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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise do conceito de “paradoxo” 

suscitado na obra A Budget of Paradoxes (1872) do matemático e lógico inglês Augustus De 

Morgan (1806-1871). Neste aspecto é importante salientar que uma grande parte deste livro 

consiste de re-impressões de uma série de escritos do autor no periódico científico 

Athenaeum, quando de sua atuação como revisor bibliográfico. Os ensaios se referem a alguns 

trabalhos científicos produzidos entre os anos de 1489 e 1866 cujo critério de seleção para a 

composição da referida obra reside, basicamente, no aspecto metodológico adotado ou ainda 

na conclusão divulgada por tais estudiosos. A conceituação de paradoxo é apresentada em 

dois momentos distintos. No primeiro momento, promovemos um estudo das definições 

encontradas para o termo segundo um enfoque filosófico, caracterizando-o como algo que 

exige investigação adicional; ao que foi complementado com exemplos clássicos do contexto 

científico. No segundo, apresentamos a conceituação defendida por De Morgan e, sob essa 

perspectiva, o que ele conceitua “paradoxo” está diretamente relacionado às metodologias 

não-usuais empregadas na formulação de novas teorias científicas. Neste estudo algumas 

dessas concepções científicas são pormenorizadas, onde, através do resgate histórico, 

embrenhamos nosso estudo em questões da Matemática, da Física, da Lógica, entre outras. De 

posse da análise preliminar e em confrontação com a concepção de De Morgan, tornou-se 

possível diagnosticar algumas limitações na conceituação sugerida pelo autor. Por outro lado, 

evidenciamos, diante dos casos apresentados, a não-linearidade do processo de produção do 

conhecimento e, consequentemente, do progresso da ciência.    

 

Palavras – Chave: Paradoxos. De Morgan, Augustus. História da Ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the concept of "paradox" posed in the work of The Budget 

Paradox (1872) of mathematical and logical English Augustus De Morgan (1806-1871). Here 

it is important to note that a large part of this book consists of re-prints of a series of writings 

by the author in journal Athenaeum, where its performance as auditor of literature. The tests 

refer to some scientific work produced between the years 1489 and 1866 and the rules of 

selection for the composition of the work is, basically, the methodological aspects used in the 

completion or disclosed by such scholars. The concept of paradox is presented in two distinct 

moments. At first, we found a study of definitions for the term in a philosophical approach, 

characterizing it as something that requires further investigation; which was complemented 

with the classic examples of a scientific context. In the second, we present a concept 

advocated by De Morgan and, under this perspective, that he conceptualized the "paradox" is 

directly related to the non-usual methods employed in the formulation of new scientific 

theories. In this study some of these scientific concepts are detailed, where, through the 

redemption history, engaging in issues of our study Mathematics, Physics, of Logic, among 

others. Possession of the preliminary analysis and comparison with the design of De Morgan, 

it became possible to diagnose some limitations in the conceptualization suggested by the 

author. Further, evidenced, in front of the cases, the nonlinearity of the process of production 

of knowledge and hence the progress of science.  

 

Keywords: Paradoxes. De Morgan, Augustus. History of Science. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Descrever, compreender e explicar o processo de evolução da humanidade são os 

objetivos da História. Aliás, um dos significados para tal verbete em Dicionário da Língua 

Portuguesa, Aurélio, o define como o “conjunto de conhecimentos, adquiridos através da 

tradição e/ou mediante documentos, acerca da evolução do passado da humanidade” 

(FERREIRA, [200-?]). O trabalho do historiador configura-se, portanto, em promover uma 

pesquisa sistemática em fontes e registros passados de forma a recuperar a presença das idéias 

e fatos de ação humana em épocas remanescentes, o que, eventualmente, explicam alguns 

fenômenos étnicos, sociais, políticos e econômicos presentes na civilização atual.  

O historiador das ciências, entretanto, não se limita a relatar os grandiosos 

antecedentes e conseqüentes das grandes descobertas científicas. Sua atribuição consiste, 

sobretudo, na análise crítica que revelará os eventuais acertos e equívocos nas etapas que 

prepararam os elementos essenciais para essas novas descobertas. Tal análise crítica redefine 

eventualmente as práticas científicas envolvidas na construção do conhecimento. Na área da 

Matemática, por exemplo, a História relata diversos casos em que modelos científicos foram 

rejeitados, outros foram complementados ou totalmente reconstruídos. Trata-se, pois, de um 

processo natural para o progresso da ciência. 

A função esclarecedora do historiador das ciências se estende ao historiador da 

Matemática. Contudo, a conseqüência maior do trabalho do historiador da Matemática é a 

articulação de sua pesquisa com o universo escolar, ou seja, ele deve posicionar o 

conhecimento matemático como algo que “[...] trata de objetos culturais produzidos e 

utilizados em cada fase do desenvolvimento das sociedades espalhadas pelo planeta, ao longo 

dos anos” (MENDES; FOSSA; VALDÉS, 2006, p. 11). Dessa forma, a História da 

Matemática une a teoria à pratica do ensino da disciplina; doando significado aos conteúdos 

escolares pelo estudo e descrição das origens dos conceitos que fazem e fizeram parte da 

ciência Matemática em todo o seu processo evolutivo. Constitui, desse modo, um instrumento 

didático altamente satisfatório para a organização dos saberes escolares dessa disciplina. 

