o passatempo

em suas ṕaginas. O sucesso alcançado pelo jogo foi tanto que outros jornais resolveram

fazer o mesmo, publicando também o jogo em suas páginas. A partir de então, o sudoku

passou a ganhar popularidade e se transformou em fonte de estudo e pesquisa para diversos

mateḿaticos.

O número de grades completas de sudokus 9×9, foi determinada por Bertram Felgenhauer

e Frazer Jarvis no ano de 2005, utilizando computadores e algoritmos especialmente prepa-
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radospara essa tarefa, obtendo um número gigantesco (6 670 903 752 021 072 936 960,

ou aproximadamente, 6,67× 1021). Durante o processo de contagem, os matemáticos en-

contraram dentro desse universo, diversos jogos considerados simétricos e, ent̃ao, efetuando

algumas reduç̃oes, foi posśıvel determinar a quantidade de “grades essencialmente diferentes”

que s̃ao em ńumero de 5 472 730 538. Um exercı́cio interessante de combinatória que pode

ser aplicado no Ensino Ḿedioé contar o ńumero de grades de sudoku diferentes numa versão

reduzida 4×4 (resposta: 288).

Existem tamb́em v́arios aplicativos e jogos online disponı́veis gratuitamente para jogar su-

doku. Entre eles:

<https://sudoku.com/>, <http://bit.ly/32RPIYn>e<https://apple.co/2YpIviO>.

Aos interessados em se aprofundar nos tópicos de quadrados latinos e sudokus, recomenda-

mos as seguintes referências: dos Santos (2018), Kovačec (2012), Istóe Mateḿatica (T04-

E13), Math Explorer’s Clube (2009).

• O v́ıdeo menciona que argumentar com premissas verdadeiras, mas conclusões falsas,́e fala-

cioso (8:35-9:25). O termo “falácia” tem sua origem no latim,fallacia (engano, ardil),fallax

(o que engana) e, por vezes,é usado como sin̂onimo de “sofisma”. Segundo Machado e da

Cunha (2008), falácia ou sofisma são termos que dizem respeito a argumentações que ñao s̃ao

bem constrúıdas, ñao s̃ao coerentes, ou ainda, não s̃ao v́alidas. Na linguagem usual, a palavra

faláciaé utilizada para fazer referência a um argumento que parece correto, mas que, na rea-

lidade, ñaoé correto – s̃ao asfalácias informais. Alguns exemplos de falácias informais s̃ao

dadas a seguir.

– Faĺacia do apelòa autoridade (quando se declara que a conclusãoé verdadeira por uma

pessoa ou organização tidas por autoridades no assunto a declararem verdadeira):

Figura:tirinha da Mafalda.

– Faĺacia da falsa causa (argumento segundo o qual por um fato se seguir a outro se conclui

que o primeiroé causa do segundo): “Levei um tombo ao subir a escada. Logo, levei

um tombo porque subi a escada.”.

– Faĺacia do apelòa piedade (quando se apela aos sentimentos a quem nos dirigimos, ao

invés de apresentar razões objetivas):
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Figura:tirinha de Calvin e Haroldo.

– Faĺacia do acidente convertido ou generalização apressada (argumentação que consiste

em tomar uma exceção como regra):

Quando ficamos b̂ebados, ńos dormimos.

Quando dormimos, ñao pecamos.

Quando ñao pecamos, vamos pro céu.

Ent̃ao vamos ficar b̂ebados e ir pro ćeu!

As falácias formaisacontecem quando se apresentam todas as premissas verdadeiras e, simul-

taneamente, a conclusão falsa. A seguir apresentamos alguns exemplos de falácias formais.

– Faĺacia de afirmar o consequente (8:49-8:58).

Todos os gatos têm quatro patas. (Premissa)

Meu cachorro tem quatro patas. (Premissa)

Portanto, meu c̃aoé um gato. (Conclus̃ao)

– Faĺacia de negar o antecedente.

Se Mariaé brasileira ent̃ao Mariaé inteligente. (Premissa)

Maria ñaoé brasileira. (Premissa)

Logo, Maria ñaoé inteligente. (Conclus̃ao)

Para o leitor interessado em se aprofundar sobre o tópico de faĺacias, indicamos as seguintes

refer̂encias: Cesar (2007), Wikidot (2009), Copi (1981)

• O v́ıdeo afirma que ñao foram śo os filósofos que se apaixonaram pela lógica e que, no śeculo

XIX, um mateḿatico teve um papel importante na missão de tornar a lógica atraente para

o público em geral (9:45-12:16). Esse matemático foi Charles Lutwidge Dodgson (1832-

1898) que usava o pseudônimo de Lewis Carroll. Carroll nasceu em Cheshire, um condado da

Inglaterra. Ele era filho de um pastor anglicano, teve dez irmãos e cresceu em um ambiente

cheio de crianças, onde aprendeu a contar histórias. Ele desviou-se do caminho religioso,

sonhado pelo pai, em 1851, quando foi estudar Matemática na Universidade de Oxford, onde

foi professor mais tarde.
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Figura:Lewis Carroll (1832-1898).
Fonte: Wikimedia Commons. ou<http://www.lewiscarroll.org/>

Enquantoera professor, Carroll publicou vários livros de Mateḿatica e alguns poemas. Nessa

época, conheceu Henry Liddell, que também trabalhava na Universidade de Oxford e que veio

a tornar-se seu grande amigo. Liddell era pai de Alice, fonte de inspiração para o livro “Alice

no Páıs das Maravilhas”, publicado pela primeira vez em 1865 e traduzido para mais de 30

idiomas (incluindo uma edição em Braile), aĺem de ter sido um dos primeiros textos a circular

na internet em ediç̃ao virtual. A obráe resultado de um passeio em 1862 no qual Carroll conta

para Alice uma hist́oria improvisada sobre uma menina que ia parar embaixo da terra. Carroll

tamb́em foi fotógrafo amador e grande fã de magia, ilusionismo e enigmas de lógica. Aĺem

de tratados mateḿaticos, livros de ĺogica, adivinhaç̃oes e jogos, Lewis Carroll ainda escreveu

“Alice através do Espelho”, história famosa que envolve a mesma personagem em situações

que exploram a linguagem simbólica.

Figura:Alice Liddell (1852-1934).
Fonte: Wikimedia Commons.
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O pseud̂onimo Lewis Carroll ñao foi criado por Dodgson ao acaso. Dodgson traduziu seu

nome em ingl̂es “Charles Lutwidge” para Latim, formando o nomeLudovicus Carolus. De-

pois, passou novamente para o Inglês, criando o famoso Lewis Carroll. Vale ressaltar que, na

escola, o escritor ñao era grande fã de literatura, nem de gramática. Sua grande paixão era

a Mateḿatica.

Alguns v́ıdeos que abordam mais detalhadamente o raciocı́nio lógico envolvido nas histórias

de Alice est̃ao no site da coleção Mateḿatica Multiḿıdia, da UNICAMP. Dentre eles, su-

gerimos os seguintes. “A Ĺogica de Alice” (<http://bit.ly/2Y15fFT>), “Alice, Os Parado-

xos e A Formalizaç̃ao” (<http://bit.ly/2XJhlnK>) e “A Revanche de Alice” (<http://bit.ly/

2SfS52c>).

Para os interessados em se aprofundar nas obras de Carroll, sugerimos as referências seguintes

refer̂encias: Teixeira (2007), Silva, de Souza e da Silva (2013), de Souza e Maggio (2012).

