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Resumo: O texto analisa a lógica que estahelece a demonstração matemática
pela redução ao ahsurdo. Resgata pontos históricos. iniciados pejos hahilónicos
c () seu domínio dos números inteiros e racionais. Sugere uma possível influência
dos hahilónicos sohre os pitagóricos. que culti\'anl111 uma sêÍta secreta. Comenta
o surgimento de uma crise entre os pitagóricos. pelo fato da irracionalidade da
raiz quadrada de 2. sendo prmado pelos seus integrantes. utilizando-scjustamcnte
da redução ao ahsurdo (l'l!dlfCIÍo ati ohsltrd/llil). Trata ainda ela lógica formal.
estilo de raciocínio nas demonstraçôes matemáticas e a própria demonstração.
pcln redllclÍo (/(/ uhslm//lIIl. ela irracionalidade da raiz quadrada de 2.

Palavras chaves: l.ógica matemática. Redução <.ln absunjo. Demonstração
matemútica.

Introdução
Qual matemático não demonstrou ou analisou um teorema. pelo
menos lima \ez. pela redução ao ahsurdo'? No momento da demonstração. o
resultado do teorema ou o raciocínio utilizado na pro\'a? As respostas para
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estas perguntas sào deveras abrangentes. Contudo. neste trabalho, focalizaremos
apenas uma parte da segunda pergunta. ou seja. a importância do raciocínio
util izado na prova (especiticamente, a demonstração pelo reduclio adahsurdum).
Utilizaremos a conhecida crise na doutrina pitagórica. isto é. a
irracionalidade da raiz quadrada de dois. como motivação para o estudo proposto
por este trabalho. a qual será demonstrada em sua totalidade. Para situar o leitor
no contexto do problema. acrescentamos um pouco da história da Babilónia e
dos pitagóricos.
lJm tópico contendo uma introdução sobre lógica fomlal e sobre
demonstrações matemáticas foi inserida. para melhor tundamentar e esclarecer

o raciocínio usado nas demonstrações pelo reelllclio (fel ahslIrdllm.
Acrescentamos um apêndice contendo lemas de apoio na
demonstração pelo reduclio (fel ahsllrdllll1. A compreensão do raciocínio da
demonstração. lógica e teórica. tica evidenciada no diagrama das dependências
lógicas da demonstração em questào.
Um Pouco de História
Os babilónios' construíram um sistema de numeração sexagesimal

e também

de posição. isto é. YY YY YY indicava 2(6<:f +2(60)+2
estenderam este princípio às ft·ações. ou seja. YY YY
significava 2(60 ( + 2(60

t

YY

também

+ 2 (BOYER 1974). Estes tàtos mostram que

os babilónicos dominavam o poder da computação que a modema notação
decimal para tj'ações nos confere.
A eficiência da computação babilónica não resultou somente de seu
sistema de numeração. Desenvolveram também. processos algorítmicos. entre

1

Na linha do tempo. estamos entre 2.000 e 600 A. C.
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os quais um para extrair a raiz quadrada. (freqüentemente atribuídos a homens
que viveram mais tarde. tais como. o grego Arquita (428-365 A.C.). a Heron de
Alexandria ( 1OOO.c.) ou também é chamado de "algoritmo de Newton").
Os babilônios não gostavam de trabalhos com recíprocos de
números irregulares. pois esses não podiam ser expressos exatamente em fraçôes
I

sexagesimais finitas ( por exemplo: 8

7
60

30)
(60 T
assim 8 é um número

I

regular. mas 7 nào é regular. ( 7 é uma dízima periódica).
Existem historiadores que afirmam que a matemática babilónica se
orientava puramente a fins práticos. mas outros atirmam que a matemática
numérica era usada somente para tàzer a exultação do espírito.
O mundo grego. por muitos séculos. teve seu centro entre os mares
Egeu e .Torno. mas a civilizaçào helênica não estava localizada só ali. Em 600
A.C. colónias gregas podiam ser encontradas ao longo das margens do Mar
Negro e !\1editerràneo. e j()i nessas regiôes atàstadas que um novo impulso se
manit~st()u