A necessidade de se pensar a História da Matemática como área de investigação 

científica nos leva a reflexões outras, que dizem respeito a suas relações diretas com demais 

áreas do conhecimento: a Física, a Astronomia, a Lógica, dentre outras. Nesse sentido, fazer a 

análise crítica de modelos matemáticos conduz tais pesquisadores, ainda que 
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involuntariamente, a adentrar em outros campos da ciência, justamente pela forte interligação 

entre a Matemática e as Ciências Naturais.  

Alguns desses pesquisadores, ao longo dos tempos, incumbiram-se de fazer uma 

análise histórica e crítica de fontes literárias, promovendo a divulgação dos erros e/ou acertos 

das descobertas científicas. A uma dessas análises, em especial, direcionaremos a 

investigação do presente trabalho. Trata-se do livro A Budget of Paradoxes, do matemático e 

lógico inglês, Augustus De Morgan (1806 - 1871), cuja primeira edição data de 1872. A obra 

em questão constitui-se de reimpressões das revisões bibliográficas que o autor publicava no 

Athenaeum, um periódico inglês da época. 

 Com efeito, o objetivo maior de nosso trabalho é retratar de maneira fiel as 

argumentações sugeridas pelo autor na referida obra, enquanto historiador da ciência, em sua 

concepção sobre “paradoxo”. 

Para atingir o nosso objetivo, estruturamos o presente trabalho em seis etapas, 

contadas a partir desta Introdução. Na segunda etapa, fazemos uma exposição dos dados 

biográficos de Augustus De Morgan, esboçando informações de sua infância, vida acadêmica, 

família, personalidade e sua atuação profissional como professor de Matemática e membro de 

entidades científicas da época, além de suas contribuições em Matemática, em Astronomia e 

Lógica. Ainda no início dessa seção, denominada Dados Biográficos, discutimos de modo 

breve, a situação da Matemática do século XIX, bem como algumas caracterizações 

econômicas, sociais e políticas que direta ou indiretamente interferiram no quadro das 

pesquisas científicas da época. É possível ainda localizar nessa primeira parte, alguns nomes 

de matemáticos famosos com os quais De Morgan se relacionou e que, de certa forma, 

influenciaram em seus estudos e em sua atuação acadêmica.  

Visando a apresentar pressupostos abrangentes para a análise crítica da obra em 

questão, na seção seguinte, introduzimos um estudo sobre a definição de “paradoxo”, 

denominada Conceito de Paradoxo. O próprio título desta pesquisa nos possibilita promover 

essa investigação, de modo a provocar um comparativo com a definição apresentada por De 

Morgan.  

Assim, nessa tentativa de conceituação de paradoxo, recorremos a algumas fontes de 

enfoque filosófico, baseando nossa análise em dicionários de filosofia e obras que nos 

remetem ao estudo do problema de acordo com a relação, por vezes encoberta, entre a 

Matemática e a Filosofia. Embasados, portanto, no sentido filosófico da definição, ainda nessa 

etapa, apresentamos a classificação dos paradoxos de acordo com a validade de suas 

premissas e/ou conclusões. A esta proposta de classificação, incluímos exemplos clássicos de 
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paradoxos retirados do contexto científico que se revelaram como tais, evidenciando, 

inclusive, sua contribuição no progresso da ciência. Sob esta ótica, são apresentados casos em 

que problemas de cunho paradoxal provocaram questionamentos científicos, filosóficos e 

sociais pelas divergentes soluções atribuídas ou, em alguns casos, pela insolubilidade. 

Uma definição de “paradoxo”, não necessariamente de tratamento filosófico, é a 

impelida por De Morgan. Para essa conceituação, especialmente, propomos uma análise 

específica na quarta etapa deste estudo. Suscitada com o título O pensamento científico sob o 

olhar de Augustus De Morgan, a seção introduz um diagnóstico preliminar do livro A Budget 

of Paradoxes, descrevendo algumas informações importantes em sua elaboração, 

complementadas com o relato de algumas críticas recebidas com a publicação.  

Neste estudo parcial, é possível verificar o quão diferente se define o direcionamento 

dos conceitos de “paradoxo” apresentados pelo autor e o apresentado no capítulo anterior; 

uma análise significativa para a nossa conclusão. 

Aliado a tais argumentações e de forma resumida, também resgatamos nesta parte um 

panorama da evolução do pensamento científico ao longo dos séculos. Essa condição tende a 

situar-nos à época da publicação da obra, e, com isso, facilitar o entendimento das 

argumentações defendidas por Augustus De Morgan. Nesse resgate, retomamos alguns 

aspectos que contribuíram para o desenvolvimento e o aprimoramento de descobertas 

científicas, atuando como elemento participativo na evolução da ciência. Dessa forma, 

discorremos sobre algumas correntes filosóficas e sobre os seus principais ideais na 

concepção metodológica do “fazer científico”, o que nos proporcionará um vislumbre do 

processo de elaboração de algumas descobertas e seus eventuais embates com o dogmatismo 

religioso predominante em seu tempo.  