• Segundo o v́ıdeo, Lewis Carroll acreditava que os jovens precisavam de uma ferramenta para

identificar argumentos falaciosos e, por isso, escreveu obras como “Lógica Simb́olica” e

“O Jogo da Ĺogica” (11:36-11:55). Nesséultimo, ele apresenta um jogo de tabuleiro cri-

ado com o objetivo de ensinar lógica a seus alunos e leitores, onde,a partir de determinadas

premissas que eram codificadas nesse tabuleiro, era possı́vel inferir uma ou mais sentenças

apenas com a manipulação de fichas coloridas sobre esse tabuleiro. O tabuleiro consiste de

dois diagramas (bilateral e trilateral) e 9 fichas (5 cinzas e 4 rosas).

O diagrama bilateral apresenta as regiões: norte (x), sul (x’), leste (y’) e oeste (y), ondex e y

são predicados de um sujeito que pertencem a um universo estabelecido previamente e,x’ e

y’, as respectivas negações dessas propriedades.

O diagrama trilateral apresenta, além das regĩoes j́a citadas, a região interna (m), que repre-

senta uma propriedade e a região externa (m’) que representa a negação dem.

Quando uma ficha rosáe colocada em uma região, significa que existe pelo menos um ele-

mento nesta região. Se uma ficha rosa estiver na linha divisória de duas regiões, significa

que existe pelo menos um elemento no compartimento formado por essas regiões, mas ñaoé
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posśıvel precisar em qual delas. Uma ficha cinza dentro de uma região representa que não h́a

um elemento sequer nesta região.

Por exemplo, considerando os tabuleiros bilaterais abaixo, tem-se:

Existex’. Existex’ que é tamb́emy. Todox éy’.

Note que as premissas que envolvem o “todo” são abertas em duas premissas equivalentes, ou

seja, para representar que todox é y’, deve-se representar que existex queé y’ e não existe

x que é y. Tomando-se o universo dos brinquedos,x como a propriedade ser colorido ey

a propriedade ser grande, as configurações das imagens anteriores podem ser lidas assim:

Existex’. Existe brinquedo que nãoé colorido.

Existex’ queé tamb́emy. Existe brinquedo que nãoé colorido éegrande.

Todox éy’. Todo brinquedo colorido ñaoégrande.

No diagrama trilateral s̃ao posśıveis outras configurações, como nos exemplos a seguir:

Todox ém. Todoy’ ém’. Não existem que sejax’.

Depois de compreendidas as possı́veis representações nesse tabuleiro,é posśıvel utilizá-lo

para apresentar uma argumentação de forma coerente. Vejamos um exemplo. Dadas as pre-

missas: (1) Todo homeḿe mortal e (2) Arist́otelesé homem, como representá-las no tabuleiro

e que conclus̃ao ele nos oferece a partir dessas premissas? Primeiramente, tomemos no uni-

verso das criaturas terrenas, as letrasm,x e y para representar os predicados, ser homem, ser

mortal e ser Arist́oteles, respectivamente. Daı́, temos a seguinte representação em diagramas:

Premissa(1): todom éx. Premissa (2): Existey queém.
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Tais premissas são ent̃ao expressas em um só diagrama, conforme a figura abaixo.

Dáı, devemos reduzir o diagrama trilateral a um bilateral mediante algumas regras do jogo,

como por exemplo: se um quadrante de um diagrama trilateral tem duas fichas cinzas, então

esse quadrante terá uma conta cinza no diagrama bilateral e, se um quadrante tiver uma ficha

rosa no diagrama trilateral, esse quadrante terá uma conta rosa no diagrama bilateral. No caso

analisado, o diagrama trilateral será reduzido ao diagrama a seguir. Portanto, a conclusão da

argumentaç̃aoé: Aristótelesé mortal.

Conclus̃ao: existex queéy.

Vejamos outra argumentação: considere as premissas (1) Nenhum cachorroé feroz e (2) Ne-

nhum animal com fomée manso. Tome ainda as letrasm, x e y como, respectivamente, ser

manso, ser cachorro e estar alimentado. Considere aindam’ e y’ como, ser feroz e estar

com fome, respectivamente, as negações dem e y. Temos ent̃ao a seguinte representação em

diagramas:

Premissa(1): nenhumx ém’. Premissa (2): nenhumy’ ém.

Expressando os dois diagramas acima em apenas um, tem-se o diagrama seguinte:
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Dáı, reduzindo-se a um diagrama bilateral indicador a seguir. Portanto, a conclusão extráıda

do diagramáe que, nenhum cachorro está com fome.

Conclus̃ao: nenhumx éy’.

Para os interessados em mais detalhes sobre o jogo de tabuleiro da obra de Carroll, sugerimos

as seguintes referências: Teixeira (2007), Coelho (2008).

• A professora Muffy Calder (1958-) afirma no vı́deo que, para ela, o herói da lógicaé George

Boole (1815-1864), pois a lógica booleanáe simples, mas fundamental para explicar o nosso

mundo, cheio de sistemas complexos que ele jamais teria imaginado. Para Calder,é brilhante

que revisitemos muitas ideias lógicas inventadas e concebidas há mais de 100 anos, antes

que qualquer um imaginasse os sistemas aos quais elas seriam aplicadas (15:45-16:49). Em

meados do śeculo XIX, segundo o v́ıdeo, ao lançar a obra “The Mathematical Analysis Lo-

gic”, um mateḿatico afirmava que o verdadeiro propósito da ĺogica era a mateḿatica (13:09-

17:04), esse mateḿatico era George Boole. Boole foi um matemático e fiĺosofo brit̂anico

com contribuiç̃oes importantes no estudo da lógica mateḿatica. Boole era proveniente de

uma faḿılia modesta, teve suas primeiras aulas de matemática com seu pai e aprendeu, pra-

ticamente sozinho, v́arios idiomas como: latim, grego, francês, alem̃ao e italiano. Mesmo

sem formaç̃ao acad̂emica, Boole começou a lecionar com 16 anos e abriu uma escola onde

lecionava mateḿatica, quando tinha apenas 20 anos. Tornou-se amigo de De Morgan (1806-

1871) e interessou-se por uma controvérsia sobre ĺogica que o fiĺosofo escoĉes Sir William

Hamilton (1805-1865) tinha iniciado com De Morgan. O resultado foi que Boole ,em 1847,

publicou uma obra curta chamada “The Mathematical Analysis Logic”, um pequeno livro que

marcouépoca. Mais tarde, em 1849, foi professor de Matemática e Ĺogica noQueen’s Col-

lege, em Cork, na Irlanda e, em 1854 publicou sua obra mais famosa: “An Investigation of

the Laws of Thought”, onde definiu as teorias matemáticas da ĺogica e da probabilidade esta-

belecendo ao mesmo tempo a lógica formal e uma nováalgebra. Boole desenvolveu a ideia

de que as proposições ĺogicas podem ser expressas em uma linguagem puramente simbólica.

O ponto central da obra de Booleé o ćalculo proposicional que dá origemàÁlgebra Booleana,

básica para odesignde circuitos de computadores digitais e telefonia.
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Figura:George Boole (1815-1864).
Fonte: Wikimedia Commons.

Boole tamb́em escreveu um tratado sobre Equações Diferenciais, um tratado em Cálculo de

Diferenças Finitas, trabalhou em métodos gerais de probabilidades e foi um dos primeiros

a investigar as propriedades básicas de classes[d], como por exemplo, a propriedade distribu-

tiva. George Boole morreu na Irlanda, aos quarenta e nove anos de idade, um século antes da

revoluç̃ao dos microcomputadores.

