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RESUMO 

O cérebro humano pensa e age logicamente, mas nem sempre se dá conta. E não pode ser 

diferente, pelo fato de as naturezas das coisas serem o que são e, por isso, resta a coerência com 

a natureza: aí se dá algo ser lógico ou ilógico, como se deduz intuitivamente. Ora, se os seres 

humanos buscam viver no mundo coerente e sistematicamente, todas as suas obras devem ser 

lógicas também, ou seja, busquem o equilíbrio com a essência de cada coisa. Não seria diferente 

com a programação. Apresentar-se-á que a Lógica de Programação é pura lógica aristotélica, e 

não poderia ser diferente. 
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I. INTRODUÇÃO 

É de grande importância que diferencie-se Programação em Lógica e Lógica de 

Programação, pois parecem soar a mesma coisa, mas carregam particularidades que clareiam a 

compreensão do tema proposto: o primeiro diz-se do uso de lógica como um formalismo 

computacional2, ou seja, quanto a estrutura do código de programação; o segundo refere-se ao 

raciocínio anterior a codificação de um sistema ou aplicação. 

A validade de um encadeamento lógico depende de sua estrutura3, no entanto, a 

Programação em Lógica preocupa-se com a forma do código, um código visualmente “limpo”, 

como costuma-se dizer. Sendo assim, tratar-se-á da análise da Lógica de Programação e sua 

possível relação com a lógica filosófica, especificamente, a lógica aristotélica, suas 

semelhanças e seu uso. 
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Não falar-se-á de lógica quanto à forma, pois mesmo sendo aristotelicamente correto 

concluir isto, no entanto, não é o caso apresentado. Cabe definir lógica como é a “arte do bem 

pensar”, das leis do pensamento, ou ainda, da coerência do raciocínio4. 

II. ANÁLISE LÓGICA DA PROGRAMAÇÃO 

Em primeira análise lógico-filosófica da programação computacional, é possível 

destacar dois aspectos essenciais da Lógica de Programação: a) a Lógica de Programação é 

exclusivamente dedutiva; b) é necessário adotar a linguagem formal como único caminho 

possível para se chegar a um resultado logicamente válido.  

A Lógica de Programação é dedutiva, exclusivamente, pois, se fosse indutiva seria 

capaz de concluir algo provável, não unicamente decorrente das premissas5, mas análogo a elas. 

Todavia, não é assim que procede uma máquina computacional. Não se diz aqui quanto ao 

resultado de um processamento realizado, pois sendo lógico e, a lógica admitindo argumentos 

dedutivos e indutivos, este resultado não poderá ser diferente disto, logo, é possível que este 

seja fruto de uma indução. Diz-se aqui, portanto, quanto a forma como uma máquina 

computacional processa algo: sendo uma máquina irracional e incapaz de pensar por si, jamais 

poderia intuir qualquer coisa, apenas deduzir, ou seja, inferir algo decorrente (fornecido) das 

premissas (argumentos) apresentadas6. Em outras palavras, incapaz de raciocinar, a máquina 

processa os dados a ela fornecidos e só pode concluir algo a partir deles, nada além disso. 

Tanto na filosofia aristotélica quanto na programação, deve-se buscar o rigor da 

linguagem: os argumentos formais, pois os argumentos informais são imprecisos e pode levar 

a dupla interpretação. O argumento sendo ambíguo por informalidade da linguagem pode 

acarretar em uma falácia7, ferindo os princípios lógicos e, portanto, pode invalidar um 

raciocínio, pois, ou significa mais de uma coisa ou nada significa, como afirma Aristóteles: 

Se, contudo, um nome tiver dois significados que não se combinam para construir um, 

a afirmação, ela mesma, deixará de ser uma. Se, por exemplo, atribuímos o nome 

roupa igualmente a um cavalo e a um homem, resulta que [a proposição afirmativa] 