Prosseguindo na investigação, fazemos, na seção posterior, um diagnóstico específico 

dos paradoxos retratados na obra em questão. Os paradoxos do A Budget of Paradoxes, uma 

concepção irônica da evolução da ciência, expõe algumas situações que o autor considera 

como “paradoxo” de acordo com a concepção defendida no capítulo anterior. A concepção 

irônica torna-se evidente com as críticas criativas e bem humoradas desferidas pelo autor aos 

criadores dos “paradoxos”.  

Outro fato importante na elaboração desta quinta etapa aponta para a seleção dos 

paradoxos do livro. Em virtude de a obra relatar uma quantidade expressiva de casos, tornou-

se, portanto, inoportuno comentar sobre todos eles. Desse modo, sentimos a necessidade de 

estabelecer um critério de escolha dos exemplos a serem inseridos para análise. Com efeito, 

instituímos uma condição preliminar que seria definida pela quantidade de casos que se 
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repetem nestes ensaios, pois em cada um deles De Morgan faz uma revisão crítica de obras, 

analisando a metodologia empregada para a defesa das idéias do escritor. Assim, se o 

“paradoxo” aparecia com freqüência entre os ensaios, tecnicamente era considerado um 

objeto de estudo de nossa pesquisa. 

De posse dessa relação de “paradoxos”, promovemos uma classificação de acordo com 

a categoria sob os quais se integram. Dessa maneira, enumeramos seis categorias: os 

científicos, os filosóficos, os religiosos, os matemáticos, os lógicos e uma última classe de 

conotação variada, encaixando cada um dos casos em uma dessas classes. Tal distinção, por 

tratar-se de uma sugestão subjetiva, alavancou uma problemática: alguns casos se confundem 

entre as categorias, podendo, eventualmente pertencer a mais de uma classe. Contudo, ainda 

assim, essa classificação foi mantida por ser considerada essencial na organização e 

entendimento do presente trabalho. 

 Outro fator notório para o desenvolvimento do estudo de cada um dos paradoxos foi 

determinado pelas fontes de pesquisa que utilizamos. Em seu livro, que possui um caráter de 

revisão bibliográfica, De Morgan geralmente faz uma crítica sucinta da obra, ocultando, na 

maioria das vezes, informações sobre as demonstrações e metodologias empregadas nessas 

descobertas científicas. Assim, dada a pouca informação que geralmente esses ensaios traziam 

e em virtude da publicação antiga e dificilmente encontrada atualmente, recorreremos a fontes 

eletrônicas para reavivar algumas dessas publicações. Nesse empreendimento, alguns casos 

foram retomados de forma integral e satisfatória; outros, de forma parcial, mas, ainda assim, 

complementar ao que era exposto pelo autor.  

 Por fim, na última etapa, Considerações Finais, apresentamos os resultados desta 

investigação, retomando os objetivos indicados na Introdução e esboçando um comparativo 

entre a concepção de “paradoxo” utilizada por De Morgan e a definição tradicionalmente 

sugerida para o termo.  
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2 DADOS BIOGRÁFICOS 

 

 

 

Ilustração 1 - Augustus de Morgan 

Fonte: O'Connor; Robertson (2007). 
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Apresentaremos neste capítulo os dados biográficos de Augustus de Morgan, 

retratando elementos de sua vida pessoal e acadêmica, personalidade, profissão e produções 

literárias aliadas ao seu desempenho como matemático, lógico e membro ativo de entidades 

científicas da época. 

Inicialmente, porém, faremos uma breve exposição da situação da Matemática do 

século XIX, bem como seus parâmetros econômicos, sociais e políticos que, direta ou 

indiretamente, interferiram no quadro daquelas pesquisas científicas. 

 

 

2.1 A MATEMÁTICA DO SÉCULO XIX E O PANORAMA HISTÓRICO 

 

 

O século dezenove, merecidamente reconhecido como a idade áurea da Matemática, 

foi marcado pela produção de diversos trabalhos científicos de destaque e pela abrangência e 

desenvolvimento do conhecimento matemático. O que se acrescentou ao assunto durante os 

cem anos desse período supera, em larga escala, tanto em quantidade como em qualidade, a 

produção combinada de todas as épocas anteriores ao século XIX.  

Atuando diretamente sobre esse expressivo desenvolvimento, podemos destacar 

alguns fatores sócio-econômicos que viabilizaram tais investigações científicas. O século vai 

encontrar uma Europa dominando o mundo. A Revolução Industrial provocou uma mudança 

no modo de produção, promovendo um crescimento em escala e mudanças nos sistemas de 

comunicação. Inventos como o navio a vapor, as estradas de ferro e o telégrafo facilitaram a 

expansão do comércio europeu internamente e, inclusive, fora de seus domínios; conquistando 

terras, pessoas e novas riquezas na África e na Ásia. 

