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L Verdade, Consistência e Conseqüência. 

A linguagem é, para os humanos, um órgão privilegiado de 
comunicação e de conhecimento. Como é que este órgão realiza essa 
sua dupla função, comunicar e conhecer, é uma questão difícil e fasci
nante, cuja resposta envolve inúmeros aspectos. Destes aspectos, a 
Lógica apenas fornece elementos para esclarecer aqueles que depen
dem das noções de verdade, consistência e conseqüência, ou de 
noções derivadas destas. E mesmo relativamente a estas noções, a 
Lógica apenas determina a relação que elas têm com a forma lógica 
das frases (ver §2). 

Apesar da contribuição da Lógica para a questão de saber como é 
que a linguagem realiza as suas funções de comunicar e conhecer ser, 
assim, restrita, ela não é menor. A Lógica é uma disciplina científica, 
formulável como uma teoria sistematizada, teoria cujas propriedades 
são (na sua maioria) conhecidas através de resultados demonstrados. 
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Cognição e Linguagem 

Acresce que as noções às quais a Lógica dá conteúdo - uma vez mais: 
as noções de verdade, consistência e conseqüência - são de tal modo 
básicas e essenciais à comunicação e ao conhecimento humanos, que a 
importância do papel da Lógica no esclarecimento da nossa questão 
duas vezes enunciada acima dificilmente pode ser exagerado. 

Para nos certificarmos da dependência da comunicação e do 
conhecimento, via linguagem, relativamente às noções de verdade, de 
consistência e de conseqüência, basta imaginarmos o que seria tentar
mos comunicar com alguém que desrespeitasse total ou gravemente 
estas três noções; i.e., alguém para quem a distinção entre verdadeiro e 
falso não existisse, alguém que fosse, também, total, ou gravemente, 
inconsistente e inconseqüente nas suas elocuções. Essa pessoa perma
neceria um total desconhecido para nós, alguém com quem não sabe
ríamos comunicar; recusar-lhe-íamos mesmo, talvez, a atribuição de 
uma racionalidade mínima. Com efeito, as noções de verdade, de con
sistência e de conseqüência são constitutivas da nossa comunicação e 
do nosso conhecimento, pelo menos na medida em que estes depen
dem da linguagem. E é peculiar da comunicação e do conhecimento 
humanos que estes dependam da linguagem em larguíssima medida. 

Toda a verbalização por parte de um falante é susceptível de ser 
informativa, em menor ou maior grau, para a comunidade de falantes a 
que ele pertence. As frases, ou melhor, a sua elocução em contextos 
comunicativos, são as expressões lingüísticas mais informativas. As 
interjeições (e.g., "Ai!", "Viva!", "Caramba!", etc.) são, à sua maneira 
informativas, mas, em todo caso, são menos que as frases: estão 
demasiado próximo dos gritos dos outros animais e carecem por isso 
de estrutura suficiente; ou são abreviaturas de frases, proferidas em 
vez destas num determinado contexto para acelerar a comunicação. As 
expressões que entram como componentes das frases - e.g., nomes, 
predicados, expressões sincategoremáticas - são informativas sobre
tudo porque entram na construção de frases. As frases são, pois, o 
lugar da acção. 

E útil dividir as frases em duas grandes classes: performativas e 
declarativas. 

As performativas são frases que, de algum modo, incitam à 
acção, mesmo que esta tenha apenas a forma de uma resposta verbal. 
Em particular, elas não são, prima facie, verdadeiras nem falsas. Por 
entre elas encontram-se, por exemplo, interrogações "Fecho a porta?", 
ordens, "Feche a porta.", e pedidos, "É capaz de fechar a porta?". 
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Cada uma destas frases é, à sua maneira, informativa; é-o mais se sou
bermos o contexto comunicativo da sua elocução. Há, seguramente, 
uma racionalidade associada ao uso das performativas. Se alguém dá 
uma ordem, deve estar em posição de a poder dar. Se alguém faz um 
pedido, esse pedido deve ser pertinente no contexto em que ocorre: 
imagine-se o que haveria de estranho em pedir insistentemente a 
alguém para fechar uma porta que se encontra já fechada. Contudo, as 
frases performativas, mesmo tendo uma racionalidade associada e que 
seria interessante explicar, caem fora do âmbito da Lógica. 

As frases declarativas são frases às quais é atribuível um valor de 
verdade: verdadeiro ou falso. O que seja a verdade, e como se define 
o predicado "verdadeira", são assuntos complicados nos quais não 
entraremos com detalhe agora. Diremos apenas que parece aceitável 
considerar que a noção de verdade traz consigo a idéia de uma relação 
entre frases de uma linguagem e a realidade ou as coisas (no sentido 
mais geral do termo). Ao dizermos, por exemplo, da frase "A neve é 
branca" que ela é verdadeira, estamos a dizer da neve que ela é branca. 
Esta relação parece, também, atestar uma dupla dependência da ver
dade: ela depende do significado daquilo que é dito, e do que as coisas 
são. Considere-se, de novo, a frase do Português "A neve é branca", 
que consideramos ser verdadeira. Se a expressão "branca" tivesse 
outro significado em Português, ou se, altemativamente, a neve fosse 
azul, esta frase, "A neve é branca", seria falsa e não verdadeira, como 
estamos a supor agora. É precisamente uma caracterização aceitável 
desta relação entre as frases de uma linguagem e as coisas, e desta 
dupla dependência da verdade que parece estar-lhe associada, que é 
extremamente difícil de levar a cabo. Mas não precisaremos dela aqui. 
Para os presentes propósitos limitar-nos-emos a assumir que "verda
deira" é uma predicado que se diz de frases, e que a nossa noção intui
tiva de frase verdadeira, e a noção complementar de frase falsa (quais
quer que elas sejam), chegam para compreender o que se vai expor de 
seguida. 

Eis alguns exemplos de frases declarativas: 

(1) Chove. 
(2) Não chove. 
(3) Chove e está frio. 
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Será (I) verdadeira ou falsa? Sem mais informações acerca do 
local e data da sua elocução, a pergunta não pode ser respondida. O 
mesmo em relação a (2) e (3). Com efeito, são mais propriamente as 
elocuções das frases, e não as frases, que têm direito à atribuição de 
um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Algumas frases são tais que 
as suas elocuções são sempre verdadeiras, "24 4- 24 = 48"; outras 
sempre falsas, "345 -i- 18 = 628"; outras variam de ocasião para oca
sião, como (l)-(3). No entanto, podemos, pelo menos em teoria, lidar 
com este facto da forma que a seguir se exemplifica. Considere-se a 
frase "Chove", ela será verdadeira em certas elocuções e falsa noutras. 
Mas, suponhamos que alguém produz uma elocução desta frase em, e 
referindo-se a, Lisboa, no dia 18 de Fevereiro de 2003 às 11 horas e 
30 minutos. Essa elocução pode ser interpretada como, digamos, uma 
elocução abreviada não simplesmente da frase "Chove", mas da frase 
"Chove, em Lisboa, no dia 18 de Fevereiro de 2003, às 11 horas e 30 
minutos". Qualquer elocução desta última frase, tal como da frase 
"345 -I- 18 = 628", é sempre falsa, visto que em Lisboa, nesta data e a 
estas horas não chove. Este processo de eternização das elocuções em 
frases pode ser descrito em termos gerais assim: perante a elocução de 
uma frase cujo valor de verdade seja sensível ao contexto, interpretar 
essa elocução como uma elocução abreviada (possivelmente por causa 
de acelerar a comunicação) da frase que contém, além das expressões 
proferidas na elocução, expressões relativas a todos os elementos do 
contexto relevantes para determinar de um modo permanente o seu 
valor de verdade. Desta forma uma elocução é etemizada numa frase, 
adquirindo um valor de verdade permanente: ou etemamente verda
deira, ou etemamente falsa. Executado este procedimento de etemiza-
ção das elocuções em frases, podemos então proceder à idealização 
que consiste em atribuir os valores de verdade directamente às frases 
resultantes. 

