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Abstract
Em 1918 o lógico polonês Jan Lukasiewicz apresentou pela primeira vez sua lógica
3-valorada visando lidar, no contexto da lógica formal, com sentenças que possam
assumir um valor de verdade ‘indeterminado’ (representado por 1/2) além dos valores clássicos ‘verdadeiro’ (representado por 1) e ‘falso’ (representado por 0). Em
1922 extendeu estas ideias a famı́lias de lógicas n-valoradas cujos valores de verdade
0, 1/(n − 1), . . . , (n − 2)/(n − 1), 1 representam graus crescentes de certeza ou credibilidade. Mais ainda, ele introduziu dois sistemas infinito-valorados: um cujos valores
de verdade são os números racionais positivos, e o outro cujos valores de verdade são
os números reais no intervalo [0, 1]. Os sistemas multi-valorados de Lukasiewicz foram
amplamente estudados, e encontraram diversas aplicações, por exemplo como modelos
fundamentales em sistemas de lógica fuzzy (difusa). Se bem que as estruturas algébricas
associadas às lógicas de Lukasiewicz – as MV-álgebras – são extremanente ricas, uma
crı́tica frequente que estas lógicas tem enfrentado é que apenas o valor 1 é considerado
como valor designado na relação de consequência lógica. Isto é, uma fórmula segue
logicamente de um conjunto de premissas se toda valoração que interpreta as premissas
como verdadeiras (i.e., com valor 1) também interpreta a conclusão como verdadeira
(i.e., com valor 1). Desta maneira, o poder expressivo oferecido pelos valores de verdade
intermediários não estaria sendo utilizado com todo seu potencial. Uma abordagem alternativa que tem reecebido crescente atenção por parte dos especialistas é o paradigma
de preservação dos graus de verdade, no qual uma conclusão segue de um conjunto de
premissas se, para toda valoração, o grau de verdade da conclusão não é menor que o
grau de verdade das premissas. Esta abordagem é mais coerente com o compromisso
implı́cito das lógicas multi-valoradas com a noção de “graus de verdade”, pelo fato
de que todos os valores de verdade desempenham um papel igualmente importante na
definição da relação de consequência lógica.
Nesta palestra serão discutidas algumas propostas que desenvolvemos recentemente
visando solucionar este problema. Na primeira parte apresentaremos um estudo das
lógicas intermediárias que podem ser definidas, para n fixo, entre L≤
n (a lógica que
preserva graus de verdade obtida de Ln ) e Ln . Na segunda parte estudaremos as lógicas
Lin obtidas de Ln+1 considerando filtros da forma Fi/n = {x : i/n ≤ x ≤ 1} como
valores designados. As propriedades de maximalidade relativa entre estas lógicas serão
discutidas. Será mostrado que lógicas da forma Lip para p primo e i/p ≤ 1/2 são
idealmente paraconsistentes (no sentido de [1]). Finalmente, o reduto L∗n da lógica Ln
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tal que a implicação de Lukasiewicz → é substituı́da pelo operador ∗x := x ⊗ x será
considerado. Uma interessante conjectura será discutida, que afirma que, para n > 4, a
implicação → pode ser definida em L∗n see n = p − 1, com p primo tal que (p − 1)/2 é
o mı́nimo m > 0 tal que 2m é congruente com ±1 mod p.
Os resultados originais apresentados nesta palestra foram obtidos em diversos trabalhos em colaboração com Francesc Esteva, Lluis Godo, Joan Gispert e Tommaso
Flaminio.
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