É necessário acrescentar que, como conseqüência de toda essa munição tecnológica, o 

domínio dos europeus em relação aos outros povos era geralmente justificado, utilizando o 

conceito de ciência, um saber “superior” e acessível a poucas pessoas.  

Nesse período, renasceu a importância da Física e da Química como disciplinas exatas 

e, concomitantemente a essas retomadas científicas, a produção matemática difundiu-se 

favoravelmente. Trabalhos como os do alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855) já exerciam 

grande influência sobre os matemáticos europeus dessa época. Gauss é considerado o maior 

matemático do século e, ao lado de outros nomes como Arquimedes (287 – 212 a. C) e Isaac 

Newton (1642-1727), como um dos maiores de todos os tempos (EVES, 2007). A 

precocidade da habilidade matemática de Gauss é tema tradicionalmente conhecido mediante 
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a história de que aos dez anos de idade, em sua classe escolar, resolveu mentalmente e 

rapidamente a soma dos números de 1 a 100. Gauss, entre outras coisas, contribuiu, 

notavelmente, com estudos em Astronomia, Geodésia e Eletricidade; na Matemática, 

desenvolveu trabalhos em geometria euclidiana e não-euclidiana, teoria dos números, álgebra, 

entre outras; também colaborou com alguns inventos: o heliógrafo, atualmente utilizado para 

ajudar a diagnosticar informações sobre o clima de uma região, e o telégrafo eletromagnético, 

usado na expansão do sistema de comunicação. 

A criação da geometria não-euclidiana foi de fundamental contribuição para a 

Matemática na primeira metade do século XIX. Diferente da geometria usual de Euclides (fl. 

c. 300 a.C.) que se baseava na noção de distância por “linha reta”, a não-euclidiana libertava a 

geometria de seus moldes tradicionais, abrindo caminhos para a criação de outros sistemas 

geométricos consistentes; a Matemática, sob esse vislumbre, não era algo imposto a nós, pura 

e simplesmente como verdade absoluta, mas como conseqüência, inclusive, de nossas 

experiências exteriores. Além de Gauss, alguns renomados matemáticos estiveram envolvidos 

com esse tipo de geometria, entre os quais, o italiano Girolamo Saccheri (1667-1733), o 

húngaro Janos Bolyai (1802-1860) e o russo Nicolai Ivanovitch Lobachevsky (1793-1856). A 

atuação dos estudos de Lobatchesvsky nesse assunto foi tão significativa que, atualmente, a 

geometria não-euclidiana é também chamada de geometria de Lobatchesvsky (EVES, 2007). 

Ainda nessa época, outro campo da Matemática que conquistou demasiada 

independência foi o da álgebra. No início do referido século, ela era vista simplesmente como 

uma aritmética simbólica, tal qual a que aprendemos no ensino médio e, com freqüência, no 

início do curso superior; nela trocamos os números por letras e fazemos as operações 

aritméticas, mediante o emprego das propriedades comutativa, associativa e distributiva. 

Os primeiros passos para a visão moderna da álgebra surgiram por volta de 1830 na 

Inglaterra com a publicação de Teatrise on Algebra de George Peacock (1791-1858), que 

procurou dar à álgebra um tratamento diferente do habitual, pois “distinguia entre o que 

chamava „álgebra aritmética‟ e „álgebra simbólica‟” (EVES, 2007, p. 546); transformando a 

“álgebra simbólica” em uma universalização das operações da “álgebra aritmética”.  

Alguns matemáticos britânicos contemporâneos aderiram a essa fase de 

desenvolvimento algébrico. Augustus De Morgan promoveu contribuições adicionais em 

relação aos fundamentos da álgebra. O irlandês William Rowan Hamilton (1805-1865) e o 

alemão Hermann Gunther Grassman (1809-1877) também trouxeram resultados que levaram 

à libertação da álgebra das propriedades da aritmética; a álgebra de Hamilton, por exemplo, 
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abandonou a lei comutativa da multiplicação ( abba ) no tratamento das operações entre 

números complexos. 

A lógica foi outro campo que obteve resultados progressivos diante dos estudos 

promovidos no século XIX; De Morgan e o também inglês George Boole (1815-1864) foram 

eficientes no desenvolvimento dessa área. Em 1847, Boole publicou seu primeiro livro 

Mathematical Analysis of Logic (Análise Matemática da Lógica) e insistia que a Lógica deve 

ser associada à Matemática e não à Metafísica como argüiam estudiosos da época.  

Um fato inusitado e importante na Matemática do século XIX está relacionado ao 

aparecimento das pesquisas de duas matemáticas; as da francesa Sophie Germain (1776-

1831), em álgebra e geometria; e a da escocesa Mary Fairfax Somerville (1780-1872), com 

suas interpretações do trabalho do também matemático Pierre Simon Laplace (1749-1827), 

Traité de Mécanique Céleste (Tratado da Mecânica Celeste), inaugurando a inserção das 

mulheres em pesquisas na área de Matemática. Nessa época, as dificuldades que elas 

enfrentavam para estudar chegavam a ser absurdas; livros como o de Euclides, por exemplo, 

eram considerados impróprios para jovens do sexo feminino (EVES, 2007). 