O valor de verdade de uma frase, verdadeiro ou falso, pode ser 
considerado como independente do nosso conhecimento acerca dele. 
Durante séculos acreditou-se que a frase "O sol gira à volta da terra" 
era verdadeira e sabe-se hoje que a frase é falsa. Existem frases decla
rativas cujo valor de verdade não conheceremos nunca, "Em 18 de 
Fevereiro de 1999, às II horas, João Sàágua tinha um número impar 
de cabelos na cabeça". No entanto é o valor de verdade das frases e 
não o nosso conhecimento acerca dele que nos interessará aqui. Este 
aspecto não deixa de ser merecedor de atenção: o comportamento dos 
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homens pauta-se, sendo o caso, por aquilo que eles têm por verdadeiro 
e não pelo valor de verdade que as frases têm, se bem que nos casos 
felizes ambos, crença e valor, coincidam. Aqui faremos uma segunda 
idealização: abstrairemos da crença e ficaremos apenas com o valor. 

Também, a algumas frases declarativas não estaríamos dispostos 
a atribuir, sem mais qualificações, "verdadeiro" ou "falso". Talvez 
achemos que há frases que, não sendo verdadeiras, são quase verda
deiras; e outras que, não sendo falsas, são quase falsas. Acerca de 
outras talvez acreditemos não ser possível atribuir-lhes um valor de 
verdade, a despeito de as considerarmos frases declarativas. Por 
exemplo, a frase "Antônio foi um homem corajoso", se Antônio foi 
um homem que teve uma existência de tal modo pacata que, ao longo 
da sua vida, não teve nunca oportunidade de manifestar de forma 
alguma nem coragem nem a falta dela. Ainda acerca de outras frases, 
talvez consideremos que podem ser ambas as coisas na mesma elocu
ção. Por exemplo, a frase "Estou triste" quando inserida num contexto 
como: "Estou triste e não estou triste", o qual geralmente se continua 
com um discurso do gênero "Estou triste porque ...; e não estou triste 
porque ...". Aqui faremos uma terceira idealização: uma frase quase 
verdadeira é uma frase falsa, simplesmente porque não é verdadeira; 
uma frase quase falsa é uma frase verdadeira, simplesmente porque 
não é falsa. Não há valores intermédios, não há graus. Também não há 
hiatos na atribuição de um valor de verdade a uma frase: todas as fra
ses declarativas são ou verdadeiras ou falsas, é precisamente isso que, 
para a Lógica que estamos aqui a considerar, as identifica como decla
rativas. Os dois valores de verdade são incompatíveis: se uma frase é 
verdadeira, não é falsa, se é falsa não é verdadeira. "Estou triste e não 
estou", não quer dizer que a frase "Estou triste" é simultaneamente 
verdadeira e falsa; quer antes dizer qualquer coisa como: "Nem estou 
completamente triste, nem estou completamente não triste". As frases 
"Estou completamente triste" e "estou completamente não triste" 
sendo, neste contexto, ambas falsas se eu estiver a falar verdade. E 
conveniente dispor de uma designação para referir esta terceira, e 
menos inocente, idealização: bivalência. Depois do que foi dito, 
podemos definir bivalência assim: toda a frase declarativa é verda
deira ou falsa, mas não ambas as coisas. 

Acrescente-se que não há nada de errado em operar idealizações. 
A idealização de uma situação, eliminando das nossas considerações 
acerca dela elementos secundários que prejudicariam significativa-
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mente a elegância da explicação ou dos cálculos sem alterar significa
tivamente os resultados, está presente em toda a actividade científica e 
mesmo no nosso exercício habitual do senso comum. No entanto, nem 
todas as idealizações são de igual modo inocentes, nem isentas de 
conseqüências. Com efeito, existem Lógicas altemativas àquela que 
poderemos designar por "Lógica Clássica", ou "Lógica Padrão", que 
são construídas, num certo sentido, contra a segunda ou terceira idea
lizações que mencionámos. É, por exemplo, o caso da Lógica Intui-
cionista e da Lógica Vaga. No que se segue, apenas consideraremos a 
Lógica Padrão, sem que com isto queiramos significar qualquer 
menosprezo acerca do interesse (filosófico ou outro) das outras Lógicas. 

Supondo operadas estas três idealizações, a Lógica trata de 
explicar de modo sistemático aspectos da racionalidade inerente ao 
nosso uso das frases declarativas. 

"Racionalidade" é um termo tão importante quanto, na ausência 
de mais qualificações, vago. As três principais qualificações que per
mitem à Lógica explicar a racionalidade inerente ao nosso uso das fra
ses declarativas são, como se disse já: verdade, consistência e conse
qüência. A primeira já foi liminarmente apresentada, apresentaremos 
agora do mesmo modo as outras duas, e veremos como estas são 
construídas a partir da primeira. 

Informalmente, podemos definir consistência assim: um conjunto 
de frases é consistente quando as frases que a ele pertencem podem 
ser todas verdadeiras; é inconsistente se tal não é o caso. 

Imaginemos que temos um conjunto de frases, duas para come
çar, as quais versam sobre o mesmo assunto, digamos, o estado do 
tempo, e que queremos saber se essas duas frases podem ser ambas 
verdadeiras. Se as frases forem (1) e (2), dadas acima, é óbvio que a 
nossa resposta é negativa. Neste caso, diremos que as frases são 
inconsistentes, ou incompatíveis. Um conjunto que tenha estas frases 
como membros será inconsistente. (2) e (3) são, também, frases incon
sistentes. Se as frases forem as frases (I) e (3) que demos acima, é, 
também, óbvio que a resposta será afirmativa. Neste caso, diremos 
que as frases são consistentes, ou compatíveis. O conjunto que tenha 
(1) e (3) como únicos membros é consistente. 

O que é que aprendemos com estes três casos? Nada em particu
lar sobre o estado do tempo. Mas aprendemos algo sobre a relação 
lógica que têm entre si as frases (I) e (2), ou (2) e (3), por um lado, a 
relação de inconsistência; e as frases (1) e (3), por outro, a relação de 
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consistência. Melhor: é sempre a mesma relação, de consistência, que 
num caso é satisfeita, pelas frases (I) e (3), e nos outros dois casos não. 

Podemos tomar a situação mais interessante aumentando o núme
ro e a complexidade das frases membros do conjunto, acerca do qual 
queremos indagar da sua consistência. 

(4) 1. Se Francisco se licenciar em Ciências da Comunicação, então 
ele terá boas hipóteses de arranjar um primeiro emprego. 

2. Se Francisco não se licenciar em Ciências da Comunicação, 
então ele será um indivíduo profissionalmente frustrado. 

3. Se Francisco não tiver boas hipóteses de arranjar um primeiro 
emprego, então Francisco não será um indivíduo profissio
nalmente frustrado. 

4. Francisco não tem boas hipóteses de arranjar um primeiro 
emprego. 

Será o conjunto (4)1-4 consistente ou inconsistente? A resposta 
certa é: inconsistente. Mas, se eliminarmos simplesmente a frase (4)4 
desse conjunto, ou se, por exemplo, a substituirmos pela frase "Fran
cisco tem boas hipótese de arranjar um primeiro emprego", o conjunto 
resultante é, nos dois casos, consistente. Outros cortes ou substituições 
noutras frases de (4) poderiam produzir o mesmo efeito. Uma, desejá
vel, resposta não oracular a esta pergunta só poderia ser dada depois 
de apresentarmos uma método de cálculo lógico, coisa que não faremos. 

A quantidade e a complexidade das frases envolvidas numa puta-
tiva relação de consistência é motivação suficiente para que se desen
volvam métodos especiais através dos quais se possa determinar se um 
dado conjunto de frases é ou não consistente. Esta é uma das tarefas 
próprias do cálculo lógico. 

Informalmente, podemos definir conseqüência assim: uma frase, 
digamos, X, é uma conseqüência de um conjunto de frases, digamos, 
r, se e somente se, não é possível que todas as frases de Fsejam ver
dadeiras e X seja falso; ou, o que é o mesmo, se e somente se, é neces
sário que se todas as frases de Fsão verdadeiras então X seja verda
deiro. 

Tal como a relação de consistência, a relação de conseqüência é 
uma relação lógica entre frases. Entre, por um lado, uma ou mais fra
ses e, por outro, uma frase que dizemos ser conseqüência da(s) primei-
ra(s). Por exemplo, as frases: 
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(5) Sócrates é homem. 

(6) Os homens são mortais. 

Têm como conseqüência (entre outras) a frase, 

(7) Sócrates é mortal. 