“A roupa é branca” não será uma afirmação una, mas dupla, bem como [a proposição 

negativa] “A roupa não é branca” significa realmente “O cavalo e o homem são ambos 

brancos”, proposição que, por sua vez, corresponde a dizer que “O cavalo é branco” 

e “O homem é branco”. E se estas [proposições] possuem mais do que um significado 

e não constituem, efetivamente, uma única proposição, se concluirá que a proposição 
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“A roupa é branca” tem, ela mesma, que ter mais do que um significado ou, em caso 

contrário, nada significa, já que nenhum homem é um cavalo.8 

Mesmo sendo sutil a variação dos significados em frases ambíguas, é necessário evita-

las9: para o caso linguístico-filosófico é necessário a clareza dos termos e seu emprego; 

enquanto que no caso computacional é necessário saber utilizar os comandos de determinada 

linguagem de programação corretamente e ficar atento a ordem da estrutura do código. 

Dado as bases lógicas para se pensar em Lógica de Programação, veremos ainda que 

esta é pura lógica aristotélica. Este fato não se dá por acaso do destino, mas por necessidade 

ontológica da lógica e da programação. 

A lógica se preocupa com a maneira que os pensamentos e as ideias são organizados 

e apresentados, possibilitando-se concluir algo por meio do encadeamento de argumentos. No 

cotidiano, percebe-se que faz parte da natureza humana analisar e executar ações passo a passo 

para a realização de suas atividades. Este ordenamento natural do pensamento para a execução 

de uma tarefa é chamado de raciocínio lógico10. Inconscientemente, pensa-se e age-se 

logicamente. E não pode ser diferente, pelo fato de a natureza das coisas serem o que são e, por 

isso, cabe a coerência com a natureza das coisas: aí se dá algo ser lógico ou ilógico. Ora, os 

seres humanos, buscam viver no mundo coerente e sistematicamente, ainda mais suas obras: no 

caso discutido, os sistemas computacionais. Sendo este irracional, não pode ser lógico por si, 

quem é lógico são os seres racionais. Se são dotados de uma formalização e um rigorismo 

lógico, só o pode, pois um ser racional o encaminhou para tal ordem. Inevitavelmente, sendo 

seres lógicos a causa eficiente dessas máquinas, estas também o são. Prova-se que a computação 

é pura lógica e isso se dá pela natureza de cada coisa, como antes afirmado.  

III. PRINCÍPIOS LÓGICOS 

“[...] existem exatamente três leis fundamentais do pensamento, as quais são 

necessárias e suficientes para que o pensar se desenvolva de maneira ‘correta’”11. Estes três 

fundamentos são denominados: Princípio de Identidade, Princípio de Não-Contradição e 

Princípio do Terceiro Excluído. Por princípio entende-se aristotelicamente: “a parte de alguma 
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coisa de onde se pode começar a mover-se”12, sendo assim, não se pode pensar em lógica sem 

antes ter em mente estes princípios a serem apresentados. 

Sabendo disso, mostrar-se-á como os sistemas computacionais envolvem tais 

princípios lógicos e, consequentemente, que a programação é aristotélica por excelência. 

Princípio de Identidade 

“O Princípio de Identidade afirma que se qualquer enunciado é verdadeiro, então ele é 

verdadeiro”13, sendo assim, afirmar ou negar algo é verdadeiramente válido se este for coerente. 