Para um aprofundamento sobre a biografia de Boole eÁlgebra Booleana, sugerimos as re-

ferências seguintes: de Souza (2005), Dias (1994).

• O apresentador Dave Cliff afirma no documentário que Boole nunca soube, mas graças a ele

(Boole), os computadores de hoje processam as informações como d́ıgitos bińarios ou bits

(16:50). Cliff diz ainda que com o sistema binário, qualquer ńumero pode ser representado

por combinaç̃oes de uns e zeros. A tabela a seguir exibe alguns exemplos.

Base10 (basedecimal) Base 2 (base bińaria)

2 = 2 ∙100 10= 1 ∙21 +0 ∙20

3 = 3 ∙100 11= 1 ∙21 +1 ∙20

5 = 5 ∙100 101= 1 ∙22 +0 ∙21 +1 ∙20

7 = 7 ∙100 111= 1 ∙22 +1 ∙21 +1 ∙20

12= 1 ∙101 +2 ∙100 1100= 1 ∙23 +1 ∙22 +0 ∙21 +0 ∙20

Clif f realiza ent̃ao uma experiência com crianças, na intenção de mostrar como a lógica de Bo-

ole pode ser usada na computação. Ele constŕoi um circuito onde as partes mais importantes,

segundo ele, s̃ao as junç̃oes nas quais os bits de informação s̃ao combinados e transferidos,

chamadas deportas ĺogicas booleanas. A organizaç̃ao das portas lógicas determina o que

o circuito pode fazer, que pode ser uma simples soma ou cálculos muito complexos.

[d]Segundo Dias (1994), uma classe encerra uma multiplicidade de entes de qualquer ordem (quer seja lógica,
mateḿatica, humana, fı́sica, ou outras) e uma função entre estes mesmos entes. Uma classe, desta maneira,é
constitúıda por todos os termos que verificam uma determinada função.
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Figura:quadro do v́ıdeo “As Maravilhas da ĹOGICA”.

Na experîencia de Cliff com as crianças, ele utiliza apenas as portas lógicas simples, “e”

( ), “não” ( ) e “ou” ( ) e um circuito desenhado no chão, com o objetivo de somar

dois determinados números. As crianças devem transferir os uns e os zeros tocando a criança

seguinte na fila, para ela ser 1, ou não a tocando, para ela ser zero. Algumas crianças se

posicionam nos lugares que representam as portas lógicas e outras crianças se posicionam

nos lugares que representam os dois números que serão somados, no caso, 2 e 3.

Figura:quadro do v́ıdeo “As Maravilhas da ĹOGICA”.

As portas ĺogicas “e”, “ou” e “ñao” operam da seguinte forma descritas nas tabelas a seguir.

A B A eB

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

A B A ou B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

A não A

0 1

1 0
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Portanto,de acordo com o circuito desenhado no chão, temos configuração descrita na figura

a seguir.

Figura:circuito simples para somar números de 0 a 3 (no caso, 2 + 3 = 5), com portas

lógicas, como no v́ıdeo.

Dessa forma, as crianças seguem pelo circuito de acordo com as instruções dada pelo apresen-

tador e comemoram o resultado que vai ao encontro do que era esperado, o número 5. Pode-

mos simular essa soma de forma mais dinâmica utilizando oThe Logic Lab, queé um aplica-

tivo onlinepara simular circuitos simples ou portas lógicas. Veja em<http://bit.ly/2ZbyH9q>

o circuito utilizado pelas crianças para efetuar a soma 2+ 3 = 5 (é necesśario ter o plug-in

Flash para executar o aplicativo).

Figura:circuito simples para somar números de 0 a 3 (no caso, 2+3 = 5), com portas

lógicas, utilizando o aplicativoThe Logic Lab.

Utilizando ainda o circuito montado noThe Logic Lab, podemos efetuar outras somas (com

números que variem de 0 a 3) como por exemplo 3+3 = 6.
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Figura:circuito simples para somar números de 0 a 3 (no caso, 3+3 = 6), com portas

lógicas, utilizando o aplicativoThe Logic Lab.

• No v́ıdeo, a professora Muffy Calder afirma que existem diferentes lógicas porque h́a diferen-

tes tipos de sistemas ou mundos sobre os quais queremos raciocinar, porém todas as lógicas

têm um ponto em comum: tratam de axiomas e regras que não levamà ambiguidade (21:08-

21:43). Segundo Machado e da Cunha (2008), quando nos referimosà lógica, no contexto da

ciência, estamos, geralmente, nos referindoà lógica formal, tamb́em chamada lógica cĺassica

ou de Arist́oteles. Poŕem, existem outras lógicas – as ĺogicas ñao-cĺassicas – que podem

ser extens̃oes da ĺogica formal, ou alternativas a ela, istoé, que se contrapõemà lógica for-

mal. As ĺogicas alternativas̀a lógica cĺassica s̃ao ainda subdivididas em: lógicas trivalentes,

lógicas polivalentes e lógicas paraconsistentes. Basicamente, ainda segundo Machado e da

Cunha, tem-se:

– Lógica cĺassica ou formal ou de Aristóteles (atemporal)

ModusPonens Modus Tollens

sep ent̃aoq (premissa) sep ent̃aoq (premissa)

p (premissa) ∼q (premissa)

q (conclus̃ao) ∼p (conclus̃ao)

– Lógicas ñao-cĺassicas

◦ Extens̃oes da ĺogica cĺassica

� Lógicas temporais: consideram o fator tempo na atribuição de valor verdade

a uma afirmaç̃ao e na validaç̃ao de um argumento.

� Lógicas Modais: incorporam operadores que modulam, ou matizam a verdade

ou a falsidade, representando as ideias de possibilidade e de necessidade.

◦ Alternativasà lógica cĺassica
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� Lógicastrivalentes: contemplam três valores de verdade, a saber, o verdadeiro,

o falso e o que ñao é nem verdadeiro, nem falso, por ser desconhecido ou in-

certo.

� Lógicas polivalentes: são, fundamentalmente, lógicas probabilı́sticas, em que

os diversos valores de verdade não se reduzem ao conjunto binário {0,l}, mas

situam-se no intervalo [0,l]. Nessa classe, destacam-se as lógicasfuzzy[e] e

indutiva.

� Lógicas paraconsistentes: negam o princı́pio da ñao-contradiç̃ao, aceitando que

uma proposiç̃ao possa ser e não-ser, simultaneamente, verdadeira.

A l ógica fuzzy, tamb́em conhecida comológica difusaou lógica nebulosa, foi estruturada

por Lotfali A. Zadeh (1921-2017), na intenção de resolver problemas de lógica incompatı́veis

com a ĺogica cĺassica. A ĺogicafuzzypermite representar valores lógicos intermedíarios entre

Verdadeiro e Falso, possibilitando o tratamento de atributos imprecisos, como altura, velo-

cidade, tamanho, quantidade etc. Inicialmente, Zadeh foi criticado por vários cientistas e

estudiosos dáarea da computação, poŕem logo sua id́eia foi aceita nesse meio, sendo alvo de

várias publicaç̃oes que abordavam aplicações dos sistemasfuzzy.

Figura:Lotfali Askar-Zadeh (1921-2017).
Fonte: Wikimedia Commons.

