
 

 

OBJETIVOS  

EMENTA  É um fato que durante mais de dois milênios uma única lógica prevaleceu, a lógica 

aristotélica, a lógica que obedecia alguns princípios fundamentais, como o princípio de 

não-contradição (o princípio supremo de todos os princípios), o princípio do terceiro 

excluído e o princípio de identidade. Mesmo com a revolução fregiana do final do século 

XIX, essa situação não se modifica: uma única lógica, a lógica clássica. É também um fato 

que essa situação mudou drasticamente nos últimos cem anos: várias lógicas se 

apresentaram como extensões ou rivais da lógica clássica. Por exemplo, o acréscimo de 

vários operadores de natureza modal à dita lógica clássica produziu lógicas modais de 

vários tipos (as lógicas modais aléticas, as lógicas epistêmicas, as lógicas deônticas, as 

lógicas temporais, as lógicas da computação). Tais lógicas podem ser consideradas como 

extensões da lógica clássica no sentido de que apenas amplia-se o alcance da análise 

lógico-conceitual. Por outro lado, o questionamento sobre a validade irrestrita de 

determinados princípios fundamentais produziu um conjunto de lógicas que se 

apresentaram como reais alternativas para a lógica clássica, como rivais da lógica clássica. 

Foi assim, por exemplo, que surgiram a lógica intuicionista, questionando a validade 

irrestrita do princípio do terceiro excluído, e diversas lógicas paraconsistentes, 

questionando a validade irrestrita do princípio de não-contradição. Mas como seria possível 

questionar princípios tão fundamentais como o princípio do terceiro excluído e o princípio 

de não-contradição? Como é possível que tais desacordos profundos (deep disagreements) 

surjam no domínio da lógica? 

PROGRAMA  

1. Um pouco de lógica clássica 

2. Extensões Modais 

3. A lógica intuicionista 

4. A lógica paraconsistente 

5. A lógica “fuzzy”. 
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6. O ecumenismo lógico 

7. Outras lógicas. 
 

AVALIAÇÃO  
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