Isso implica que se deve respeitar a natureza das coisas, a ontologia, ou melhor ainda, a essência 

das coisas. Essência esta que é “aquilo que a coisa tem que se deixar de ter, deixa de ser”: o que 

faz algo ser o que é. De fato, é necessário estabelecer medidas, padrões, julgar o que é 

verdadeiro e o que é falso... enfim, não seria de outra forma se não se deixar guiar pela própria 

essência das coisas, pois, em si, define-se o que é:  

Como por vezes assomam pensamentos em nossas almas dissociados da verdade ou 

da falsidade, enquanto assomam por vezes outros que necessariamente encerram uma 

ou outra, coisa idêntica ocorre em nossa linguagem, uma vez que a combinação e a 

divisão são essenciais para que se tenham a verdade e a falsidade.14 

De certo, precisa-se afirmar ou negar algo de uma coisa e “entendemos por afirmação 

a proposição que afirma alguma coisa, e entendemos por negação a proposição que nega alguma 

coisa de alguma coisa”15. Tudo que se pode afirmar de algo, é possível também negar, pois se 

a coisa é, ela deve, também, não ser, todavia, ou ela é ou não é. Logo, é válido definir algo a 

partir daquilo que ele não é, mas, jamais pode-se dizer o que algo é sem que seja de fato. Este 

é o ponto chave deste princípio: a coisa é aquilo que afirmamos dela em concordância com a 

sua realidade, caso contrário, produzimos ambiguidades, que são falaciosas: “tem aparência de 

verdade, mas não o são”. 

Suponhamos que “homem” só tenha um significado, e estabeleçamos que seja “animal 

bípede”. E afirmando que só tem um significado pretendo dizer o seguinte: se o termo 

“homem” significa isso que se disse, toda vez que haja algo que seja homem, esse 

algo deverá ser o que se afirmou como a essência do homem16 

Na computação, sendo o computador uma máquina irracional, pois não pensa por si, 

como antes dito, é necessário declarar o que cada coisa é. Assim, faz-se por declarações, 

segundo a natureza de cada dado. Para que um dado seja corretamente processado, ele deve ser 
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corretamente compatível. Para ilustrar: seria possível que um computador processasse um certo 

número somado a uma certa cadeia de caracteres? A resposta é logicamente não, pois ambos 

participam de naturezas diferentes.  Para tal, necessita-se da atribuição de um certo valor a cada 

caractere ou a cada cadeia de caracteres e, assim sendo, estaria combinando os tipos de 

informações para que pudesse realizar uma certa operação, sem que isso resulte em um erro. O 

mais importante é entender o que é cada objeto dentro de uma estruturação lógica e esperar dele 

o que ele pode fornecer. O objeto é aquilo que se atribui a ele, seu valor é o que se declara, não 

sendo possível algo diferente disto.  

Princípio de Não-Contradição 

Define-se o Princípio de Não-Contradição por afirmar que nenhum enunciado pode 

ser verdadeiro e, igualmente, falso17. Ora, é possível afirmar ou negar algo e tudo que se pode 

afirmar de algo, é possível também negar, e vice-versa. “Tratando-se dos contrários, notamos 

que ambos [na sua proposição] não podem ser ao mesmo tempo verdadeiros”18. Ao afirmar 

algo, de fato negamos as demais possibilidades de a coisa ser e, se negamos algo, afirmamos as 

demais possibilidades de a coisa não ser, mas não se pode dizer que a coisa é e não-é. Se afirmar 

que um cavalo é um animal, nega-se que ele seja um vegetal, um ser humano etc., mas é 

incoerente afirmar que o cavalo é animal e um vegetal e um ser humano etc., simultaneamente, 

pois um excluí o outro.  

É impossível que a mesma coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma 

mesma coisa, segundo o mesmo aspecto (e acrescentem-se também todas as outras 

determinações que se possam acrescentar para evitar dificuldades de índole dialética). 

[...] E se não é possível que os contrários subsistam juntos no mesmo sujeito (e 

acrescente-se a essa premissa as costumeiras explicações), e se uma opinião que está 

em contradição com outra é o contrário dela, é evidentemente impossível que, ao 

mesmo tempo, a mesma pessoa admita verdadeiramente que a mesma coisa exista e 

não exista19. 