Outra particularidade notada na Matemática refere-se à especialização de suas 

temáticas de investigação, ou seja, ao fato de uma boa parte dos matemáticos daquele século 

dedicar suas pesquisas a ramos específicos da Matemática. Com efeito, entre esses 

especialistas, podemos encontrar nomes como o do francês Augustin-Louis Cauchy (1789-

1857), considerado o mais importante analista da primeira metade do século; os ingleses 

Arthur Cayley (1821-1895) e James Joseph Sylvester (1814-1897) em estudos de álgebra; 

Jacob Steiner (1796-1863), em geometria, qualificado como “o maior dos geômetras desde 

Apolônio” (EVES, 2007, p. 593); e, por fim, o do inglês George Cantor (1845-1918) que foi 

pioneiro nos estudos da Teoria dos Conjuntos. Tais “especializações” exerceram influência 

considerável na Matemática dos tempos atuais, haja vista que o estudo minucioso e intensivo 

desses objetos desembocou satisfatoriamente no século posterior, delineando algumas áreas 

de investigação bem definidas, a saber: a combinatória, a estatística e a lógica matemática 

(SOUSA, 2005). 

Uma conseqüência imediata de todo esse desenvolvimento em Matemática foi o 

aumento das produções bibliográficas e, presumivelmente, da necessidade de periódicos para 

a difusão desses trabalhos. O que se viu a partir daí foi uma espantosa criação de círculos de 

discussão, jornais e periódicos que intensificaram a divulgação de pesquisas nos domínios da 

Matemática; enquanto, no século XVIII, havia 210 periódicos que estampavam artigos 

matemáticos, no século XIX, esse número subiu para 950. Entre periódicos desse tipo, 
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podemos destacar o francês l´École Polytechnique (1796), o mais antigo dos periódicos 

correntes, a revista alemã Journal für die reine und angewandte Mathematik (1826) e a 

francesa Journal de Mathématiques Pures e Appliquées (1836), além do inglês Cambridge 

Mathematical Journal (estabelecido em 1839, a partir de seu diretor Augustus de Morgan), 

que depois passou a se chamar Cambridge and Dublin Mathematical Journal (1846) (EVES, 

2007). 

Diante do exposto, reiteramos a colocação feita no início deste subitem; o brilhantismo 

da produção matemática do século XIX não se compara a qualquer outro que o precede. 

 

 

2.2 A FAMÍLIA DE MORGAN 

 

 

Augustus De Morgan nasceu em 27 de junho de 1806, em Madura, Província de 

Madras, no sul da Índia, sendo o quinto filho de Elizabeth Dodson e de John De Morgan – um 

tenente coronel que trabalhava a serviço da Companhia do Leste da Índia.  

A Companhia do Leste da Índia era uma associação mercante de Londres instituída 

através de uma carta patente concedida pela Rainha Elizabeth I, em 1600, que permitia 

negociar com os indianos do leste por um período de 15 anos, posteriormente renovado por 

tempo indeterminado. Os prósperos negócios da Companhia se baseavam em comercializar 

produtos como algodão, seda, índigo, sal, chá, prata e ópio, os dois últimos, inclusive, 

produzidos na Índia que permaneceu sob este domínio até 1873, quando a companhia foi 

dissolvida. 

Contudo, as situações históricas mencionadas não foram vivenciadas diretamente por 

Augustus De Morgan, visto que, aos sete meses de idade, sua família regressou à Inglaterra, e 

se instalou em Worcester. Seu pai, porém, retornou à Índia em 1808 e só juntou-se à família 

novamente em 1810. Eles, inicialmente, viviam ao norte de Devoushire. Em 1812, mudaram-

se para Tauton, em Somersetshire. Nesse ano, John De Morgan retornou mais uma vez à Índia 

para comandar um batalhão em Quilon onde permaneceu até que ficou doente. Em 1816, em 

sua viagem de retorno de Madras para a Inglaterra, faleceu em virtude de problemas no 

fígado. De Morgan, nessa ocasião, tinha 10 anos de idade. A mãe de De Morgan, por sua vez, 

faleceu anos mais tarde, em 1856.  

É importante salientar que o avô materno de De Morgan, James Dodson, escreveu um 

tratado denominado Anti-logarithmic Canon e nele calculou a tábua de anti-logaritmos, 
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determinando os números correspondentes para logaritmos exatos. A inclinação de De 

Morgan para a Matemática teria, supostamente, vestígios familiares. 

 

  

2.3 AUGUSTUS DE MORGAN E SUA VIDA ACADÊMICA 

 

 

Após o falecimento de John De Morgan, sua família residiu em várias regiões do 

sudoeste da Inglaterra e Augustus De Morgan recebeu educação elementar em algumas 

escolas de pouco crédito. Nessa época, estudava Latim, Grego e Hebreu. Mesmo assim, seu 

talento para a Matemática passou despercebido até a idade dos quatorze anos, quando um 

amigo da família, que, acidentalmente, o descobriu fazendo um esboço elaborado de uma 

figura euclidiana com régua e compasso, iniciou-o em demonstrações de Euclides. 