A lógica fuzzyé baseada na teoria dos ConjuntosFuzzyou Nebulosos, que afirma existir

um grau de pertin̂encia de um dado elemento a um determinado conjunto; diferente da teoria

clássica dos conjuntos, onde cada elemento do universo considerado pertence ou não pertence

a um referido conjunto. Daı́, na ĺogicafuzzy, uma premissa variar em grau de verdade de “0”

a “1”, o que leva essa premissa a ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa. Segundo

Cavalcanti (2012), a força da lógica fuzzyderiva da sua habilidade em inferir conclusões e

[e]Fuzzy,em ingl̂es, significa incerto, duvidoso.
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gerarrespostas baseadas em informações vagas, ambı́guas e qualitativamente incompletas e

imprecisas. Neste aspecto, os sistemas de basefuzzytêm habilidade de raciocinar de forma

semelhante a dos humanos. Seu comportamentoé representado de maneira muito simples e

natural, levandòa construç̃ao de sistemas compreensı́veis e de f́acil manutenç̃ao. Dáı, a lógica

fuzzyser uma ferramenta capaz de capturar informações vagas, em geral descritas em uma

linguagem natural e convertê-las para um formato nuḿerico, de f́acil manipulaç̃ao pelos com-

putadores de hoje em dia. Frases como:mais tarde procuro voĉe,um pouco mais,eu ñao me

sinto muito bem, s̃ao express̃oesfuzzy.

Segundo Rignel, Chenci e Lucas (2011), o interesse em aplicar sistemasfuzzyfoi demonstrado

inicialmente pelos japoneses Seiji Yasunobu e Soji Miyamoto, que em 1985 apresentaram

simulaç̃oes de sistemasfuzzyem uma estrada de ferro de Sendai. Em 1987, em um encon-

tro internacional de pesquisadores de lógica difusa, ocorrido em T́okio, foram demonstrados

diversos trabalhos com tais aplicações. Desde então, em 1988, foi fundado o laboratório inter-

nacional de engenhariafuzzy, uma cooperativa que compreendia 48 companhias para pesquisa

nesses sistemas.

Os sistemasfuzzypodem ser utilizados para estimativas, tomadas de decisões, sistemas de

controle meĉanico, tais como condicionadores de ar, controles de automóveis, e mesmo

edif́ıcios inteligentes, controles de projetos industriais e um número grande de outras aplica-

ções (SARAIVA, 2000). Certamente, o mais espetacular sistemafuzzy, funcionando hoje

em dia, seja o controle do “metrô” da cidade japonesa de Sendai, um sistema de controle que

mant́em os trens rolando rapidamente ao longo do percurso, freando e acelerando suavemente,

deslizando nas estações, parando nos locais precisos, sem perder um segundo.

Para os interessados em se aprofundar em lógica fuzzy, sugerimos as referências: Rignel,

Chenci e Lucas (2011), Cavalcanti et al. (2012), Saraiva (2000).

• A IOI (International Olympiad in Informatics), segundo o vı́deo,é o lugar mais importante

para as geraç̃oes, atual e vindoura, de jovens programadores (22:10-22:21). A IOIé uma

competiç̃ao anual de inforḿatica internacional para estudantes do ensino médio de v́arios

páıses convidados, acompanhada por programas sociais e culturais. Elaé uma das cinco

Olimpı́adas Internacionais da Ciência eé uma das mais prestigiadas competições de cîencia

da computaç̃ao do mundo, tendo acontecido pela primeira vez em 1989, na Bulgária. Desde

ent̃ao, elaé realizada anualmente eé destinada a alunos do ensino médio ou que o tenham

cursado no ano anterior. De acordo com os regulamentos da IOI, os principais objetivos

a serem alcançados incluem:

– Descobrir, incentivar, reunir, desafiar e dar reconhecimento aos jovens excepcionalmente

talentosos no campo da informática.
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– Promover relaç̃oes internacionais amistosas entre cientistas da computação e educadores

de inforḿatica.

– Trazer a disciplina da inforḿatica para a atenção dos jovens.

– Promover a organização de competiç̃oes de inforḿatica para estudantes de escolas de

Ensino Ḿedio.

– Incentivar os páıses a organizar uma futura IOI em seu paı́s.

Cada páıs participante seleciona uma equipe de até 4 concorrentes para representar sua nação,

juntamente com um lı́der de equipe e um vice-lı́der. A competiç̃ao ocorre durante dois dias

de competiç̃ao, ambos diretamente precedidos e seguidos por um dia de não competiç̃ao. Du-

rante dois dias de competição, cada competidor compete individualmente e tenta maximizar

sua pontuaç̃ao resolvendo um conjunto de problemas computacionais de natureza algorı́tmica.

No entanto, os concorrentes devem mostrar habilidades básicas de TI como análise de pro-

blemas, design de algoritmos e estruturas de dados, programação e testes. Em cada dia, os

alunos geralmente recebem 3 problemas que precisam resolver em 5 horas. Em 2019, a IOI

foi realizada no Azerbaijão, com o 1o lugar. Em 2019, a IOI foi realizada no Azerbaijão e

o estadunidense Benjamin Qi ficou em 1o lugar, seguido pelo russo Ildar Gainullin e pelo

canadense Zixiang Zhou.

Figura:logomarca da IOI 2019 - Azerbaijão.
Fonte:<http://ioinformatics.org/index.shtml>.

Desde2001 o Brasil conquista medalhas na Olimpı́ada Internacional de Inforḿatica, poŕem

at́e a sua 31a ediç̃ao, a equipe brasileira nunca teve uma aluna do sexo feminino entre seus

4 componentes. A primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada em 2011 por Felipe

Abella Cavalcante Mendonça de Souza.

• Logo no ińıcio do document́ario (1:02), o apresentador aponta para um cartaz onde se lê:

“Esta fraseé falsa.” e pergunta ao rapaz que lê esse cartaz se aquela fraseé verdadeira ou

falsa. Note que, se o rapaz responde que a fraseé verdadeiráe porque de acordo com o que

est́a escrito no cartaz, eláe falsa; poŕem se ele responde que a fraseé falsa,é porque ele está

negando o que afirma o cartaz, o que acarreta a frase ser verdadeira. Percebe-se então que h́a

um impasse gerado pelo fato de uma frase ser simultaneamente verdadeira e falsa, ou ainda,

a frase ñao ser falsa, nem verdadeira.
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Figura:quadro do v́ıdeo “The Joy of LOGIC”.

Na verdade, estamos diante de um paradoxo lógico, pois ao assumirmos que a fraseé simul-

taneamente verdadeira e falsa, contrariamos oPrinćıpio da Ñao Contradiç̃ao que afirma que

duas afirmaç̃oes contradit́orias ñao podem ser simultaneamente verdadeiras, e ao considerar-

mos que a frase nãoé verdadeira nem falsa, contrariamos oPrinćıpio do Terceiro Exclúıdoque

afirma que toda proposição oué verdadeira ou tem sua negação como verdadeira. Segundo

Cunha (2013), o termo “paradoxo” vem do gregoparádoxose passou para o latim comopara-

doxone sua significaç̃ao se refere ao conceito queé ou parece contrário ao comum. Segundo

o diciońario Houaiss, o termo se refere a uma proposição ou opinĩao contŕariaà comum, bem

como pode significar aparente falta de nexo ou de lógica; contradiç̃ao. O paradoxo apresen-

tado no documentário é conhecido como o paradoxo do mentiroso e tem sua origem atrelada

a filósofos da Gŕecia Antiga, como Eubulides de Mileto (c. IV a.C.) e Epimênides (c. VI a.C.).

Eubulides teria perguntado: “Um homem diz que está mentindo. O que ele diźe verdade ou

mentira?” J́a Epim̂enides, que era Cretense, afirmou: “Todos os cretenses são mentirosos.”