na matemática. Para isto. os colonistas da beira-mar. especialmente

na .Iônia. tinham duas vantagens: tinham o espírito ousado e imaginativo típico de
pioneiros. e estavam mais próximos dos dois principais vales de rio de que se
podia extrair conhecimentos. Tales de Mileto (624-548. A. C .. aprox imadamentc)
e Pitágoras de Samos (580-500. A.C.. aproximadamente) I tinham ainda mais
uma vantagem: estavam em condição de viajar aos centros antigos de
conhecimento e lá adquirir informação de primeira mão sohre astronomia e
matemática (BOYER. 1974).
Pitágoras era um proteta e um místico. nascido em Sam os. uma das
ilhas do Oodecaneso. permanecendo uma figura obscura e isto se deve. em

~

Matemáticos gregos.
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parte, à perda de documentos daquela época. Fundou uma comunidade secreta,
cujo seus membros eram conhecidos por pitagóricos. Talvez a mais notável
característica da ordem pitagórica fosse a confiança que mantinha no estudo da
matemática e da tilosofia como base moral para a conduta.
A purificação da alma dos pitagóricos era realizada. em parte. por
regime Hsico estrito e. em parte. por ritos que lembram os adoradores de Orfeu
e Dionísio. mas as hamlOnias e mistérios da filosofia e da matemática tamhém
eram partes essenciais desses rituais.
Dizia-se que o lema da escola pitagórica era "Tudo é número".
Lembrando que os habilônios tinham associado várias medidas numéricas às
coisas quc os cercavam. desde os movimentos nos céus até () valor de seus
escrtl\'Os. podemos perceber nesse lema uma forte afinidade com a
Mesopotâmia. Mesmo o teorema. a que o nome de Pitágoras está associado.
muito provavelmente veio dos babilônios. Sugeriu-se. como justificativa para
ehamá-Io de teorema de Pitágoras. que foram os pitagóricos os primeiros a dar
uma demonstração dele. mas não há meio de veriticar esta conjetura (BOYER.
1974).

Apaixonados pelos números inteiros. os pitagóricos acreditavam
que todas as coisas podiam ser derivadas deles e. certamente. todos os outros
números (SAGAN. 1982). Surgiu uma crise na doutrina quando descobriram
que a raiz quadrada de dois (a razão entre a diagonal e o lado de um quadrado
era irracional). que

12 não podia ser expressa precisamente como a razão de

dois números inteiros quaisquer. não importando serem números grandes.
Ironicamente esta descobel1a fói utilizada como recurso no teorema de Pitágoras.
Originalmente. "irracional" significa somente que um número não pode ser
expresso como lima razão. Para os pitagóricos. isto teve um significado aterrador.
uma alusão de que seu mundo nào fazia sentido. enquadrando-se no significado
atual de ··irracional". Ao invés de partilhar estas importantes descobertas
i\\':"O
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matemáticas. os pitagóricos retiraram o conhecimento da

J2 do dodecaedro.

O mundo exterior não devia saber. Mesmo hoje em dia. encontramos cientistas
que se opõem à popularização da ciência: o conhecimento sagrado deve ser
guardado no culto. intocado pela compreensão pública.
O argumento pitagórico original da ilTacionalidade da raiz quadrada
de dois depende de um tipo de argumento chamado reduclio ad ahsurdwl1:
admitimos a veracidade de uma atil111ação. observando suas conseqüências e o
surgimento de uma contradição. o que toma a asserção falsa. Para dannos um
exemplo moderno. consideremos o aforismo elaborado pelo grande físico do
século XX. ]\;iels Bohr: "O oposto de toda grande idéia é uma outra grande
idéia". Se a asserçào for verdadeira. suas conseqüências poderão ser. no mínimo.
um pouco perigosas. Por exemplo. consideremos o oposto da Medida Aurea.
ou da condenação ao mentiroso. ou "Tu nào matarás". Vamos considerar então
que o aforismo de Bohr seja uma grande idéia. Se for. então a asserção oposta.
"oposto de toda grande idéia não é uma grande idéia". isto deve ser verdade
tamhém. Devemos tentar o reduclio ad ahsurdum. Se a asserção contrária é
Ütlsa. o afórismo nos deterá. desde que se contesse a si mesmo como não sendo
uma grande idéia (SAGA;"';. 1982).