Em geral, a relação de conseqüência é uma relação que obtém (ou 
não) entre um conjunto de frases (F) e uma frase (X). Em Lógica 
adopta-se um símbolo especial para representar esta relação, "^". "F 
1= X" significa, então, que F tem como conseqüência X, que X é uma 
conseqüência de F, ou, ainda, que a relação de conseqüência obtém de 
r para X. No exemplo que demos acima, F é o conjunto cujos únicos 
membros são as frases (5) e (6) e X é a frase (7). 

Mas, como é natural, há casos em que esta relação não obtém. 
Por exemplo. As frases 

(8) Alguns escritores são ricos. 

e 

(9) Saramago é escritor 

não têm como conseqüência a frase, 

(10) Saramago é rico. 
A razão, à luz da nossa definição de conseqüência, é esta: é pos

sível que as frases (8) e (9) sejam verdadeiras e que, mesmo assim, a 
frase (10) seja falsa. Ou, dito de outro modo: não é necessário que se 
(8) e (9) forem verdadeiras, (10) seja verdadeira. Repare-se agora no 
seguinte aspecto. De facto, as três frases são (ao que sabemos) verda
deiras. Mas as duas primeiras podiam sê-lo sem que a terceira o fosse. 
No caso, por exemplo, em que Saramago seria escritor, o que tornaria 
(9) verdadeira, mas não seria rico, o que tornaria (10) falsa, e a 
existência de escritores ricos seria ilustrada, por exemplo, por Salmon 
Rushdi, o que tomaria (8) verdadeira. É por isso que o 'podiam'' (ou o 
'necessariamente'), enquanto oposto(s) ao 'de facto' faz(em) aqui a 
diferença. 
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É pena que estas duas noções, 'poder ser' e 'necessariamente', 
sejam, elas próprias, mais obscuras que a noções de consistência con
seqüência que elas são suposto explicar. Felizmente, a Lógica não tem 
necessidade delas. Se o nosso assunto se tomasse mais técnico, coisa 
que não virá a acontecer, seria um prazer dispensá-las a favor das 
noções (límpidas) de interpretação e de modelo. 

É de salientar que apesar da relação de conseqüência ser definida 
a partir da noção de verdade, ela não obriga a que as frases envolvidas 
nessa relação sejam todas verdadeiras. A única coisa que ela estipula é 
que temos F 1= X quando, e só quando, necessariamente se as frases 
de F forem todas verdadeiras, então X será verdadeiro. Com efeito, a 
relação de conseqüência pode obter designadamente: 

i) De frases verdadeiras para frases verdadeiras. Exemplo: (5) e 
(6) têm como conseqüência (7). 

ii) De frases falsas para frases verdadeiras. Exemplo: As frases 
"Todas as baleias são peixes" e "Todos os peixes são mamífe
ros" têm como conseqüência a frase "Todas as baleias são 
mamíferos". 

iii)De frases falsas para frases falsas. Exemplo: As frases "Todas 
as baleias são peixes" e "Todos os peixes voam" têm como 
conseqüência a frase "Todas as baleias voam". 

Aquilo que não podemos ter é F 1= X com todas as frases de F 
verdadeiras e X falso; porque isso viola a nossa definição de conse
qüência. 

Complementarmente, a relação de conseqüência pode não obter 
nas seguintes situações. 

iv) De frases verdadeiras para frases verdadeiras. Exemplo: Já 
vimos que as frases (8) e (9) não têm como conseqüência a 
frase (10). 

v) De frases falsas para frases verdadeiras. 
vi) De frases falsas para frases falsas. 
vii)De frases verdadeiras para frases falsas. 

Inúmeros pares de frases servem para exemplificar as classes de 
casos v)-vii). Por exemplo, "Inês é alta" (a supor que esta frase é falsa) 
não tem como conseqüência "Inês é bonita" (a supor que esta frase é 
verdadeira), o que ilustraria o caso v). O mesmo par de frases serve 
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para ilustrar os outros casos, vi) e vii), fazendo as modificações apro
priadas nas atribuições de "verdadeira" e "falsa" a cada uma das frases 
em questão. 

Observe-se que vii) é a única classe de casos que não tem para
lelo nas classes de casos, i)-iii), para as quais a relação de conseqüên
cia pode obter. 

Para avaliar se a relação de conseqüência obtém, ou não, entre 
um dado conjunto de frases, F, e uma outra frase, X, a intuição é tudo 
o que temos para começar. Mas, nos casos mais interessantes, a intui
ção não chega. Quando as frases envolvidas são de uma complexidade 
razoável, ou são semelhantes sob certos aspectos a frases entre as 
quais a relação de conseqüência obtém, a intuição pode falhar-nos: 
seja porque nos engana, seja porque nos deixa incapazes de decidir. 
As frases, que se dão abaixo, (11), (12) e (13), por exemplo, podem 
enganar-nos; e as frases (14)1-10 e (15), podem deixar-nos incapazes 
de decidir. 

(11) Se faz sol, Carlos vai à praia. 
(12) Não faz sol 

logo. 

(13) Carlos não vai à praia. 

(13) não é uma conseqüência de (II) e (12): Carlos pode ir à 
praia mesmo não fazendo sol, caso em que (13) é falso, sem que isso 
impeça (11) e (12) de serem verdadeiras. Com efeito, aquilo que (11) 
e (12) conjuntamente afirmam é que Carlos irá se fizer sol e que não 
faz sol, mas em nenhum caso afirmam que ele não irá se não fizer sol. 

(14) 1. Os únicos animais desta casa são gatos; 
2. Todo o animal é adequado para animal de estimação, se ele 

gosta de contemplar a Lua; 
3. Quando eu detesto um animal, evito-o; 
4. Nenhum animal é carnívoro, a não ser que ele vagueie à noite 

em busca da presa; 
5. Nenhum gato deixa de matar ratos; 
6. Nenhum animal me apanha nunca, à excepção dos que estão 

nesta casa; 
7. Os cangurus não são adequados para animais de estimação; 
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8. Nenhuns a não ser os carnívoros matam ratos; 
9. Eu detesto os animais que não me apanham; 
10. Os animais que vagueiam à noite em busca da presa gostam 

sempre de contemplar a Lua; 

(15) Eu evito sempre um canguru. [O exemplo é de Lewis CarroU.] 

Será que (15) é uma conseqüência de (14)1-10? A resposta certa 
é: sim. Mas aqui temos, uma vez mais, uma motivação para que a 
Lógica desenvolva métodos especiais através dos quais se possa pro
var que é assim, pois parece claro que a intuição não nos permite, 
neste caso, uma decisão segura. 

A noção de argumento, embora não pertença propriamente à 
Lógica, encontra-se informalmente sempre associada à noção de con
seqüência. Um argumento é constituído por um conjunto de frases, as 
premissas, e por uma outra frase, a conclusão. As premissas consti
tuem o nosso F, e a conclusão o nosso X. Um argumento é válido^ se 
as premissas têm como conseqüência a conclusão, i.e., se F 1= X. E é 
inválido se as premissas não têm como conseqüência a conclusão, i.e., 
se não é o caso que F 1= X. Existem três classes de casos de argu
mentos válidos (viz., as descritas acima em i)-iii)); e quatro classes de 
argumentos inválidos (viz., as descritas acima em iv)-vii)). Os méto
dos que a Lógica desenvolve para determinar de um modo sistemático 
se a relação de conseqüência obtém, ou não, de F para X, servem eo 
ipso para determinar de um modo sistemático se um argumento é, ou 
não, válido. 

É aceitável afirmar que os argumentos ocorrem, as mais das 
vezes, em contextos comunicativos concretos, as argumentações. 
Nestes contextos procura-se, por exemplo, justificar uma certa crença, 
crítica um raciocínio, encontrar uma conclusão a partir de um con
junto de premissa. Uma forma típica de justificar uma crença é a 
seguinte: "Eu acredito em t, porque acredito que p, q, r e s". Onde "t" 
indica a conclusão e "p", "q", "r" e "s" as premissas do argumento. A 
transformação desta (forma de) argumentação num argumento abstrai 

2 A noção de validade, que é uma noção fundamental da lógica, é essencialmente 
sintáctica. Ela depende da noção de sistema dedutivo e, em particular, da idéia de 
dedutibilidade. Uma apresentação desta noção aqui seria deslocada. 
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dos elementos relativos à crença e preserva apenas a relação de conse
qüência que se reivindica entre um certa frase e um certo conjunto de 
frases. Assim: "{p, q, r, s}" = "t". Procedimentos análogos aplicam-se 
às outras formas de argumentação (crítica de um raciocínio, busca de 
uma conclusão a partir de um conjunto de frases assumidas como 
premissas, etc). 