De acordo com Viana (2017), os paradoxos citados resultam de que as frases contém uma

autorrefer̂encia: elas falam sobre si mesma; e admitem muitas variações como: “Esta frase

contradiz a si mesma, só que ñao!” O comandante no quartel: “Não faça o que eu estou man-

dando!” Ou at́e em duplas: “A pŕoxima frasée falsa. A frase anterioŕe verdadeira.”. Viana

afirma ainda que uma aplicação śeria da autorreferênciaé o paradoxo de Russell, formulado

pelo mateḿatico, filósofo e escritor brit̂anico Bertrand Russell (1872-1970) que visando re-

solver as contradiç̃oes da teoria mateḿatica dos conjuntos, propôs considerar o “conjunto de

todos os conjuntos que não s̃ao membros de si mesmos”. A questão de saber se esse conjunto

é membro de si mesmo ou não leva ao mesmo tipo de dificuldade que encontramos antes

com “Estou mentindo”. Mas h́a paradoxos para todos os gostos e em todos os domı́nios. S̃ao

uma fonte inesgotável de encantamento e um instrumento para aprimoramos o raciocı́nio. No
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direito: se o Supremo Tribunal Federal for processado por uma ação ilegal, a quem cabe dar

a sentença final? Na teologia: se existe um ser que tudo sabe, como podemos ter livre arbı́trio?

A autorrefer̂encia pode levar a paradoxos mas não s̃ao suficientes ou necessários para gerá-los.

Segundo Yablo (1993), trabalhos de Gödel (1906-1978) e Tarski (1901-1983) e vários exem-

plos de senso comum já apontavam para essa realidade. Yablo afirma que paradoxos como

o do mentiroso s̃ao posśıveis apesar da eliminação completa da auto-referência, bastando para

isso imaginar uma sequência infinita de frasesS1,S2,S3, . . ., em que cada uma considera que

qualquer frase subsequenteé uma ñao-verdade.

Entre os muitos paradoxos famosos, destacam-se: Paradoxo do Barbeiro, Paradoxo do Men-

tiroso, Paradoxo do Enforcamento Inesperado e Paradoxo do Hotel de Hilbert.

Figura:Paradoxo do Pińoquio.
Fonte: Revista Superinteressante.

Para um aprofundamento sobre o tema paradoxos, recomendamos as referências a seguir:

Viana (2017), Aguiar (2008), Yablo (1993), Istoé Mateḿatica (T01-E05), Istóe Mateḿatica

(T02-E08).

• O v́ıdeo afirma que no final do século XIX, os paradoxos viraram uma questão śeria e chega-

ram a ameaçar a base da própria mateḿatica. O apresentador afirma que, até aquele momento,

a lógica ñao era um tema sobre o qual todos pensavam,e que a lógica de Boole ñao era sufi-

ciente para descrever tudo na matemática (29:22-33:25). Surge então, o mateḿatico alem̃ao

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (1848-1925), considerado o pai da lógica mateḿatica mo-

derna, que j́a havia estudado esse problema e pretendia solucioná-lo com uma nova lógica,



66

quesubstituia a cĺassica distinç̃ao entre sujeito e predicado (vigente desde Aristóteles) pela

distinç̃ao entre funç̃ao e argumento.

Figura:Gottlob Frege (1848-1925).
Fonte: Wikimedia Commons.

Essanova vis̃ao de Frege rendeu muitos frutos para a matemática, como por exemplo, parte da

mateḿatica que conhecemos como Teoria dos Conjuntos. No entanto, após Frege ter definido

o número em bases lógicas e se propor a demonstrar as leis fundamentais da aritmética a partir

das leis ĺogicas,̀as v́esperas de publicar o segundo volume de seu livroAs Leis Fundamentais

da Aritmética, ele recebeu uma carta do filósofo ingl̂es Bertrand Russell (1872-1970) que

questionava o seu trabalho. O questionamento de Russell em sua carta a Frege era o famoso

paradoxo de Russell, também conhecido como o “paradoxo das classes”. Considerando que

Frege desenvolveu boa parte da sua teoria dos conjuntos baseado no seguinte axioma: “dada

qualquer propriedade, existe o conjunto de todas as coisas que têm esta propriedade”, Russell

afirmou que tal axioma poderia levar a paradoxos, bastando para isso, considerar a seguinte

propriedade “o conjunto dos conjuntos que não se pertencem a si mesmos”.

Figura:Bertrand Russell (1872-1970).
Fonte: Wikimedia Commons.

Segundo Hersh (1997), após ler a carta de Russell, Frege publica o seu livro com o seguinte

texto em seu ap̂endice:“Um cientista dificilmente se pode deparar com algo tão indesej́avel
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comoo de ver os fundamentos ruı́rem exatamente quando o seu trabalho está terminado. Fui

colocado nesta posição por uma carta do Sr. Bertrand Russell, quando o trabalho já estava

quase todo impresso.”.

A busca pelo rigor ĺogico nas demonstrações e pela ausência de contradiç̃oes tomava conta da

sociedade no final do século XIX, ińıcio do śeculo XX, quando surgiu o matemático austŕıaco

Kurt Gödel (1906-1978), que sabia da necessidade de um sistema lógico ser completo e con-

sistente, para ser a base da matemática. Segundo Viana (2018), nos anos 1930, Gödel provou

um resultado desconcertante, chamado primeiro teorema de incompletude, onde afirmava: em

qualquer sistema de axiomas suficientemente forte para conter a aritmética - com as operações

de adiç̃ao e multiplicaç̃ao - existem teoremas que são verdadeiros e, no entanto, não podem

ser provados!

Figura:Kurt Gödel (1906-1978).
Fonte: Wikimedia Commons.

Mas o pior (ou melhor) ainda estava por vir: em seu segundo teorema de incompletude,

Gödel provou que a consistência de um tal sistema de axiomas não pode ser provada sem

usar axiomas mais fortes (cuja consistência teria de ser provada a partir de outros ainda mais

fortes, etc). Ainda antes do advento dos computadores, matemáticos se perguntavam o que

pode realmente ser calculado de maneira objetiva. Por exemplo, será queé posśıvel analisar

um teorema e decidir, por meio de um cálculo, se elée verdadeiro? Foi provado mais tarde

que as respostàa pergunta acimáe negativa: computadores não podem calcular a veracidade

de teoremas.

Para maior aprofundamento nesse tópico, sugerimos as seguintes referências: Gomes (2015),

Hersh (1997), Viana (2018).

• O v́ıdeo menciona em 42:09 o fato de Gödel saber que para qualquer sistema lógico ser a base

da mateḿatica, ele deveria ser completo econsistente. Poŕem, na legenda em português,

a traduç̃aoé diferente: completo ecoerente, termo que ñaoé o utilizado pelos mateḿaticos.
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Figura:quadro do v́ıdeo “As Maravilhas da ĹOGICA”.

• De acordo com o documentário, o fim de uma era para a lógica, imposto pela obra de Gödel

ao afirmar que todos os sistemas de lógica mateḿatica eram limitados, foi inspiração para

o mateḿatico Alan Turing (1912-1954) lançar uma revolução lógica (43:58-44:23). Alan

Mathison Turing, conhecido como o pai da computação, nasceu em Londres, no seio de uma

faḿılia da classe ḿedia-alta brit̂anica, poŕem pertenceu a uma nova geração progressista que

reagia com desprezo aos valores vitorianos.

Figura:Alan Turing (1912-1954).
Fonte: Wikimedia Commons.