Sobre a Lógica Formal
Tomam-se as sentenças ou proposições declarativas' . pois elas
podem ser classificadas em verdadeiras e tàlsas (NER1CL 1985). O valor lógico
de uma proposição p. se p é verdadeiro ou falso. é verdadeiro ou falso cuja
notação é: \' ( P )

= t' ou

\' (p )

= F.

'Além das declarativas. existem as interrogativas. exclamativas. imperativas
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Para que haja coerência no pensar. deve-se obedecer três leis do
pensamento:
i) Se qualquer proposição é verdadeira, então ela é verdadeira. isto é. ".-1
é A". (Princípio da Identidade),
ii) A é A e é impossível que seja ao mesmo tempo não-A (Princípio da
Contradição t
iii) Toda proposição ou é verdadeira ou é tàlsa. (Principio do Terceiro
Excluído).
iY) Dado A. necessariamente se dará B. (Principio da Razão Suticiente f
Podemos ter proposição simples. tais como: p: João é filho de
José. q: Antoniojoga bola e r: Paulo tem tilhos.
As proposições simples podem ser ligadas pelos seguintes
conectivos:
- nào (- )

- e(
- ou ( v )

- se. então ( --. )
- se. e somente se ( .......-.. )
Denominam-se proposições compostas às proposições formadas
(ou conectadas) por duas ou mais proposições simples.
U ma proposição simples e lima composta pode ser combinada e
disposta na chamada !ohd,,-nnluJe. cujo número de linhas está em função do
número de proposições simples que a compõe.:

, Este princípio afirma que uma coisa ou uma idéia que se negam a si mesma se destrói a "j
mesma.
- Este princ ipio afirma que tudo o que existe e tudo o que acontece tem uma razão (causa ou
motÍ\o) para existir ou para acontecer. e que tal razão pode ser conhecida pela nossa razão.
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Para este trabalho nos interessa as tabelas-verdade:
li

Tabela 1: Cálculo das proposições.
Os conectivos vistos anteriormente (/\. V. --+. +--+)
representam uma operação entre proposições.
Podemos relacionar duas proposições. simples ou compostas.
através da implicação (
) e equivalência ( <=::> ). Assim temos:
í ) Diz-se que uma proposição p implica uma proposição q quando. em suas
tabelas verdades não ocorrer r F (nesta ordem) numa mesma linha,
ii) Diz-se que uma proposição p é equivalente a uma proposição li quando.
em suas tabelas verdades não ocorrer 1Fnem 1Fem suas linhas.
Provaremos a seguinte equivalência: [p =::> q] <=> [~ (PÁ ~ q

n

Para isso. construímos a tabela-verdade:
p

P -

~(fl'

,/ )

li

-q

I

I"

r

v

r

v

I'

r

/.

F

I'

F

r

f'

F

V

F

r'

i

P~lI

(/

r"
v
F
I'
í
I
Tabela 2: Tabela-verdade que comprova a equivalência (1).
F

F

•

•

Tomando a 4:1 e 6 a colunas. nesta ordem. \cmos que estão de
acordo com o item (ii) acima. onde concluímos que:

[p =::> q }qlliva/~-
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Demonstrações Matemáticas
Demonstrar. em matemática. é deduzir de uma definição ou verdade
geral. mediante um axioma, alguma conseqüência necessária (NERICL 1985).
A demonstração matemática procede. sempre. por identidade e é
essencialmenh: dedutiva. Difere da simples dedução. porque. enquanto esta pode
deduzir logicamente o falso. aquela (a demonstração matemática) só demonstra
o que é verdadeiro.
Outra diferença está em que a simples dedução compreende o verbo

ser. exprimindo uma relação de conveniência ou inconveniência. como: Pedro é
bom.
Mas a demonstração matemática compreende sempre uma igualdade
ou desigualdade: 10

5

5 e 10> 5 + 4.

fIá diferença em )'ere/ae/e LI e/e.w:oh,.iI~ e )'erdade LI demonstrar. A
verdade a demonstrar é expressa pelo teorema e a rerdade a e/escohrir, pelo
proh/I.!ma.

