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                                              Limites da dedução lógica1 

Avinhe, caro leitor/a, quem o nosso amigo Professor Antunes encontrou na primeira vez que foi ao Café 

Epsilon Delta, perto da sua Escola, um espaço onde renascia espiritualmente. Pois nada menos que o seu 

colega Ernesto já nosso conhecido dos problemas de 2020 (pode ver aqui, aqui e aqui). 

 

 

Ernesto tinha lido os Elementos de Euclides muito jovem e tinha ficado cativado: aferrara-se à Matemática 

e acreditava que ela encerrava a essência de todo o Saber - não era a linguagem em que o Universo estava 

escrito! - e passou a ser mesmo um sistema de orientação para a sua vida em sociedade, a lógica era uma 

arma imbatível. Bom, quando pensava na súplica de Arquimedes, perdido em elucubrações geométricas 

da mais pura lógica, à besta romana que o trespassou para que o deixasse terminar a demonstração que 

fazia na areia, sentia sempre um calafrio.  

E tinha tido um enorme sobressalto quando veio a saber que Kurt Gödel tinha provado que em qualquer 

teoria aritmética axiomática há proposições que só podem ser verdadeiras, mas não são demonstráveis. 

As Teorias Matemáticas são incompletas! 

Pior, num sistema de axiomas aritméticos consistente, isto é, no qual não existem proposições 

matemáticas simultaneamente verdadeiras e falsas, demonstráveis elas e as contraditórias, não é possível 

provar que o sistema o é! E ia caindo da cadeira quando, na sua juventude, deu com uma demonstração 

muito simples2 que mostrava que se, num quadro axiomático, uma proposição e a sua contraditória são 

demonstráveis então o mesmo se passa com qualquer outra! ... e o caos está instalado.  

E olhe que não ficaram por aqui os seus sobressaltos relativos à sua crença cega na Matemática…3 

Mas nada disto abalou a sua adesão de alma e coração à disciplina.  

Pois sabendo isto o nosso Professor Antunes resolveu meter-se com ele. E foi esta a conversa nessa 

manhã: 

Professor Antunes (PA): - É bom ver-te Ernesto. Sabes que estas férias passei uns dias na Grécia, na ilha 

de Samos. Lindíssima. 

Ernesto (ERN): - O berço de Aristarco e Pitágoras. Dizem que há muitos bares com o nome de Pitágoras.  

                                                                Aristarco de Samos (310 A.C.) 

 
1 A parte relativa a Aristarco foi escrita com base no livro de Steven Weinberg, Explicar o Mundo. 
2 Ver apêndice no fim. 
3 Pode gostar de ler o deltaKappa de Janeiro deste ano aqui. 

https://clube.spm.pt/files/Prob_02_2020_07.pdf
https://clube.spm.pt/files/Prob_02_2020_09(1).pdf
https://clube.spm.pt/files/Prob_02_Res_2020_09%20(2).pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Elementos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristarco_de_Samos
https://clube.spm.pt/files/deltaKappa_2021_01.pdf


 

PA: - Nem mais, e zero com o nome de Aristarco que tinha uma grandeza igual ou maior como 

matemático. 

E: - Sim, sim, parece que o fulano andou a medir o Sol, a Lua e a Terra. 

PA: - É verdade, estabeleceu um conjunto de quatro axiomas a partir dos quais, com um rigor matemático 

irrepreensível, ele era conhecido como O Matemático, deduziu as dimensões relativas das distâncias da 

Terra à Lua e ao Sol e o tamanho relativo dos três astros. 

ERN: - Fantástico. 

PA: - Fantástico, o problema é que trabalhou com os pés bem assentes … no ar. E chegou a conclusões 

grosseiramente erradas. 

Vê só isto: no Primeiro Axioma estabeleceu que, em quarto crescente, o ângulo entre as direções Terra - 

Centro da Lua e Terra - Centro do Sol, medido num instante em que ambos os astros eram visíveis, é de 

87 graus4; e concluiu, que a distância ao Sol é entre 19 e 20 vezes superior à distância à Lua. 

 

ERN: - Estou a ver, deve ter recorrido ao Teorema do seu antepassado Thales de Mileto. 

PA: - Mas o que é extraordinário é que, apesar do seu grande rigor matemático, chegou a resultados 

grosseiramente errados, mesmo para o seu tempo. Se tivesse dado igual importância aos dados 

experimentais teria obtido um muito melhor valor para os ângulos de visão da Lua e do Sol.  

A abstração matemática levou-o a desvalorizar o “meter as mãos na massa”, o avaliar a incerteza das 

medições. Levou séculos até que os cientistas encarassem esta avaliação com a maior atenção. E, no 

entanto, é isso que permite falsificar as teorias e fazer avançar a Ciência. 

Quando se pensa de forma lógica correta, mas com os pés bem assentes no ar, corre-se o risco de dar um 

trambolhão: a Realidade é inexorável. 

ERN (depois de reflectir, preocupado, e para avançar no tema): - Tens razão, quando me lembro dos 

modelos para previsão da pandemia que não eram, a tempo, atualizados para levarem em conta a 

alteração da realidade, muito móvel, e do tempo que passámos fechados em casa por isso! 

Então e os outros axiomas? 

PA: - O Segundo Axioma estabelece que os ângulos pelos quais, a partir da Terra, vemos a Lua e o Sol são 

o mesmo. Uma extraordinária coincidência no Cosmos. 

ERN: - Estou a ver, concluiu que o diâmetro do Sol é entre 19 e 20 vezes maior do que o diâmetro da Lua. 

PA: - E logo que o volume do Sol é entre 193 e 203 vezes o volume da Lua. O Sol comporta cerca de 8000 

Luas! 

Interrompemos por hoje este relato, que promete e que esperamos retomar em breve… 

 

 
4 O ângulo é de facto de 89,853 graus. 
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Apêndice                                                  A instalação do caos 

 

Nota inicial: por demonstráveis significamos que as proposições resultam dos axiomas por um número 

finito de iterações lógicas.  

Supomos que: 

𝑷 e ~𝑷 são demonstráveis e 𝑸 é qualquer.  

Então: 

~𝑸 ⇒ 𝑷 é demonstrável, logo ~𝑷 ⇒ 𝑸 é demonstrável, logo ~𝑷 ∧ (~𝑷 ⇒ 𝑸) é demonstrável, logo 𝑸 é 

demonstrável. 

 