2. Formas e Constantes Lógicas. 

A Lógica pretende estudar a verdade, das frases, e as relações de 
consistência e de conseqüência, entre frases, na sua máxima generali
dade. A principal razão associada a esta pretensão de máxima genera
lidade é a seguinte. Como vimos na secção anterior, existem inúmeras 
situações para as quais não podemos contentar-nos com a nossa intui
ção para determinar, e.g., se um dado conjunto de frases é consistente 
(ver §1 exemplo (4)), ou se um dado conjunto de frases tem como 
conseqüência uma certa frase (ver §1 exemplo (I4)-(15)). Nestes 
casos desejamos ter disponíveis métodos do cálculo lógico para 
pudermos determinar sistematicamente se tal ou tal relação entre fra
ses obtém ou não. Ora, nós pretendemos que esses métodos tenham o 
maior espectro de aplicabilidade possível. Isto é, não pretendemos que 
eles sirvam só para a Matemática, só para a Sociologia, ou só para este 
ou aquele assunto do discurso corrente. Pelo contrário, pretendemos 
que eles sejam aplicáveis a todos os contextos discursivos, correntes 
ou científicos, indistintamente. E claro que este desideratum só poderá 
ser realizado se o estudo que a Lógica faz das noções de verdade, con
sistência e conseqüência, for levado a cabo a um nível de máxima 
generalidade. Alguns exemplos, centrados na noção de conseqüência, 
servirão para ilustrar esta idéia. 

(16) Ricardo é casado e tem uma filha. 
(17) Ricardo é casado. 
(18) Ricardo não é solteiro. 

(19) 2 é um número primo e par. 
(20) 2 é um número primo. 
(21) 2 é um número apenas divisível, sem resto, por si mesmo e pelo 

número 1. 
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Consentindo, em prol da economia de exposição, que os números 
prefixados às frases funcionem, no presente contexto, como nomes 
dessas frases, temos: 

i) (16) ^ (17) 
ii) (16)^(18) 
iii) (19) \= (20) 
iv) (19)^(21) 

Considerando apenas i) e iii), vemos que estas frases podem ser 
facilmente generalizadas do modo seguinte: 

v) "— e -H-f-" \= "—" 

E claro que, em v), as expressões mencionadas que se encontram 
a flanquear "l=", não são frases mas esquentas de frases. "—" e "-i~i~i-" 
representam lugares que podem ser ocupados por quaisquer duas fra
ses. Atingiu-se, desta forma, um nível que é aceitável considerar como 
sendo da máxima generalidade: abstraímos completamente do assunto 
sobre o qual versam as frases (seja este a situação familiar de Ricardo, 
a Aritmética, ou qualquer outro), e considerámos apenas um esquema 
de construção de frases, "— e ++-I-", para determinamos que as frases 
construídas segundo este esquema têm como conseqüência uma outra 
frase que, no caso, é uma das componentes de "— e ++-I-", viz., "—" 
(como é óbvio, também têm como conseqüência a outra frase compo
nente, "-f-++). 

Em que é que consistiria uma generalização de ii) ou de iv)? ii) 
pode ser generalizado assim: "x é casado e x tem uma filha x" 1= "x 
não é solteiro", v) seria generalizado de um modo análogo, "x é casa
do e x tem uma filha" e "x não é solteiro" são, à sua maneira, 'esque
mas': construímos frases a partir destes 'esquemas', se substituirmos 
neles "x" por um qualquer nome, e.g., "Ricardo" ou "João". Mas, este 
processo de generalização não nos dá a máxima generalidade que se 
pretende para a abordagem lógica da noção de conseqüência (outro 
tanto poderia ser dito relativamente à noção de consistência, se os 
nosso exemplos tivessem incidido sobre esta). Com efeito, a aplicabi
lidade destes resultados gerais está essencialmente dependente do 
assunto sob consideração. Diversamente do que se passou com i) e 
iii), nem o resultado geral que se obteve sobre ii) é exportável para iv), 
nem inversamente. Se a Lógica se interessasse por este tipo de gene-
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ralizações, ela não poderia pretender, sem perca de autonomia como 
disciplina, que os seus métodos fossem aplicáveis a todos os contextos 
discursivos, con*entes ou científicos, indistintamente. 

É esta a razão principal que levou a Lógica a privilegiar o gênero 
de generalizações que parecem depender apenas de expressões como 
"e" (como em i) e iii) acima), "ou", "não" "todos", etc, e a não se 
interessar por generalizações que dependem de expressões como 
"casado", "número primo" (como em ii) e iv) acima), "Inês", "bonita", 
"de esquerda", "zangado", "mulher", "2", "propina", "aculturação", 
"H20", etc. Tendenciosamente, os lógicos chamam "lógicas" às pri
meiras expressões e "não lógicas" às segundas. 

Dá-se de seguida, em vi), a lista das principais expressões lógi
cas, que são objecto de estudo da Lógica Padrão. 

v) "não", "e", "ou", "se...então", "se, e só se", "todos", "existe", 
"é idêntico a". 

Agora, se quiséssemos determinar a lógica associada a cada uma 
destas expressões, começaríamos por estabelecer o modo como cada 
uma delas contribui para a verdade ou falsidade das frases em que 
ocorre, para depois derivarmos daí o modo como todas elas determi
nam as relações de consistência e de conseqüência entre as frases nas 
quais ocorrem. Para o que se segue é, então, útil estabelecer infor
malmente como é que algumas destas expressões lógicas constantes 
da lista vi) contribuem para a verdade ou falsidade das frases em que 
ocorrem. Seleccionaremos as expressões "não" e "e". vii) e viii) dão o 
contributo de "não" e "e" para a verdade ou falsidade das frases em 
que ocorrem. 

vii) "não —" é verdadeiro, se e só se, "—" é falso, 
viii)"— e -I-1-I-" é verdadeiro, se e só se, "—" é verdadeiro e 

"-I-I-I-" é verdadeiro. 

Existem diversas outras expressões que, pelo menos aparente
mente, poderiam também pertencer à lista dada acima. Elas são clas
sificáveis nos dois gêneros seguintes. 

O primeiro gênero de expressões é constituído pelas variantes 
estilísticas das expressões que constam da lista vi). Uma dada expres
são é uma variante estilística de uma outra, se ambas contribuem da 
mesma forma para a verdade ou falsidade das frases em que ocorrem, 
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abstracção feita de outros aspectos que possamos julgar associados a 
essas expressões. Por exemplo, "nem", "não é o caso que", "nunca", 
podem ser consideras variantes estilísticas de "não"; "mas", "porém", 
"contudo", podem ser consideradas variantes estilísticas de "e", nestes 
casos abstrai-se do caracter adversativo destas três expressões, visto 
que este não afecta o contributo destas para o valor de verdade das fra
ses em que ocorrem. Poder-se-iam multiplicar os exemplos de varian
tes estilísticas de cada uma das expressões da lista vi), mas não o 
faremos. Como é óbvio, a escolha de tal ou tal expressão lógica como 
expressão lógica padrão, e de tal ou tal outra como sua variante esti
lística, envolve uma margem de arbitrariedade: porque não considerar 
"mas" a expressão padrão e "e" a sua variante estilística? Aparente
mente por causa do caracter adversativo da primeira. Mas esta não 
pode ser uma razão decisiva, visto que esse caracter adversativo é pre
cisamente aquilo de que fazemos abstracção nas nossas considerações. 
Contudo, esta arbitrariedade é inofensiva. 

Ao segundo gênero de expressões pertencem expressões como "é 
membro de" (no sentido de pertença a um conjunto), "necessaria
mente", "possivelmente", etc. São expressões que, aparentemente, 
poderiam fazer parte da lista vi), pois elas parecem permitir também o 
tipo de generalização (máxima) dos resultados que, como vimos já 
alguns parágrafos acima, se pretende. Mas, existe entre os lógicos uma 
polêmica, lógica e filosófica, sobre se estas expressões devem ou não 
ser consideradas como lógicas^. Não é aqui o lugar para entrarmos 
nessa polêmica, tanto mais que as expressões que constam da nossa 
lista vi) não só merecem consenso, como são também unanimemente 
consideradas como, digamos, constituindo o conjunto paradigmático 
das expressões lógicas. 