Como exposto acima, para que um sistema funcione corretamente, ao atribuir tipos de 

valores diferentes que serão processados, deve-se combinar os tipos, atribuindo valores 

equivalentes para uma possível interação. Consequentemente, se atribuem um determinado 

valor a um objeto, desse objeto deve se concluir o que ele é e é possível inferir o que o objeto 

não é, por exclusão lógica. 

Uma estrutura muito utilizada no desenvolvimento de software é a estrutura de 

controle: seja de seleção (Se, senão), que em lógica denomina-se “condicional”; seja de 
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repetição (loop). Essas são usadas quando a aplicação necessita tomar uma decisão diante da 

informação fornecida. Isso se dá por meio de testes condicionais, do qual propõem-se apenas 

dois caminhos possíveis: verdadeiro ou falso. Igualmente, como demonstrado, um objeto pode 

conter um valor verdadeiro ou um valor falso (o ser é ou não é). Todo objeto contém o seu valor 

lógico, não podendo ser neutro ou ambivalente.  

Caso a condição for verdadeira, propõem-se uma sequência-resultado desejável e, caso 

a condição for falsa, também se propõem uma outra sequência-resultado desejável diferente.  

Princípio do Terceiro Excluído 

Como já afirmado anteriormente, permite-se dizer que uma coisa é ou que não é, mas 

não é permitido inferir que uma coisa é e não é, simultaneamente. Assim, há apenas estas duas 

possibilidades: afirmar ou negar, verdadeiro ou falso, correto ou incorreto, lógico e ilógico... a 

lógica, portanto é binária. “Não é possível que exista um termo médio entre os contraditórios, 

mas é necessário afirmar ou negar, do mesmo objeto um só dos contraditórios, qualquer que 

seja ele.”20.  

Deste modo, “o Princípio do Terceiro Excluído afirma que um enunciado ou é 

verdadeiro, ou é falso”, não havendo uma terceira alternativa, nem que seja um termo 

intermediário entre o ser e o não-ser, nem que seja ambos verdadeiros, nem que seja ambos 

falsos. “Isso é evidente pela própria definição do verdadeiro e do falso: falso é dizer que o ser 

não é ou que o não-ser é; verdadeiro é dizer que o ser é e o não-ser não é”21. 

A Lógica de Programação é igualmente binária, pois, histórica e inevitavelmente, 

seguem a instrução ativo-inativo ou ligado-desligado. Isso porque os primeiros computadores 

realizavam cálculos por meio de válvulas elétricas. Os sistemas computacionais funcionam 

assim hodiernamente: 0 e 1, combinados de diferentes e infinitas formas. Não existe um meio 

termo entre ligado e desligado, não há, em informática, 0,5 (meio), entre 0 e 1. Toda a 

codificação de um algoritmo é compilada e traduzida em código binário. Apenas dessa forma 

que um computador consegue processar. No fundo, um sistema computacional realiza cálculos 

binários e executa sequências lógicas de ativo-inativo. 
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IV. CONCLUSÃO 

De fato, conclui-se positivamente que a Lógica de Programação é pura aplicação 

prática dos princípios lógicos postulados por Aristóteles na Antiguidade, tornando-a 

aristotélica.  

Como dito anteriormente, o objeto só pode conter um valor que o identifica, como 

ordena o Princípio de Identidade. Esse valor atribuído pode definir o que o objeto é ou o que o 

objeto não é, somente, não podendo ser neutro (nem ser nem não-ser) ou bivalente (o ser é e, 

igualmente, não-é), segundo o Princípio de Não-Contradição. No entanto, não há um talvez ou 

meio termo entre algo ser verdadeiro e falso, igualmente inexistente a possibilidade de um dado 

não ser nem verdadeiro, nem falso. Isso é considerável pois orienta como deve-se tratar uma 

informação, esperando dela um valor verdade ou falsidade para determinada situação e mais 

nada além disso.  

Por fim, como evidenciado acima, a lógica não é um instrumento da Lógica de 

Programação, mas uma aplicação prática da lógica postulada por Aristóteles. 
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