No teorema, procura-se tomarcvidente uma verdade: no prohlema,
procura-se tornar evidente uma verdade: no prohlema. procura-se determinar
uma incógnita.
A demonstração matemática divide-se em analítica e sintJtica:
a)

Demonstração analítica é

iI

que parle do teorema e sobe a um

princípio. "É preciso suhir da proposição a demonstrar a uma proposição
mais simples e já admitida".
A demonstração analítica. por sua vez. pode ser positiva ou negativa:
- Demonstração Analítica Positiva. quando supõe verdadeiro o teorema
a demonstrar.
- Demonstração Analítica Negativa. que pode receber o nome. tamhém.
de demonstração pela redução ao absurdo. quando supõe o teorema
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contraditório ao que vai ser demonstrado. o que seria um absurdo.
Conclui-se disso, pela tàlsidade do teorema contraditório e pela verdade
do que se quer demonstrar.
b) Demonstração sintética é a que parte do princípio e desce ao teorema
a ser demonstrado. Este processo adapta mais à demonstração
propriamente dita.

Lógica do Reductio ad Absurdum

o interesse deste trabalho é analisar o reductio ael ahsurdwn. que
signitica reduzir um raciocínio ao absurdo. Este procedimento provavelmente foi

L1til izudo pelos pitagóricos para demonstrar a irracionalidade da raiz quadrada
de dois. Assim. se tomarmos duas proposições p e q. as quais são conectadas
como:
(a)(p-+ q)e
(b)

(p"

~ q).

e vemos na Tabda 2 que, para qualquer proposição p e q. v ( - (p
igual a

A -

q) é

\-(p ~ q). Em (a). nas demonstrações matemáticas. temos um teorema.

onde p é a hipotese e q é a tese que se pretende provar. Já no item (b). temos a
negação de uma proposição composta e é nele que encontramos o redudio (fel

ahsurelum. A igualdade entre os valores. lógicos das duas proposições é que
nos leva à utilizaçào da demonstraçào de um teorema pelo redllclio ael uhsurdulIl
(para isto. nossa atenção será voltada para as duas primeiras linhas da Tabela
2). Utilizamos as demonstrações pelo reductio ad ah.mrdum. quando as mesmas
exigem apenas duas. e somente duas. definições distintas. tais como. provar que
um elemento é par (ou ímpar). provar que um elemento pertence (ou não pertence)
a um conjunto. etc.
70
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A demonstração matemática pela redução ao absurdo. segue os
passos:
A)

Suponha que seja válido p:

B)

Suponha que seja válido -q:

C)

{ ltilize as definições e teorias envolvidas e os aplique em -q:

D)

Encontra-se uma contradiçào (ou absurdo). isto é. uma coisa (ou
elemento) com dois significados distintos. ao conf,'ontamlOs p com

-q.
Veja que desen"olvimento interessante. a utilização de ferramentas
lógicas para resolver prohlemas de demonstraçào matemática.
A lógica do reductio ad ahsurdum tem o seguinte padrão:
. l' (p)

1: isto significa que consideramos válida a hipótese p:
I ~ aqui negamos a tese e a consideramos válida.

ii) v (-q)

Desenvolvendo -q através de axiomas. definições e lemas.
concluímos uma proposição r que é uma súbita negação da hipótese p. ou seja.
confrontando r e p. onde ( r coincide com - p ) temos uma contradição ou
choque de declarações. e a este fato chamamos de ahsurdo. Desta forma.
ohtemos que " ( p

A -

Tahela 2 ( I a linha).

q)

l' (

F. o que levaria a

r

q)

onde teremos" (p)
l' ( - (

P

A

-q))

cc

~

I" e v (q)

r'

e v(p

A

-q ) )

I" e. pela

Mas isto não pode ocorrer. uma \cz que

consideramos. no item (ii). que,' (- q)
está em considerarmos l' ( - q)

l' ( - ( P

1:

logo li (q)

F Assim o ahsurdo

I. Portanto. pela Tabela 2. a única situação

-Hj)

r" é na primeira linha desta tahela. onde
= r:

Utilizemos um teorema (que também é chamado de proposição)
como exemplo. para ilustrar os passos acima. e a prova da ilTacionalidade da
raiz quadrada de dois será visto num tópico posterior.
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Proposição 1: Se (/ é par. então u é par.
Prora:
Inicialmente consideremos as sentenças:
,

a- e par
a e par

A proposição pode ser escrita na forma: p

~

q . Por definição. se

:2 a. Para a prova.