Como a própria noção de variante estilística induz, diferentes 
expressões lógicas da mesma linguagem podem contribuir da mesma 
maneira para determinar a verdade ou falsidade das frases em que 
ocorrem. O mesmo se passa com expressões de linguagens diferentes. 
Veja-se as expressões "e" para o Português, "and" para o Inglês, 
"und" para o Alemão e "et" para o Francês. Para dar conta do modo 
idêntico como expressões lógicas diferentes podem contribuir para a 

3 Grosso modo, é aceitável afirmar que pela inclusão de algumas destas expressões, 
ou de todas elas, a Lógica aumentaria o seu alcance e perderia em inteligibilidade. É 
nesta ponderação de ganhos e percas que se articula o aspecto estritamente lógico 
com o aspecto filosófico da polêmica. 
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verdade, ou falsidade, de uma frase, é útil introduzir a noção de cons
tante lógica. A melhor maneira de descrever uma constante lógica é, 
talvez, imaginá-la como um conjunto: o conjunto das expressões lógi
cas que determinam de uma mesma maneira o valor de verdade das 
frases em que ocorrem. Neste sentido, "não" e "nem", por exemplo, 
pertencem à mesma constante lógica: a negação; e "e", "and", "und" e 
"et" pertencem à mesma constante lógica: a conjunção. 

Imaginemos agora que queríamos especificar directamente como 
é que as expressões membros de uma constante lógica contribuem 
para determinar o valor de verdade das frases nas quais ocorrem. Seja 
essa constante a conjunção. Poderíamos realizar esta pequena tarefa, 
estipulando que um certo símbolo, digamos, "A", representa qualquer 
uma das expressões lógicas pertencentes à constante conjunção. 
Agora, determinávamos o modo como qualquer expressão que se 
aceite substituir por "A" numa frase determina o valor de verdade 
dessa frase. Assim: 

"— A +++" é verdadeira se, e só se, "—" é verdadeira e "-1-1-1-" é ver
dadeira. 

Ter-se-á notado que ix) é uma generalização de viii) de modo a 
cobrir não só o "e" (mencionado em viii)), mas também todas as suas 
variantes estilísticas. Observe-se, também, que a compreensão de ix) 
depende crucialmente da ocorrência do "e" à direita de "se, e só se". ^ 

Estando agora já introduzidas as noções de expressão e de cons
tante lógica, vamos de seguida apresentar a noção de forma lógica. 

As frases de uma dada linguagem têm uma forma lógica. Esta é 
um resultado, em primeiro lugar, da(s) ocorrência(s) de expressões 
lógicas nessa frase; e, em segundo lugar, do modo como essas expres
sões lógicas articulam, numa dada frase, as expressões não lógicas 
dessa frase, isto é, do modo de composição dessa frase. 

A forma lógica de uma frase é independente do assunto específico 
de que trata a frase (seja ele qual for). Frases que versam sobre o mes
mo assunto podem ter, e em geral têm, formas lógicas muito diversas. 
Frases que versam sobre assuntos muito diversos podem ter, e por vezes 
têm, a mesma forma lógica. Considerem-se as seguintes três frases. 
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(22) Inês é bonita e não é alta 
(23) 2 é um número primo e não é ímpar. 
(24) Carlos é estudante universitário e não paga propinas. 

A frase (22), sobre a beleza e altura de Inês, podia ser proferida, 
imaginemos, num contexto de uma argumentação sobre a hipotética 
existência de uma relação entre beleza e altura, se alguém quisesse 
contribuir com um exemplo que abonasse a favor da independência da 
primeira face à segunda. A frase (23) podia ser proferida no contexto 
de uma explicação sobre números primos, nomeadamente para referir 
o facto de existir um e um só número primo que não é ímpar. A frase 
(24) podia ocorrer no contexto de uma discussão sobre o financia
mento do ensino público universitário, por exemplo, para tentar fazer 
vingar a idéia segundo a qual alguém que não pague propinas tem 
drasticamente limitado o seu direito a reivindicar um ensino de quali
dade, Carlos sendo um caso concreto de alguém que se encontra nessa 
(triste) situação. 

Vemos, em suma, que (22)-(24) são frases que versam sobre 
assuntos muito diferentes. No entanto, se olharmos para as expressões 
que nessas frases se encontram em itálico, vemos que as três frases 
têm a mesma forma lógica, a qual pode ser representada pelo seguinte 
esquema. 

(25) p e não q 

Neste esquema usaram-se as letras "p" e "q" para fazer o mesmo 
papel que acima, em v) e vii)-ix), havia sido atribuído a "—" e "+++". 
(25) é constituído por duas expressões lógicas, "e", e "não". A pri
meira exemplifica a conjunção, e a segunda exemplifica a negação. 
Estas expressões ocorrem no esquema de uma certa maneira, dando-
-Ihe um certo modo de composição. No esquema (25) as expressões 
"e" e "não" operam sobre frases. Os lugares destinados às frases estão 
representados no esquema respectivamente por "p", e "q". No caso de 
(22), por exemplo, a frase que se substitui a "p", é "Inês é bonita" e a 
frase que se substitui a "q" é "Inês é alta", esta última aparece em (22) 
abreviada simplesmente por "é alta" por virtude de ser possível em 
Português omitir em certos casos o sujeito da frase (viz., "Inês") e pre
servar mesmo assim a gramaticalidade. Se uma frase resulta (ou pode 
ser construída como resultando) da substituição num esquema das 
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letras "p", "q", ou outras usadas para o mesmo fim, por frases, então 
ela é uma particularização do esquema em questão. As frases (22)-(24) 
são particularizações do esquema (25). 

As expressões que ocorrem no esquema (25) articulam de uma 
certa maneira as expressões não lógicas, aqui representadas por "p" e 
"q". Deste modo, no esquema está representado um certo modo de 
composição. Mantendo as mesmas expressões lógicas (e o mesmo 
número das suas ocorrências) podemos fazer variar o modo de compo
sição, obtendo assim novos esquemas que representam outras tantas 
formas lógicas. 

(26) não p e q 
(27) não (p e q) 

A diferença que existe entre (25), (26) e (27) é uma diferença 
relativa apenas ao modo de composição de cada um desses esquemas. 
Usando as mesmas frases, "Inês é bonita" e "Inês é alta", podemos 
particularizar estes dois últimos esquemas. Respectivamente: 

(28) Inês não é bonita e é alta. 
(29) Não é o caso que Inês seja bonita e alta. 

Em (28) o "não" aparece 'infixo' na primeira frase e não prefi
xado a esta, a bem da gramaticalidade. Em (29) os parêntesis do 
esquema (27) desaparecem e a negação é representada pela expressão 
"não é o caso que". Esta expressão serve para determinar o alcance da 
negação, viz., (toda) a frase "Inês é bonita e alta". 

Consoante, o nosso elenco de expressões lógicas, e o modo como 
concebemos que estas ligam as expressões não lógicas para, com 
estas, comporem frases, assim teremos diversas formas lógicas, as 
quais poderão ser particularizadas por infinitas frases. Uma das tarefas 
da Lógica é proceder ao estudo sistemático das diversas formas lógi
cas de frases independentemente das suas particularizações em frases. 
Os resultados obtidos acerca de uma forma lógica de frase valem para 
cada uma das frases que sejam uma particularização dessa forma lógica. 

Tudo o que se disse até agora sobre a relação entre a forma lógica 
das frases e as próprias frases poderia veicular a idéia, quanto a nós 
errada, segundo a qual uma frase tem uma forma lógica como, diga
mos, um ser vivo tem um código genético. Uma analogia mais feliz é 
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a seguinte. Uma frase tem uma forma lógica, como um indivíduo tem 
uma nacionalidade. Pode ter uma, várias, ou mesmo, em casos extra
ordinários, nenhuma. Em particular, uma nacionalidade não é algo que 
é extraído de ninguém, mas algo que é atribuído a alguém. Simples
mente, uma vez feita essa atribuição, ela não deixará de ter conse
qüências diversas para o indivíduo a quem ela é atribuída. 