Turing graduou-se em Matemática na Universidade de Cambridge, em 1934, e segundo Fer-

reira (2012), Turing enveredou pelo campo da lógica com uma ampla formação pŕevia tanto

em mateḿatica pura quanto em matemática aplicada, e foi imbuı́do deste espı́rito ecĺetico que

atacou oEntscheidungsproblem[f] (problemade decis̃ao), colocado por David Hilbert (1862-

1943), na altura ainda em aberto. Turing, com apenas vinte e três anos e trabalhando sozinho,

[f] O Entscheidungsproblem(problema de decisão, em alem̃ao) se relaciona com o décimo problema de Hilbert:
?existe um algoritmo capaz de decidir se uma equação diofantina tem solução?? A resposta negativa foi dada
somente em 1970 por Yuri Matiyasevich.
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atacoue resolveu este problema usando a sua definição de funç̃oes comput́aveis, que segundo

(2009), equivalem hoje aos algoritmos computacionais. Turing definiu tais funções com base

em sua “ḿaquina”, um sistema básico abstrato que podia ser adaptado para simular a lógica

de qualquer computador. Dessa forma, Turing mostrava não existir um ḿetodo geral para

decidir a demonstrabilidade de proposições mateḿaticas e marcou o fim das tentativas de

formalizaç̃ao de um sistema completo em matemática. No entanto, esta definição abriu ca-

minho para novaśareas, a que hoje chamamos ciências da computação e cîencias cognitivas.

Segundo Ferreira (2012), a formação de Turing em F́ısica era viśıvel nas “ḿaquinas” com

as quais definiu a sua noção de computabilidade - as agora famosas “máquinas de Turing”.

Cada ḿaquina de Turing representa um algoritmo e, para os leitores da atualidadeé dif́ıcil

não ver uma ḿaquina destas como um programa de computador e ter em mente que os com-

putadores ñao existiam na altura. Mas Turing definiu especificamente um tipo de máquina

“universal”, capaz de ler a tabela de instruções de qualquer outra máquina. Estée precisa-

mente o prinćıpio dos computadores digitais com programas em memória que,̀a época, ainda

não tinham sido criados.

No final de 1936, Turing trabalhou em lógica mais avançada, mas também emálgebra e no

desenvolvimento da teoria da função zeta de Riemann, uma teoria fundamental para o es-

tudo de ńumeros primos. Em 1938, já na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos,

Turing obteve seu PhD em lógica mateḿatica com a dissertação “Systems of Logic Based on

Ordinals”, onde resume sua busca por uma definição de “efetivamente calculável”.

A Segunda Guerra Mundial conduziu Alan Turingà criptologia, na intenç̃ao de quebrar

o código de uma ḿaquina eletromeĉanica de criptografia com rotores, chamada Enigma,

usada para criptografar e descriptografar códigos de guerra. Esse tipo de máquina era usado

na Europa a partir dos anos 1920, porém, foi aṕos o uso de algumas versões dessa ḿaquina

pela maior parte das forças militares alemães a partir de 1930 que essa máquina alcançou sua

fama.

Figura:máquina Enigma G, com 3 rotores.
Fonte: Wikimedia Commons.
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A facilidade de uso e a suposta indecifrabilidade do código dessa ḿaquina, na sua versão

Enigma G, foram as principais razões para a sua popularidade. Entretanto, em 1939, graças

em parte a uma brilhante contribuição polaca, Turing prop̂os um ḿetodo altamente enge-

nhoso para testar uma “palavra provável” nas mensagens cifradas pela Enigma. O seu es-

quema ĺogico foi rapidamente materializado em grandes dispositivos eletromecânicos, cha-

mados Bombes, que a partir de 1939 trabalharam como motores centrais de decifração du-

rante a guerra. Durante este projeto, Turing esteve sediado no agora famoso Bletchley Park,

em Buckinghamshire, na Inglaterra, onde era a figura cientı́fica principal. Ainda segundo Fer-

reira (2012), a contribuiç̃ao central de Turing no estudo da lógica do dispositivo Bombe, era

baseada em estatı́stica Bayesiana para quantificação do “peso de evid̂encia”, um desenvolvi-

mento pŕoximo da teoria de Shannon para medida de informação. Turing liderou o que pode

ser caracterizado como uma revolução cient́ıfica e p̂ode ver o triunfo da sua abordagem na

batalha do Atl̂antico.

A partir de 1947, Turing publicou alguns artigos que abordavam uma perspectiva mais futu-

rista da Inteliĝencia Artificial (IA), ou “maquinaria inteligente” como lhe chamou. Esta teoria

argumentava que operações comput́aveis podiam alcançar muito mais que aquilo que era con-

siderado “meramente mecânico”, em linguagem comum, e que poderiam certamente emular

a inteliĝencia humana. Óultimo desses artigos, óunico a ser publicado em vida na revista de

filosofiaMind, tornou-se famoso devido ao Teste de Turing eà sua profecia e permanece uma

bandeira na confiança da eventual mecanização da mente.

Em 1951, Turing foi eleito membro da Royal Society, com uma citação ao seu trabalho

de 1936 e, a partir daı́, sua nova ambiç̃ao foi a de encontrar uma explicação mateḿatica

para os fen̂omenos morfoĝenicos, mostrando assim um interesse em biologia que remontava

à infância mas que era agora expresso em métodos avançados no estudo de equaçõesàs de-

rivadas parciais ñao lineares com simulações computacionais. Em 1952, Turing submeteu

o primeiro artigo sobre este tema: “The Chemical Basis of Morphogenesis”, descrevendo

aspectos de sua pesquisa sobre o desenvolvimento de formas e padrões em organismos vi-

vos. Nesse perı́odo de sua vida, Turing já havia admitido ser homossexual e, por isso, era

considerado um perigo potencial perante a lei britânica vigente dáepoca que criminalizava

qualquer atividade desse tipo. Turing foi então submetido a tomar injeções de estroĝenio,

o que equivaliàa castraç̃ao qúımica, por conta de um processo que havia sofrido.

Em 1954, Turing foi encontrado morto na sua casa em Wilmslow, na Inglaterra, vı́tima de

envenenamento por cianureto. Segundo Ferreira (2012), o estranho drama da morte de Alan

Turing em 1954 proporcionou-lhe, de certo modo, vida eterna na consciência ṕublica.

O legado de Alan Turinǵe imenso e deve-se deixar registrado que parte da sua obra perma-
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neceucompletamente secreta até meados da d́ecada de 70.

Parte da vida de Alan Turing foi retratada em um filme: “The Imitation Game” traduzido

como “O Jogo da Imitaç̃ao”, lançado no Brasil em 2015. O filme foi escrito por Graham

Moore, dirigido por Morten Tyldum e ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, entre

outros pr̂emios.

Figura:cartaz do filmeThe Imitation Game.

Al ém do filme, outra homenagem será prestada brevemente ao britânico Alan Turing, pois

o Bank of Englandescolheu o mateḿatico para estampar as novas cédulas de 50 libras, a

partir de 2021.

Figura:cédula de 50 libras.
Fonte:<http://bit.ly/2SgIAzW>.

Dentreas muitas refer̂encias sobre a vida e obra de Alan Turing, destacamos a seguir algumas,

para um posśıvel aprofundamento: Boetlho e de Siqueira (2006), Rodges (2012), Lannes

(2009).