a é par. logo ex iste um inteiro a de tal forma que ({

utilizaremos o reductio cd absurduo. ou seja. os passos de (A) até (D):
i) Suponhamos que seja válido a hipótese p: ue é par (v (p)

=:;c

V);

ii) Suponhamos que seja válido também que: - q: (/ nào é par: o que
pode ser escrito como: - q:

LI

é impar (l' (- li)

I');

B. tal que

:2 () + \ .
Lle\undo ao quadrado ambtls os lados desta última equalÇão. obtemos:
ii i) Se u é impar. logo existe um inteiro

(/

,('- = 2 (2(f + B) + \. Chamando
que também é um inteiro. temos que

(/2

(p)

= 20-' + 0.

26 + 1. e concluímos r: u-' é ímpar.

i\) Onde está o absurdo? Em (i). considerados p:
l'

i)

(/2

sendo par. ou seja.

/" e no item (iii) concluímos que r: u'- é impar. É neste ponto que existe

a contradição ou absurdo. isto é. r coincide com - p" Assim. não podemos
considerar v ( - li)

I" x • ou seja

l' ( -

q)

F. e desta forma.

Observando a Tabela 2 e considerando que l' (p)
na 1" linha temos v ( p

~

q)

l' (

li) = 1:

r. vemos que

r ~ validando a demonstração. P011anto. a é par.

Este tipo de detalhe na demonstração deve ser feito. pelo menos
algumas \eles. tomando a demonstração" como parte integrante do raciocínio
do indivíduo.
~ -q.' 11 nào é par.

" Utilizando o /"edllcllO ohllsrdwlI.

1'2
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A Prova da Irracionalidade da Raiz Quadrada de Dois
Consideremos a sentença q:"

.fi é irracional ". Utilizando os

passos de (A) até (D) vistos acima. temos:

".fi é racional ".

i) Suponhamos que seja válido que - q
a
r::;
h ="\/ 2

III

com

(v (- li) = V);
(/

ii) Suponhamos também que seja válido p:" h é irredutível I i (v (p) =
V).

Construímos assim a seguinte proposição composta: p
(/

iii) Tomando
concluímos que

([c

h

r::;

a=.fih

"\/2. logo

::::::>

({c

A -

= ::

q.

h 2 • (2)

é par. Pela Proposição 1 (demonstrada acima). a é par. ou

seja. existe um inteiro a. tal que a =.2 a. Substituindo este resultado em (2)
obtemos: (2u)'

2h'

=>

h= ""::: fi: .

de onde concluímos

que !J2 é par. Mais uma vez. pela Proposição 1. h é par. ou seja. existe um
inteiro

f>. tal que

calcular

h

/lide( (/. h)

I1/dc(2rL2p)

2 B. Obtivemos que
/lide(

LI

= ::: (1 e h = ::: B: assim. podemos

2u. . 2B). Pela Proposição:::

(n~r

apêndice) temos:

::: I11dc(CLI~), Com isso. concluímos que mdc(a.h)

ou seja. mdc (a,h) é par e também mdc{a. h)

:1=

I,

iv) Onde está o absurdo'? Em (ii), consideradosp:
(ver Definição::: no apêndice). ou seja.

l'

(p)

= r.

a

h

2c

é irredutíveJ!'

e no item (iii) concluímos

.. (/ e h sào inteiros.
No apêndice encontramos a definição de irredutí\"el.

II

mJc(u. .P)
é irredití\eL logo a e h sào primos entre si. ou seja. mdera. h)

I: C
II

p:

12

~

h
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que r: mdc( a, h) :f:. I . É neste ponto que existe a contradição ou absurdo, isto é,

r coincide com - p. Assim, não podemos considerar v ( - q) = V, ou seja,
v ( - q) = F e desta forma v ( q) = V. Observando a Tabela 2 e considerando
que

l'

(p )

= T', vemos que a 1a linha temos li ( -

demonstração. Portanto.

(p

A -

q) )

= I', validando a

fi é irracional.