A primeira dessas conseqüências, aquela da qual, num certo sen
tido, as outras derivam, é a seguinte. A escolha do elenco das expres
sões lógicas, a especificação do modo como estas ligam as expressões 
não lógicas para comporem, com elas, frases, e, ainda, a interpretação 
do modo como as expressões lógicas constantes desse elenco contri
buem para a verdade ou falsidade da frases em que ocorrem, são feitas 
pelo lógico, de forma articulada. Elas dão origem a uma teoria, a teo
ria lógica. Ao atribuirmos uma certa forma lógica a uma frase esta
mos, pois, tacitamente pelo menos, a supor que tal teoria é explicativa 
da linguagem à qual essa frase pertence (mais sobre isto na secção 3) 

Uma vez apresentadas as noções de constante e, sobretudo, de 
forma lógica, podemos reafirmar, com ênfase, algo que dissemos nas 
primeiras linhas da secção anterior: a Lógica interessa-se pela verdade 
(ou falsidade) das frases e pelas relações de consistência e de conse
qüência apenas na medida em que esta(s) depende(m) da forma lógica 
dessas frases. 

Vamos agora ilustrar o modo como a verdade, a consistência e a 
conseqüência dependem da forma lógica das frases. 

Para vermos como a verdade de uma frase depende da sua forma 
lógica, considere-se, primeiro, a frase (22): "Inês é bonita e não é 
alta". Esta frase é uma particularização do esquema (25): "p e não q". 
Por sua vez, as cláusulas vii) e viii) dizem-nos como é que "não" e "e" 
que ocorrem em (22) e em (25) determinam o valor de verdade das 
frases em que ocorrem. Por fim, e dada a bivalência, já sabemos que 
(22) ou é verdadeira, ou é falsa. Qual delas será? É impossível deter
minar por Lógica apenas qual é a resposta a esta pergunta. E é bom 
que assim seja: a Lógica seria uma estranha disciplina se nos permitis
se saber algo acerca da beleza e da altura de uma mulher mesmo sem a 
conhecermos. O que a Lógica nos permite saber é o seguinte. Dado 
(22) ser uma particularização de (25), (22) é uma conjunção. Sendo 
assim, e dado viii), (22) é verdadeira se as frases "Inês é bonita" e 
"Inês não é alta" o forem. Por sua vez, e dado vii), a frase "Inês não é 
alta" é verdadeira, se a frase "Inês é alta" for falsa. Concluímos, então 
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que a frase (22) é verdadeira se, e só se, as frases "Inês é bonita" e 
"Inês é alta" forem, respectivamente, verdadeira e falsa. Chegámos a 
este resultado raciocinando não sobre a beleza ou a altura de Inês, mas 
apenas sobre a forma lógica da frase (22), viz., (25), e sobre o modo 
como as expressões que nela ocorrem, viz., "não" e "e", determinam a 
verdade ou falsidade das frases em que ocorrem. 

Um raciocínio análogo levar-nos-ia a concluir que (28), "Inês não 
é bonita e é alta" é verdadeira se, e só se, as frases "Inês é bonita" e 
"Inês é alta" forem, respectivamente, falsa e verdadeira. Este é preci
samente o resultado contrário daquele a que chegámos sobre (22), no 
parágrafo anterior. 

Confrontando os resultados obtidos nos dois últimos parágrafos, 
podemos ver como é que a forma lógica das frases contribui para 
determinar as relações de consistência entre frases. Com efeito, con
clui-se imediatamente desses resultados que as frases (22) e (28) são 
inconsistentes, nunca podendo ser ambas verdadeiras. 

A frase (29) é consistente com a frase (22). Para vermos que 
assim é podemos raciocinar do seguinte modo. Já sabemos que para 
que (22) seja verdadeira a frase "Inês é bonita" tem que ser verdadeira 
e a frase "Inês é alta" tem que ser falsa. Agora, e dado vii), para que a 
frase (29) seja verdadeira é necessário que a frase "Inês é bonita e 
alta" seja falsa, visto que (29) é a negação desta frase. A frase "Inês é 
bonita e alta" é uma conjunção. Logo a cláusula viii), aplica-se-lhe. 
Para que esta frase seja falsa é suficiente, dada a cláusula viii), que 
uma das duas frases que a compõem, viz., "Inês é bonita" e "Inês é 
alta", sejam falsas. Admitamos, então, que a primeira destas duas fra
ses é verdadeira, e a segunda falsa. Mas este é exactamente o caso em 
que a frase (22) é verdadeira. Logo, as frases (22) e (29) são consisten
tes, visto que podem ser ambas verdadeiras, a saber, no caso que se 
acaba de descrever. 

De igual modo, (28) e (29) são consistentes. Usando o mesmo 
gênero de raciocínio do parágrafo anterior, o leitor será facilmente 
capaz de mostrar que é assim, e porquê. 

Em suma: (22) e (28) são inconsistentes; (29) é consistente com 
(22) e com (28); mas, o conjunto constituído pelas três frases, (22), 
(28), (29), é inconsistente, por causa da relação que existe entre (22) e 
(28). 

Não é a só a relação lógica de consistência que pode ser expli
cada a partir da forma lógica das frases envolvidas nessa relação. A 
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relação lógica de conseqüência também pode ser assim explicada. Por 
exemplo, a frase (29) e a frase 

(30) Inês é bonita. 

têm como conseqüência a frase 

(31) Inês não é alta. 

Vejamos porquê. Se a frase (29) for verdadeira, já vimos que: a 
frase "Inês é bonita e alta" tem que ser falsa, dado vii); e que esta 
última frase seja falsa, dado viii), basta que uma das duas frases 
seguintes "Inês é bonita" e "Inês é alta" seja falsa. Qual? A partida 
podia ser qualquer uma, ou ambas. Mas, para que a frase (30) seja 
verdadeira a única das duas frases que pode ser falsa é "Inês é alta". 
Se esta última frase é falsa, então a frase "Inês não é alta" é verdadei
ra, dado vii). Mas, a frase "Inês não é alta", a qual, como acabamos de 
ver, deve ser verdadeira se (29) e (30) o forem, é precisamente a frase 
(31). Logo, não é possível que as frases (29) e (30) sejam ambas ver
dadeiras e que a frase (31) seja falsa. Esta foi precisamente a nossa 
definição (informal) de conseqüência. 

Observe-se que, quer nas nossas considerações acerca da 
(in)consistência de (22), (28) e (29), quer agora nas nossas considera
ções para estabelecer (31) como conseqüência de (29) e (30), nunca se 
procurou determinar se, de facto, Inês é bonita ou alta. As nossas con
siderações versaram antes sobre a forma lógica de frases cujo tema era 
a beleza e a altura de Inês. Sendo assim podemos agora, referindo-nos 
aos esquemas das frases e não às frases, generalizar os nossos resulta
dos e estabelecer. 

x) Conjuntos de frases cujas frases sejam particularizações dos 
esquemas (25), "p e não q", e (26), "não p e q", são incon
sistentes. 

xii) Conjuntos de frases cujas frases que sejam particularizações 
dos esquemas (25) e (27), "não(p e q)", ou dos esquemas 
(26) e (27), são consistentes. 

xiii) Frases que sejam particularizações (27) e de "p" têm como 
conseqüência frases que são uma particularização do esque
ma "não q". 
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Este último resultado ganha, talvez, em ser enfatizado simboli-
zando-o como se segue: "{não(p e q), p}" 1= "não q". 

Podemos, também pensar neste resultado como descrevendo uma 
forma válida de argumento: todos os argumentos cuja premissas seja 
uma particularização dos esquemas "não(p e q)"e "p" e cuja conclusão 
seja "não q" são argumentos válidos. Existem inúmeras formas de 
argumentos válidos, e um dos objectivos da Lógica é poder estabele
cer sistematicamente (i.e., através de uma teoria geral) quais são. 

São resultados deste gênero, sobre casos eventualmente muito 
mais complexos, que a Lógica, mesmo no seu nível mais elementar, 
nos permite estabelecer. 

Ilustrámos, nos parágrafos anteriores, como é que as relações 
lógicas de consistência e de conseqüência podem ser determinadas 
apenas pelo estudo das formas lógicas das frases envolvidas nessas 
relações e do modo como as expressões lógicas que ocorrem nessas 
frases determinam a verdade destas. E agora oportuno distinguir essas 
relações das suas homônimas não lógicas. Considerem-se, para esse 
fim, as frases: 

(32) Esta bola é (completamente) branca. 
(33) Esta bola é (completamente) preta. 
(34) Os celibatários falam com freqüência de mulheres. 
(35) Os solteiros falam com freqüência de mulheres. 