72

• No document́ario (5:35-5:43), Cliff afirma que a lógica ñao é conhecimento e nem cria co-

nhecimento; ela apenas nos dá as regras fundamentais para saber como organizar e lidar com

o conhecimento. Esta linha de pensamento já aparecia na primeira metade do século XX

com as filosofias do positivismo lógico e do empirismo lógico que estabeleciam o fato do

conhecimento vir da experiência que se desenvolve até assumir a forma de uma teoria através

da ańalise ĺogica e da śıntese. Aĺem disso, f́ieis aos preceitos doTractatus, os membros do

Cı́rculo de Viena (37:30-43:21) acreditavam que a lógica e a mateḿatica se reduziam a tau-

tologias, e que, portanto, não forneciam conhecimento algum, mas apenas ferramentas para

a elaboraç̃ao do conhecimento empı́rico.

• O livro “L ógica? É lógico!”, de Machado (2000), apresenta uma história bem interessante

cujo o t́ıtulo é “Índios e Jacaŕes”. A narrativa trata de uma tribo indı́gena onde segundo

a tradiç̃ao, os homens deveriam submeter-se a uma prova de competência ĺogica ao atingir

a idade para o casamento e somente os que passassem nessa prova teriam permissão para

casar-se. Dáı, o jovemı́ndio Toteleśaris, apaixonado por Masófilis, se submetèa uma dessas

provas, que dizia o seguinte:

“No meio da aldeia, h́a duas cabanas rigorosamente idênticas. Dentro de
uma delas o espera a bela Masófis. A outra, no entanto, apenas recobre um
poço habitado por jacaŕes ferozes, capazes de devorar qualquer um que ul-
trapasse a entrada. Cada cabana tem apenas uma porta, permanentemente
fechada e vigiada por uḿındio, que conhece perfeitamente o conteúdo da
cabana que vigia. Totelesáris deve escolher uma das cabanas e entrar: se
encontrar sua amada, poderá casar-se com ela; se entrar na dos jacarés,
seŕa devorado instantaneamente. Antes de realizar sua escolha, ele terá per-
miss̃ao de fazeruma única pergunta aóındio que guarda a porta deuma
das cabanas. Mas Totelesáris deve ainda levar em conta outro pormenor:
um dos guardas mente sempre, enquanto o outro só fala a verdade”.

Quepergunta deveria fazer óındio Toteleśaris? Depois de algumas , o livro revela que tal

pergunta deveria ser: “Se eu perguntasse ao seu colega qual a cabana de Masófilis, o que ele

responderia?”. Note que, se a pergunta fosse feita aoı́ndio que diz a verdade, ele responderia

que Toteleśaris deveria escolher a cabana habitada pelos jacarés, j́a que ele estaria dando

a resposta que óındio mentiroso daria. De outra forma, se a pergunta fosse feita aoı́ndio que

sempre mente, ele responderia também que Toteleśaris deveria escolher a cabana habitada

pelos jacaŕes, pois estaria mentindo a respeito da resposta que oı́ndio que diz a verdade daria.

Portanto, Toteleśaris deve fazer a pergunta mencionada a um dosı́ndios e entrar na cabana

contŕariaà resposta dada!

Existem v́arias vers̃oes dessa história que apresentam a mesma argumentação lógica e, exis-

tem tamb́em outros problemas, ditos problemas de lógica, que envolvem outras argumentações.

A seguir, seguem doislinks de sitesque prop̃oe alguns problemas que envolvem a lógica

e tamb́em o link de um v́ıdeo sobre esse tema:<http://bit.ly/2GgmGIp>; <http://bit.ly/
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32EVKM2> e <http://bit.ly/2GgjtZn>(Vı́deoda śerie Istoé Mateḿatica: “A lógicaé fo-

finha”, T02-E06).

• A l ógica tamb́em est́a presente em diversas questões de concursos. Instituições como ESAF,

TSE, ANEEL, AFTN, IBMEC, INSPER, FGV, MACK, ESPM, entre outras, já cobraram

quest̃oes ditas de “raciocı́nio lógico” em suas provas. A seguir, uma questão do ENEM (2012):

Cinco times de futebol (A, B, C, D e E) ocuparam as primeiras colocações

em um campeonato realizado em seu paı́s. A classificaç̃ao final desses

clubes apresentou as seguintes caracterı́sticas:

– O time A superou o time C na classificação;

– O time C ficou imediatamentèa frente do time E;

– O time B ñao ficou entre os 3́ultimos colocados;

– O time D ficou em uma classificação melhor que a do time A.

Assim, os dois times mais bem classificados foram

(A) A e B.

(B) A e C.

(C) B e D.

(D) B e E.

(E) C eD.

• É interessante fazer uma analogia entre a lı́ngua portuguesa e a lógica mateḿatica no que diz

respeitòa dupla negaç̃ao e a disjunç̃ao. No caso da dupla negação, vejamos as frases a seguir:

– Não vi ningúem esperando por mim no aeroporto.

– Não fiz nada de errado para estar sendo castigada.

– Nunca encontrei ninguém com o mesmo nome que eu.

– Meu filho ñaoé nada modesto.

– Não quero, ñao!

Na primeira frase, se tomarmos a ideia de “vi ninguém” como, ñao ter visto uma pessoa se-

quer, ao utilizarmos o advérbio ñao e afirmarmos “ñao vi ningúem”, estaŕıamos negando o fato

de ñao ter visto uma pessoa sequer, ou seja, alguém teria sido visto. O mesmo raciocı́nio po-

deria ser aplicado a cada uma das demais frases, ou seja, segundo a lógica mateḿatica, a dupla

negaç̃ao nos traria uma afirmação do fato, poŕem, provavelmente, não era esse o sentido que

se queria dar. Segundo Souza (2017), a negação nas ĺınguas rom̂anicas[g] é licenciada, mais

comumente, de duas maneiras: em posição pŕe-verbal e tamb́em em posiç̃ao ṕos verbal, am-

[g]Segundo o Diciońario Houaiss, faḿılia de ĺınguas indo-europeias derivadas do latim (catalão, dalḿatico,
espanhol, franĉes, italiano, ladino, português, provençal, romeno, sardo etc.).
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bosos padr̃oes se desdobram nas formas simples ou duplicadas. Vejamos o quadro abaixo

que elucida tais negações:

Exemplo
Portugûes
brasileiro

est̂andar(padr̃ao)

Variedades do
Portugûes
brasileiro

Negaç̃aosimples Ninguém chegou. Sim Sim

Duplanegaç̃ao ṕos-verbal Não chegou ningúem. Sim Sim

Negaç̃ao metalingúıstica Chegou uma ova! Sim Sim

Duplanegaç̃ao pŕe-verbal Ninguém ñao chegou. Não Sim

Duplanegaç̃ao Ninguém chegou, ñao. Sim Sim

Negaç̃ao enf́atica Chegounada! Não Sim

Negaç̃aoàdireita Chegou ñao. Não Sim

Figura:negaç̃oes no portugûes brasileiro.
Fonte: Souza (2017).

Em relaç̃aoà dupla negaç̃ao, Souza (2017) afirma ainda que há várias hiṕoteses para termos

incorporado tal estrutura em nossa lı́ngua, s̃ao elas:

– Hipótese 1: A dupla negação pŕe-verbal que se manifesta no português brasileiro con-

tempor̂aneo fornece subsı́dios para a afirmação de que na lı́ngua existe uma competição

de graḿaticas que poderia responder a usos discursivos diferentes.

– Hipótese 2: A dupla negação no portugûes brasileiro contemporâneoé realizada nos

mesmos moldes do português antigo, ou seja,é uma concord̂ancia opcional que legitima

a negaç̃ao, ao inv́es de anuĺa-la.

– Hipótese 3: Um dos fatores sociolinguı́sticos favoŕaveis para a manifestação da dupla

negaç̃ao pŕe-verbal em portugûes brasileiróe a baixa escolaridade.