De Morgan sofria de um defeito físico. Era cego do olho direito em virtude de ter sido 

afetado por uma enfermidade ao nascer. Como conseqüência disso, ele não se interessava por 

esportes e não se juntava aos outros garotos. Em 1821, já nos estudos secundários, foi para a 

Mr. Parsons School em Redland, onde se tornou alvo de piadas, por vezes cruéis, dos colegas 

de estudo, dado ao seu problema físico. Nessa época, ao contrário do desejo de sua mãe em 

torná-lo clérigo, De Morgan mostrou-se pouco disposto a seguir tal carreira.  

Em 1823, aos 16 anos de idade, ingressou no Trinity College, em Cambridge, uma 

cidade situada a 80 quilômetros de Londres, e que, desde o século XII, é reconhecida como 

um centro universitário de referência. O Trinity College foi fundado pelo rei Henry VIII, em 

1546, como uma extensão da Universidade de Cambridge. 

 

 

       

       

 

 

         

 

         Ilustração 2 - Torre do Relógio do Trinity College 

         Fonte: Trinity (2007). 

 

No Trinity College, Augustus De Morgan foi influenciado em seus estudos por seus 

tutores: o algebrista George Peacock (1791-1858) e William Whewell (1794-1866), filósofo 
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da ciência e também estudioso da história das ciências indutivas. Eles tornaram-se grandes 

amigos, pois De Morgan demonstrou particular interesse pelas renovações da álgebra, e, 

posteriormente, pela lógica, dois objetos de sua futura dedicação acadêmica. Ao final de seus 

estudos nessa instituição, graduou-se como quarto wrangler. Esse tipo de titulação era 

concedido aos estudantes de Matemática que eram submetidos a um exame para graduação 

em Matemática na Universidade de Cambridge, denominado “tripos” matemático; seria 

equivalente a dizer que De Morgan havia sido aprovado em quarto lugar, ou seja, graduou-se 

como quarto wrangler em sua época de estudante.  

Durante sua formação acadêmica no Trinity College, De Morgan frequentou 

assiduamente clubes musicais, tomando a flauta como recreação em detrimento da prática de 

esportes as quais eram dificultadas por sua deficiência visual, o que o tornou um primoroso 

tocador de flauta. Com a graduação, tornou-se Bacharel em Artes. Contudo, para obter o título 

de Mestre nessa área, era necessário submeter-se a um exame religioso obrigatório nas 

Universidades de Cambridge e Oxford, ao que, entretanto, recusou-se fortemente, embora 

tivesse sido educado como membro da Igreja da Inglaterra. Em decorrência da 

impossibilidade de levar o mestrado adiante, abandonou as artes e voltou para a sua casa em 

Londres, em 1826, dedicando-se aos estudos em advocacia. Em tempo, é válido mencionar 

que os testes teológicos nessas universidades só foram abolidos como condição para galgar 

graus acadêmicos em 1875 (MACFARLANE, 1916). 

 Em 1827, aos vinte e dois anos, foi nomeado professor de Matemática na recém 

fundada London University (mais tarde chamada University College), cargo que ocupou até 

1866, com exceção de um intervalo de tempo de cinco anos (1831 a 1836), período em que se 

demitiu por causa de restrições de liberdade acadêmica.  

 

 

 Ilustração 3 - University College em meados do século XX 

 Fonte: University (2007). 

 

Como professor de Matemática, De Morgan era incomparável; sua memória 

extraordinária produzia explicações exatas dos problemas que exigiam um raciocínio 
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matemático mais prolongado ou de difícil resolução, o que apenas reforçava sua expressiva 

habilidade com a ciência exata (BOYER, 1974). 

 

 

2.4 CASAMENTO, FILHOS E PERSONALIDADE 

 

 

Na época em que morava em Londres, Augustus De Morgan tornou-se amigo de outro 

matemático, o professor de Latim, Grego e Hebreu, William Frend, notadamente conhecido 

por sua aversão ao uso dos números negativos. Juntos, interessaram-se por estudos em 

aritmética além de possuirem, em suas visões religiosas, alguns pontos similares. De Morgan 

tornou-se frequentador da casa de Frend e conheceu sua filha, Sophia Elizabeth, com quem 

veio a casar-se em 1837.  

Após o casamento, estabeleceram-se em Chelsea, Inglaterra, onde De Morgan 

manteve um grande círculo de amigos intelectuais e artísticos. Tiveram juntos sete filhos, 

Elizabeth Alice, William Frend, George Campbell, Edward Lindsey, Anne Isabella, Helen 

Christina e Mary Augusta De Morgan. Em vida, o casal sofreu a perda de três filhos vítimas 

de tuberculose: Elizabeth, em 1853; George, em 1867; e Helen Christina, em 1870.  

 Todavia, antes da morte de seus filhos, De Morgan demarcou uma forte atuação em 

algumas entidades relacionadas ao conhecimento científico. Em 1828, iniciou sua 

participação na Astronomical Society, fundada em 1820, onde exerceu o cargo de secretário 

honorário, contribuindo nas questões administrativas, editando publicações e escrevendo 

informações sobre a vida e obra dos membros em seus obituários.  