As duas primeiras, (32) e (33), são, obviamente, incompatíveis, 
inconsistentes. Mas não são logicamente inconsistentes. Para determi
nar a sua inconsistência temos que fazer considerações acerca do que 
significa "ser branca" e "ser preta"; isto é, temos que considerar o 
assunto das frases. O que está aqui em questão, e gera inconsistência, 
são as expressões não lógicas das frases (32) e (33). 

A frase (34) tem como conseqüência a frase (35) - visto que os 
homens solteiros, tal como os viúvos e os divorciados, são celibatá
rios, e, portanto, se a primeira for verdadeira a segunda também terá 
de o ser. Mas, (35) não é uma conseqüência lógica de (34). Aqui, tam
bém, é necessário saber o que significam as expressões "celibatário" e 
"solteiro"; ou seja, temos que ter em consideração as expressões não 
lógicas que ocorrem nas frases. 

Muitas das relações não lógicas de consistência e de conseqüên
cia entre frases podem ser 'transformadas' em relações lógicas, 
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suplementando o contexto discursivo em que essas frases ocorrem 
com frases que explicitem, acerca do assunto em questão, informação 
que se encontrava subentendida. Se acrescentarmos a frase (36) (que 
se dá abaixo) ao contexto discursivo em que ocorrem (32) e (33), 
obtemos uma inconsistência lógica entre estas três frases. De igual 
modo, se acrescentarmos a frase (37) (que se dá abaixo) ao contexto 
discursivo em que ocorre (34), a frase (35) toma-se uma conseqüência 
lógica de (34) e (37). 

(36) Nada pode ser completamente branco e ser também completa
mente preto. 

(37) Todo o indivíduo que é solteiro, viúvo ou divorciado, é um 
celibatário. 

Parafraseando de modo óbvio o que acaba de ser dito, tudo o que 
foi estabelecido acerca da relação (não lógica) de conseqüência podia 
ser agora estabelecido acerca da relação (não lógica) de validade para 
argumentos. 

A Lógica apenas trata das versões lógicas das relações de con
sistência e de conseqüência (ou validade). 

3. Linguagens Naturais e Linguagens Formais. 

As formas lógicas das frases podem ser estudadas independente
mente das próprias frases, como vimos na secção anterior. Para repre
sentar e estudar as formas lógicas das mais diversas frases, o modo 
como a verdade ou falsidade das últimas depende das primeiras, e as 
relações lógicas que as frases têm entre si por via da forma lógica que 
lhes podemos atribuir, a Lógica constrói linguagens artificiais: as lin
guagens formais. Estas contrastam em vários aspectos com as lingua
gens naturais - como o Grego, o Latim, o Português, o Inglês, o Ale
mão, o Chinês, etc - que são, ou foram, faladas pelos mais diversos 
povos. 

Se o interesse dos lógicos é estudar diversos aspectos relativos à 
forma lógica das frases das linguagens naturais que são ou foram fala
das pelos mais diversos povos, por que razão, poderíamos agora per
guntar, o fazem construindo linguagens artificiais que ninguém fala, 
nem falará? 
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A resposta a esta pergunta pode ser dada associando a idéia de 
máxima generalidade e a de sistematização, a primeira das quais foi 
apresentada, e a segunda aflorada, na secção anterior. 

A máxima generalidade, desejada pela Lógica para os seus 
resultados sobre as noções de verdade, consistência e conseqüência, 
obriga-a a abstrair de todas as expressões que, nas frases, são respon
sáveis pela introdução de tal ou tal assunto particular. É ainda este 
desideratum de máxima generalidade, associado à atenção exclusiva 
ao contributo que as expressões dão para a verdade ou falsidade das 
frases em que ocorrem, que leva a Lógica a prescindir de considerar as 
diversas expressões lógicas (e.g., "não", "nem", "jamais", etc,) que 
pertencem a uma mesma constante lógica (e.g., negação), e a estipular 
um só símbolo lógico (e.g., "—i") para representar essa constante (cf 
na secção 2, as cláusulas viii) e ix) e os comentários a elas associa
dos). Ficamos assim, nas linguagens formais, e em prol da máxima 
generalidade, apenas com esquemas. Por exemplo, esquemas do tipo 
"—ip", "p A q", "—i(p A —iq)" - onde "—i" simboliza a negação, "A" a 
conjunção, e "p" e "q" são letras esquemáticas para frases; outros 
esquemas bem mais complexos aparecerão eventualmente. Mas isto 
não é ainda suficiente. Um segundo desideratum da Lógica é que nem 
a sua investigação proceda casuisticamente, nem os seus resultados 
sejam obtidos de forma avulsa. Pela positiva: trata-se de construir uma 
teoria que determine que tal ou tal esquema pertence à linguagem 
formal em questão, e, ainda, como é que cada expressão (simples ou 
complexa) que entre como componente dos esquemas dessa lingua
gem, contribui para determinar a verdade ou falsidade dos esquemas 
nos quais ocorre. A primeira destas tarefas é realizada pela sintaxe da 
linguagem formal em questão, a segunda pela sua semântica. 

Pela sintaxe de uma linguagem formal determinamos de forma 
sistemática, i.e., exaustiva e sem ambigüidades, o que conta como um 
esquema (ou fórmula) dessa linguagem. Lembremo-nos que os 
esquemas representam as formas lógicas das frases. Sendo assim, pela 
sintaxe de uma linguagem formal determinamos sistematicamente as 
formas lógicas das frases que podem ser representadas e estudadas 
nessa linguagem. 

Pela semântica de uma linguagem formal determinamos de forma 
sistemática, i.e., exaustiva e sem ambigüidades, como é que cada 
expressão, simples ou complexa, lógica ou não lógica, dessa lingua
gem contribui para a verdade ou falsidade das frases nas quais ocorre. 
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Criadas artificialmente 'em laboratório', com a sua sintaxe e 
semântica perfeitamente claras, e sem outro fim que não seja descre
ver a forma lógica das frases e o modo como dela dependem as noções 
de verdade, consistência e conseqüência, as linguagens formais são o 
meio, necessário e ideal, que a Lógica usa para realizar a sua tarefa 
como disciplina. 

Usou-se, mesmo, de uma certa liberdade, inofensiva, ao chamar 
"linguagens" às linguagens formais. Sabemos já que elas não nunca 
tratam de frases, mas sempre de esquemas de frases. Sendo assim, elas 
não são linguagens no sentido próprio do termo, mas esquemas-de-
-linguagens no sentido próprio do termo. 

Estes esquemas-de-linguagens, que são as linguagens formais, 
são criados, desenvolvidos e estudados pelos lógicos até revestirem 
aspectos de tal maneira técnicos e específicos, que seria descabido 
estar a querer ver-lhes, a todo o momento, uma aplicação às, ou nas, 
linguagens naturais. Por exemplo, o esquema: 

"-n-.-.(-i(p A - i - . (p A -ip)) A - . - i (p A - | - . (p A - . - i (p A ^p))))" 

tem certos aspectos que são logicamente muito relevantes (é sempre 
verdadeira seja "p" verdadeiro, seja "p" falso), mas é completamente 
inútil procurar-lhe uma 'aplicação' numa linguagem natural (sugere-se 
ao leitor que substitua, "p" por "Chove", "-i" por "não é o caso que", 
"A" por "e" e os vários pares de parêntesis por vírgulas q.b., para ter 
uma idéia do 'disparate' que resulta). E o mesmo se passa, em muito 
maior grau, com outros desenvolvimentos, muito mais técnicos, da 
Lógica. 

Uma situação de algum modo simétrica ocorre, também, do lado 
das linguagens naturais. Nestas existem inúmeras frases para as quais 
não é fácil reconhecer a forma lógica que lhes convém, embora pareça 
certo que devam ter alguma. Por exemplo, a frases como "Femando 
corre rápida e desenfreadamente pelas ruas de Lisboa"; ou "Carlos 
acredita que a maioria dos Medievais acreditava que o Sol girava à 
volta da Terra", e muitas, muitas outras, é muito difícil atribuir uma 
forma lógica, e isto para ser optimista, embora pareça ser certo que 
devam ter uma. A dificuldade maior consistindo aqui no modo de pre
servar na formalização certos aspectos que são imediatamente percep
tíveis nas frases não formalizadas, conservando simultaneamente os 
nossos conhecimentos lógicos acerca das linguagens formais. Por 
exemplo, da formalização da frase acerca de Femando (ou da sua cor-
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rida?) deve ser possível concluir que Femando é rápido a correr, está 
desenfreado enquanto corre, e está em Lisboa; visto que tudo isto se 
pode concluir também da frase antes da sua formalização. Mas, não é 
fácil achar uma forma lógica para esta frase a partir da qual se possa 
concluir tudo isto e, ao mesmo tempo, preservar certos aspectos que 
julgamos constitutivos da teoria Lógica'̂ . 