Conclusão

o tema tratado neste trabalho é o foco de inúmeras abordagens
relacionadas à lógica. Um panorama do início do estudo da lógica, realizado
pelos Babilônicos. ft)i incluído para melhor situar o leitor e motivá-lo a vislumbrar
os tópicos seguintes. Esta teoria subseqüente teve o objetivo de compor e
tp'ta,()

IL1Cic"

.bJic()

cr)nheCIlI f-~ntDclacl:lapri()ri!"

dec:tda indivíduo.

Ressaltamos em quais situações usamos a redw;i.lo ao absurdo nas
demonstrações, isto é. quando estas exigem apenas duas, e somente duas,
definições distintas. tais como. provar que um elemento é par (ou ímpar). provar
que UIll elemento pertence (ou não pertence) a um conjunto. etc.
Para damlos suporte teórico à lógica da demonstração pela redução
ao absurdo. introduzi mos algumas noções básicas da lógica formal e
demonstrações matemáticas. Discutimos a lógica da referida demonstração
através de um roteiro. contendo quatro principais passos. onde destacamos {)
âmago e a beleza desta demonstração.
Finalmente, provamos a irracionalidade da raiz quadrada de dois.
utilizando a lógica da rcdução ao absurdo e. com isto. concebemos a conexào

.' No que se refen: ao conhecimento. a expressão"u pl'llilF significa "passível de obter
antes da experiência". Já o termo "empírico" (ou "u posleriiiri") signi fica "baseado na
experiência" (BARKER. 1976)
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das infornlações históricas. relacionadas aos pitagóricos. com a fundamentação
moderna da lógica. para resolvennos problemas de demonstração matemática.
Deixamos evidenciada a diferença entre o resultado e o raciocínio
da demonstração de um teorema. pois nosso interesse é o raciocínio da
demonstração. ou seja. desejamos responder à pergunta: "como faço para
demonstrar um cel10 teorema?". e com esta divisão. libe11amos nossa mente de
questões tais como: "onde utilizo este teorema (resultado)?" Oll "como utilizo
este teorema (resultado )'!".

L'1l1 estudo detalhado sobre a grande impOl1Úncia do resultado do
1':0 r.: 111 <I. plh.k s.:r t\:ito posteriormente. '\este aspedo. podemos estudar o estilo
do raciodnio para se prO\ar um teorema. uti lizando \ários outros teorema ou
lemas l '

.

Apêndice
Na Proposição 2 abaixo. omitiremos a demonstração. uma \"cz que
a mesma pode ser encontrada em MILlES e COELHO (1997).
Definição I.
Chama-se lIlúximo dh'isor comum de (/ e h, {) maior de seus
di\isores comuns.
Definição 2.
Dois inteiros. LI e h. dizem-se rc!u{inll1lel1le primos se mdc (U, hj

1.
Proposição 2.
Sejam a, h inteiros. d
me/c

l'

(Uc,

hc)

ccc

d·

mdc (a, h) e c um inteiro arbitrário. então

C /.

Por exemplo. as dependências lógicas das proposições de Euclides (GRANGER. 1974 l.
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VENEZUELA. Antonio Luiz. PALUDETTO. Tânia Regina. The mathematical
logic by l11eans ofrcduction to absurdity. Avesso do Avesso: Revista Educação
e Cultura. Araçatuba. v.3 . n.3. p. 62 - 76. jun. 2005.
Abstract:lhe texl analyzes lhe logic that estahlishes the mathel11atical demon
stmtion hy means ofthe reduction to absurdity. It rescues historical points. initi
ated by the Babylonians and Íts domains ofthe whole and mtional numhers. It
suggests a possihle inl1uence ofthe Bahylonians oveI' the Pythagoreans who
cultivated a secre! sect. lhe appearance 01' a crisis al110ng the Pythagoreans is
commented. 10r the fact ofthe irrationalityofthe square root of:!. heing proven

hy lheir members heing used exaclly ofthe reduction to ahsurdity (reductio ad
absurdum). lt also approaches lhe t<mnallogic. reasoning style in the mathemati
cal demonstrations and the demonstration itsdt: hy mcans of"rccluctio ad ahsur
dum". ofirrationality o1'the square ro01 of2.
Ke~'

"ords: mathematicallogic: reduction to absurdity: mathematical clemon

stratilll1.
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