Em outras associações, entretanto, recusou-se a participar. Negou-se a receber um 

título honorário na University of Edinburgh, bem como ser membro da conceituada Royal 

Society de Londres. A última entidade foi fundada em 1660 e durante toda a sua história, 

promoveu a “excelência” na ciência com a divulgação de inúmeros trabalhos e pesquisas 

científicas. Em seu catálogo de membros, podemos encontrar nomes expressivos: Isaac 

Newton (1642-1727), Albert Einstein (1879-1955), Charles Darwin (1809-1882), Pierre S. 

Laplace (1749-1827), George Peacock (1791-1858), entre outros. A Royal Society expressava 

seu compromisso em reafirmar a evidência empírica como a base do conhecimento sobre o 

mundo natural, testemunhando experiências e discutindo os temas científicos envolvidos. Os 

encontros semanais desta sociedade aconteceram, entre 1660 e 1710, no Gresham College, a 

primeira sede da entidade. Atualmente, além de possuir uma excelente estrutura física para 
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promover encontros e conferências acadêmicas, a Royal Society dispõe de uma biblioteca com 

cerca de 70.000 títulos, publicados entre 1470 até os anos mais atuais.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4 – Gresham College        Ilustração 5 – Royal Society, sede atual 

Fonte: Gresham ([200-?]).          Fonte: Royal (2008). 

 

Sobre as recusas de De Morgan, Thomas Hirst, presidente da Sociedade Matemática 

de Londres entre os anos de 1872 a 1874, assim se posicionou: “A dry dogmatic pedant I fear 

is Mr De Morgan, notwithstanding his unquestioned ability”
1 

(O‟CONNOR; ROBERTSON, 

2007). Sobre o assunto, Macfarlane (1916, p.12-13) ressalta que:  

 

 

He disliked the country, and while his family enjoyed the seaside, and men 

of science were having a good time at a meeting of the British Association in 

the country he remained in the hot and dusty libraries of the metropolis […] 

He never sought to become a Fellow of the Royal Society, and he never 

attended a meeting of the Society; he said that he had no ideas or sympathies 

in common with the physical philosopher. His attitude was doubtless due to 

his physical infirmity, which prevented him from being either an observer or 

an experimenter. He never voted at an election, and he never visited the 

House of Commons, or the Tower, or Westminster Abbey
2
.  

 

 

 

Os aspectos destacados por MacFarlane revelam algumas inocentes excentricidades de De 

Morgan além de outras consideradas fortes ao temperamento, como a facilidade para recusar 

cargos. Uma justificativa para sua recusa em ser membro da Royal Society pode ser conduzida 

                                                 

1
 Receio que Senhor De Morgan seja um dogmático pedante e insensível, apesar de sua indiscutível capacidade 

(tradução nossa). 
 
2
 Ele não gostava do campo e, enquanto a sua família se divertia na praia e os homens de ciência tinham uma 

reunião prazerosa da Associação Britânica no campo, ele preferia as bibliotecas quentes e empoeiradas da 

metrópole [...] Ele nunca pretendeu tornar-se um membro da Royal Society e nunca participou de uma reunião 

da Sociedade, ele afirmava não ter idéias ou simpatias em comum com os filósofos físicos. Sua atitude foi sem 

dúvida devido à sua debilidade física, que o impedia de ser tanto um observador quanto um experimentador. 

Ele nunca votou em uma eleição, e nunca visitou a House of Commons, ou a Tower, ou Westminster Abbey 

(tradução nossa). 

http://www.fortunecity.com/banners/interstitial.html?http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Hirst.html
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nas palavras extraídas da introdução do A Budget of Paradoxes e que diferem, essencialmente, 

da impelida por Macfarlane na citação anterior: 

 

 

The Royal Society was founded as a co-operative body, and co-operation 

was its purpose. The early charters, etc. do not contain a trace of the 

intention to create a scientific distinction, a kind of Legion of Honor. It is 

clear that the qualification was ability and willingness to do good work for 

the promotion of natural knowledge, no matter in how many persons, nor de 

what position in society […] In time arose, almost of course, the idea of 

distinction attaching to the title; and when I first began to know the Society, 

it was in this state. Gentleman of good social position were freely elected if 

they were really educated men; but the moment a claimant was announced as 

resting on his science, there was a disposition to inquire whether he was 

scientific enough
3 
(DE MORGAN, 1954a, p. 25-26).  

 

 

Essas palavras conduzem-nos a supor que a aversão de De Morgan pela Royal Society diz 

respeito à concepção de seu corpo de membros a qual foge nitidamente aos objetivos de uma 

sociedade que se propõe a divulgar o conhecimento científico de seus participantes, 

independente de classe social ou quaisquer outros atributos, além da habilidade e disposição 

para fazer bons trabalhos. 