– Hipótese 4: Um falante que legitima a estrutura de dupla negação pŕe-verbal possui

internalizados diversos outros padrões de negação, tal como acontece na lı́ngua catal̃a.

Poŕem, Souza (2017) afirma também, que de acordo com seus estudos, as duas primeiras

hipóteses seriam parcialmente verdadeiras e as duasúltimas, verdadeiras.

No caso da disjunç̃ao, segundo Monnerat (2001), os lógicos prop̃oem uma distinç̃ao entre

disjunç̃ao exclusiva e disjunção inclusiva. A disjunç̃ao inclusiva admite três interpretaç̃oes,

de acordo com a verdade de cada uma das asserções postas em presença: a primeiraé verda-

deira, a segundáe falsa / a primeiráe falsa, a segundáe verdadeira / a primeiráe verdadeira,

a segundáe verdadeira; enquanto a disjunção exclusiva admite duas interpretações: a pri-

meira é verdadeira, a segundaé falsa / a primeiráe falsa, a segundáe verdadeira. Porém,

ainda segundo Monnerat, a distinção, tal comóe proposta pelos lógicos, ñao pode ser aplicada

à linguagem, j́a que estáe estudada em seu funcionamento real de comunicação. A operaç̃ao
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lógicada disjunç̃ao combina proposiç̃oes por meio do operador ou, que pode ser inclusivo,

correspondendo ao latimvel, e significando um e outro, possivelmente ambos (= e/ou), ou

exclusivo, quando corresponde ao latimaut, excluindo necessariamente a verdade de uma

das proposiç̃oes, em proveito da verdade da outra. Usualmente, para o conectivoou ter uma

interpretaç̃ao exclusiva, elée utilizado como na frase: “Ou Paulo vai ao jogo,ou Paulo vai

ao cinema.”. Caso a frase fosse: “Paulo vai ao jogo,ou Paulo vai ao cinema.”, terı́amos uma

disjunç̃ao inclusiva, muito embora, o contexto pudesse nos levar a uma disjunção exclusiva.

Na ańalise de frases em contexto matemático, oouseŕa inclusivo, e oou . . .ou . . . seŕa exclu-

sivo, como se v̂e nos quadros abaixo:

p q p∨ q

V V V

V F V

F V V

F F F

p q p Y q

V V F

V F V

F V V

F F F

Disjunç̃ao inclusiva. Disjunç̃ao exclusiva.

Para um aprofundamento sobre dupla negação e disjunç̃oes, indicamos as seguintes referências:

Souza (2017), Monnerat (2001), do Nascimento (2016).

• Na hist́oria da ĺogica podemos destacar vários personagens importantes. A seguir, destacamos

alguns deles, de forma simplificada, em ordem cronológica.

– Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.): primeiro a sistematizar a lógica, criou a Ĺogica como

disciplina intelectual e desenvolveu a teoria dos silogismos.

– Gottfried Leibniz (1646-1716): propôs uma linguagem e um ḿetodo universal para

a lógica (Calculus Ratiocinator, Characteristica Universalis).

– Leonhard Euler (1707-1783): utilizou as curvas fechadas para ilustrar os argumentos do

silogismo em 1768. Estes diagramas são conhecidos como diagramas de Euler e são

usados na Teoria dos Conjuntos.

– Charles Dodgson (1832-1898): mais conhecido pelo pseudônimo de Lewis Carroll (de

“Alice no Páıs das Maravilhas”), sintetizou aspectos da lógica formal de maneira inco-

mum para áepoca, tornando a lógica acesśıvel e atraente.

– George Boole (1815-1864): em 1847, publicou a obraThe Mathematical Analysis of

Logic, em que introduziu os conceitos de lógica simb́olica demonstrando que a lógica

podia ser representada por equações alǵebricas. Publicou, em 1854,An investigation

into the Laws of Thought, onde definiu as teorias matemáticas da ĺogica e da proba-

bilidade estabelecendo ao mesmo tempo a lógica formal e uma nováalgebra. Criou
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a Álgebra Booleana(com seus tr̂es operadores: e, ou e não) queé muito aplicada na

computaç̃ao.

– Gottlob Frege (1848-1925): foi um dos principais criadores da lógica mateḿatica mo-

derna, com suas variáveis quantificadas e um sistema de representação simb́olica para

representar formalmente a estrutura dos enunciados lógicos e suas relações.

– Giuseppe Peano (1858-1932): fundador da lógica simb́olica. Em 1889, publicou os seus

famosos axiomas, chamados axiomas de Peano, que definiram os números naturais em

termos de conjuntos. Óultimo desses axiomaśe o famoso axioma da indução.

– John Venn (1834-1923): desenvolveu a lógica mateḿatica de Boole, estabelecendo uma

forma de representação gŕafica de intersecç̃oes e unĩoes de conjuntos, através de diagra-

mas que levam o seu nome.

– Bertrand Russell (1872-1970): provou que o sistema de Frege era inconsistente (para-

doxo de Russell). Criou a teoria dos tipos como alternativa para formalizar a matemática.

Escreveu com Alfred North Whitehead oPrincipia Mathematica(1910).

– Ludwig Wittgenstein (1889-1951): escreveu o livroTractatus Logico-Philosophicus,

que procura esclarecer as condições ĺogicas que o pensamento e a linguagem devem

atender para poder representar o mundo.

– Kurt Gödel (1906-1978): publicou os dois teoremas da incompletude. O primeiro afirma

que, qualquer teoria axioḿatica recursivamente enumerável e capaz de expressar algu-

mas verdades básicas de aritḿetica ñao pode ser, ao mesmo tempo, completa e con-

sistente. Ou seja, em uma teoria consistente, sempre há proposiç̃oes que ñao podem

ser demonstradas nem verdadeiras, nem falsas. O segundo, afirma que uma teoria, re-

cursivamente enumerável e capaz de expressar verdades básicas da aritḿetica e alguns

enunciados da teoria da prova, pode provar sua própria consist̂encia se, e somente se, for

inconsistente.

– Alan Turing (1912-1954): considerado o pai da computação, Turing foi um dos primei-

ros a pensar na possibilidade de uma máquina se tornar inteligente e criou um modelo

teórico para um computador universal.
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pońıvel em:<https://goo.gl/5wysdh>. Acesso em: 28 jul. 2019.
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• Isto é Mateḿatica: O Paradoxo do Barbeiro. T01-E05. Dispońıvel em: <http://bit.ly/
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• Saraiva, Gerardo José de Pontes.Lógica Fuzzy. Revista Militar de Ciência e Tecnologia,

v. xvii, n. 3, p. 43-66, 2000. Disponı́vel em:<http://bit.ly/2ONW0C2>. Acesso em: 28 jul.

2019.

• Serr̃ao, Marcelo Miranda; Brandemberg, João Cĺaudio. Utilizando Problemas da História

Antiga da Matméatica como Estrat́egia para O Ensino de Equações no 9o Ano da Escola
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<http://bit.ly/2lOdIdQ>. Acesso em: 02 set. 2019.

• Wikidot. Encicloṕedia de Faĺacias. 2009. Dispońıvel em:<http://bit.ly/30xoZOQ>. Acesso

em: 17 out. 2019.

• Yablo, Stephen.Paradoxo Sem Auto-Referência. Analysis, v. 53, n. 4, p. 251-252, 1993.
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Andréde Carvalho Rapozo, Hamanda de Aguiar Pereira, Karla Waack Nogueira,

Keyla Lins Bruck Thedin, Rodrigo Pessanha da Cunha, Oswaldo dos Santos A.Coutinho
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