As dificuldades de 'tradução' entre linguagens formais e lingua
gens naturais existem, pois, dos dois lados. Apesar disso, há uma 
dimensão que, à falta de melhor termo, chamaremos de 'solidariedade' 
entre ambos os gêneros de linguagens. É um facto que, ao adquirir 
uma linguagem natural se adquire também um competência quanto ao 
uso das diversas expressões lógicas dessa linguagem (e.g., "não", 
"se...então", "e", "todos" etc). E, uma vez que essas expressões que 
aprendemos estão, digamos, 'incorporadas' em fragmentos de discur
so da nossa linguagem natural, ficamos com um conhecimento pelo 
menos tácito de diversos aspectos relativos às expressões e formas 
lógicas das frases dessa linguagem. Conhecimento que diz respeito 
quer às frases envolvidas nesses fragmentos de discurso, quer mesmo 
a outras frases nas quais essas expressões e formas lógicas também 
ocorram. Por exemplo, quem souber usar a expressão "e" em Portu
guês, saberá que a frase "Maria é alta e bonita" tem como conseqüên
cia a frase "Maria é bonita", e isto mesmo que o fragmento de discur
so, através do qual aprendeu tal expressão ("e") não contivesse essa 
frase. Diremos então que esse alguém compreendeu pelo menos taci
tamente a 'lógica' associada à conjunção. E será esta 'lógica' que a 
Lógica tentará codificar ao estabelecer como é que o símbolo "A", que 
é usado para a conjunção, contribui para o valor de verdade das frases 
em que ocorre. Também, quem souber usar a expressão "todos", sabe
rá recusar a atribuição do valor de verdade verdadeira à frase "Todos 
os leões são carnívoros", se um dia estiver na presença de um leão 
vegetariano e isto mesmo que esta frase não fizesse parte do frag
mento de discurso através do qual aprendeu a usar a expressão 
"todos". Diremos então que esse alguém compreendeu pelo menos 
tacitamente a 'lógica' associada à quantificação universal. E será esta 
'lógica' que a Lógica tentará codificar ao estabelecer como é que "V", 
que é usado para a quantificação universal, contribui para o valor de 
verdade das frases em que ocorre. 

^ Não é aqui o lugar de mostrar porquê. 
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Estes, e muitos outros, aspectos dizem respeito ao conhecimento 
que se adquire das expressões e formas lógicas apenas pelo facto de se 
ser um falante competente de uma dada linguagem natural. Todos eles 
abonam, do lado das linguagens naturais, a favor da solidariedade de 
princípio entre estas e as linguagens formais. 

Essa solidariedade também é visível do outro lado, do lado das 
linguagens formais. A melhor explicação que podemos dar do modo 
como as expressões lógicas de uma dada linguagem formal determi
nam o valor de verdade das fórmulas dessa linguagem é, talvez, 
aquela usa crucialmente uma expressão lógica da linguagem natural 
que se considera ser a contraparte desse símbolo. Por exemplo, assim: 

xiii) "p A q" é verdadeira se, e só se, "p" é verdadeira e "q" é ver
dadeira. 

(ver, também, na secção 2 a cláusula ix) da qual xiii) é uma variante 
notacional). 

Em xiii) sublinhou-se a expressão da linguagem natural, neste 
caso o Português, da qual depende crucialmente a nossa compreensão 
do modo como " A " determina o valor de verdade das frases em que 
ocorre. 

É, também, a intuição que temos, enquanto falantes de uma dada 
linguagem natural, acerca das relações de consistência e de conse
qüência, que começa por reger o estudo sistemático que a Lógica, via 
linguagens formais, faz destas noções, na sua máxima generalidade. 
Com efeito, quando construímos linguagens formais, pretendemos 
sempre preservar nas relações entre os esquemas destas linguagens 
certas características que reconhecemos nas suas particularizações. 
Por exemplo, queremos sempre que os esquemas respectivos de que 
frases como "Chove" e "Não chove", "Dois mais dois são quatro" e 
"Dois mais dois não são quatro", "João tem 42 anos" e "João não tem 
42 e dois anos" são particularizações;,ou seja, os esquemas "p" e 
"-ip", sejam inconsistentes. E pretendemos isto porque temos uma ou 
mais particularizações desses esquemas em mente, particularizações 
que sabemos serem inconsistentes, e não porque, olhando para os 
esquemas e abstraindo-nos de considerar qualquer uma das suas parti
cularizações, decidamos convencionar: "estes esquemas são inconsis
tentes". (Outro tanto poderia ser dito a propósito da relação lógica de 
conseqüência.) As linguagens formais da Lógica, e a própria Lógica, 
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têm, é certo, um elemento convencional e um caracter normativo, que 
está associado a esse elemento convencional. Mas estas, convenção e 
norma, são ancilares face à solidariedade das linguagens formais e, 
portanto, da Lógica, com as linguagens naturais. E assim, e não o 
contrário. Imaginemos, por exemplo, que a Lógica estabelece que um 
dado esquema, X, tem como conseqüência um outro, Y; se se der o 
caso de este resultado ter conseqüências contra intuitivas ao nível da 
sua particularização - por exemplo, existindo duas frases que podem 
ser consideradas como particularizações respectivas^ dos esquemas X 
e Y, mas em que a primeira não tem como conseqüência a segunda -, 
então estamos na presença de um problema, que pode ser sério para a 
Lógica, e que, seguramente, não se resolve apelando para o lado nor
mativo ou convencional desta. Uma forma, expedita e correcta, de tor
nar saliente o que acaba de ser dito consiste em considerar que as 
afirmações da Lógica do gênero "Tais e tais esquemas têm tais e tais 
características relativamente às noções de verdade, de consistência ou 
de conseqüência" são modos abreviados de afirmações do gênero 
"Todas as frases que são particularizações de tais e tais esquemas têm 
tais e tais características relativamente às noções de verdade, de con
sistência ou de conseqüência", consentindo assim que cada particula
rização dos esquemas em frases seja, de algum modo, uma instância 
de teste do resultado lógico a que se chegou. Evidentemente que se 
uma instância desconfirma, ou parece desconfirmar, o resultado lógico 
em questão isto pode muito bem não constituir só por si razão sufi
ciente para abandonar o resultado em questão e rever toda a teoria 
lógica que o produziu. Apenas sabemos que temos aí um problema 
para resolver. O mesmo se passa com as outras ciências. Com a Lógi
ca isto é assim e em maior grau, dada a máxima generalidade dos seus 
resultados. 

Generalizando, é mesmo aceitável afirmar que o que toma as lin
guagens formais interessantes como objectos de estudo é o facto delas 
poderem ser adequadamente particularizadas nas linguagens naturais, 
e, de modo complementar, de estas poderem ser, pelo menos parcial
mente, rescritas naquelas. 

5 Substituindo-se, como é óbvio, nos esquemas os mesmos elementos esquematizados 
(nomes, predicados, ou frases) pelas mesmas expressões não lógicas da linguagem 
natural em questão. 
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Os aspectos mais complexos das linguagens naturais e os resulta
dos mais técnicos das linguagens formais trazem, ou podem trazer, 
consigo, de ambos os lados, as já referidas dificuldades de 'tradução'. 
A 'solidariedade' entre ambas que aqui se acabou de descrever per
manece, não obstante. É esta última que faz com que a 'aplicação' da 
Lógica às linguagens naturais seja mais que um simples caso entre 
outros possíveis (e.g., a aplicação da Lógica à Aritmética, a aplicação 
da Lógica à Física), com os seus sucessos e as suas falhas. É um 
importante esforço para esclarecer aspectos centrais da racionalidade 
subjacente ao nosso uso competente da linguagem natural e, portanto, 
para esclarecer elementos da nossa racionalidade em geral. 
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