Ademais, há ainda outra falha apontada por De Morgan. Segundo ele, a Royal Society 

“[…] had sternly set itself against the formation of other societies; a Geological and 

Astronomical […]”
4
 (DE MORGAN, 1954a, p. 28).  

Dadas as duas justificativas com relação à sua posição sobre a Royal Society, é 

confortável afirmarmos que De Morgan defendia a tolerância intelectual. Aliás, a mesma 

qualidade imperava também em casos em que a religião se opunha à ciência. O trecho abaixo 

sugere esta argumentação: 

 

 

                                                 
3
 A Royal Society foi fundada como uma cooperativa de membros, e cooperação era seu propósito. As primeiras 

cartas, etc, não contêm um único vestígio de intenção em criar uma distinção científica, uma espécie de Legião 

de Honra. É óbvio que a qualificação era baseada na capacidade e disposição em fazer bons trabalhos para a 

promoção do conhecimento natural, não importa quantas pessoas, nem que posição ocupava na sociedade [...] 

Com o tempo surgiu, quase naturalmente, a idéia de distinção inerente ao título, e quando eu comecei a 

conhecer a sociedade, ela estava neste estado. Cavalheiros de alta posição social foram eleitos livremente como 

se fossem realmente homens capacitados, contudo, na ocasião em que um requerente foi anunciado como 

membro, baseado em seu sistema científico, houve uma disposição para investigar se ele era instruído o 

suficiente (tradução nossa). 

 
4
 [...] tinha sido firmemente contra a formação de outras sociedades; a Geológica e a Astronômica [...] (tradução 

nossa). 
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The manner in which the Galileo case [...] have been hawked against the 

Roman see are enough to show that the Pope and his adherents have not 

cared much about physical philosophy […] The Holy Spirit did not mean to 

teach natural philosophy: this they know beforehand; or else they infer it 

from finding that the earth does move, and the Bible says it does not
5
 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 35-36). 
 

 

Ao comentar sobre o caso de Galileo Galilei e sua luta com a Igreja, De Morgan revela a 

intolerância dessa entidade com as teorias científicas que estivessem em desacordo com as 

escrituras bíblicas. Desse modo, aponta que, embora a Igreja tenha evidências de que suas 

interpretações acerca das Escrituras estão equivocadas, ainda assim promovem a defesa destas 

concepções bíblicas, declarando o espírito dominador de seus princípios. 

Aliás, De Morgan demitiu-se da University College em protesto ao que ele acreditava 

ser uma violação total da liberdade do pensamento religioso. Em 1866, o Conselho da referida 

entidade recusou a indicar James Martineau, um notável ministro e escritor Unitariano, para a 

cadeira de Filosofia Mental e Lógica, apesar de ele ser admitidamente o candidato mais 

qualificado. De Morgan interpretou esta ação como uma clara violação dos princípios da 

entidade (NAGEL, 1954). 

De forma complementar e, ainda de acordo com Nagel (1954), é válido salientar que 

De Morgan nunca se filiou a nenhuma seita religiosa, mesmo tendo confessado ser um devoto 

Cristão. Conforme Sousa (2008), havia uma forte simpatia de De Morgan pelo Unitarismo (ou 

Unitarianismo), uma doutrina religiosa que surgiu na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII e 

que defendia a unicidade absoluta de Deus, em contraste com a concepção da Santíssima 

Trindade da Igreja Católica. Para os unitarianos, por exemplo, Jesus Cristo é subordinado ao 

Pai e, mesmo sendo considerado “Divino” por ser um líder religioso incrivelmente talentoso e 

poderoso, ainda assim é humano (WEBER, 1999). O sogro de De Morgan, William Frend, era 

um adepto dessa doutrina religiosa, e tal fato, talvez justifique sua simpatia pelo 

Unitarianismo.  

Neste contexto, ao relermos a citação anterior, observamos certa indiferença de De 

Morgan com o “espírito santo”, a terceira personificação desta trindade.  

                                                 
5 O modo como o caso de Galileu [...] tem sido lançado contra a Igreja Católica parece ser o suficiente para 

mostrar que o Papa e seus aderentes não apreciam muito filosofia física [...] O Espírito Santo não sabe ensinar 

filosofia natural: isto eles sabem de antemão; ou então eles confirmariam que a Terra se move, e a Bíblia diz 

que não (tradução nossa). 
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 É concludente que, diante de todas as argumentações anteriores e na condição de 

cientista, Augustus De Morgan manteve uma postura correta e coerente com relação à seleção 

dos membros em sociedades da ciência, bem como em situações em que a interferência da 

religião prejudicava o desenvolvimento científico. Tais conclusões devem, supostamente, 

explicar algumas de suas excentricidades. 

Uma prova de sua coerência científica pode ser representada pela sua participação 

atuante como co-fundador e primeiro presidente da Sociedade Matemática de Londres, 

fundada em 1865. Consoante Eves (2007), a London Mathematical Society trata-se da mais 

antiga das sociedades de Matemática organizadas no século XIX que passaram a publicar 

regularmente periódicos relativos à ciência exata. Além de patrocinar tais publicações, 

sociedades como essa fornecem boletins informativos, realizam reuniões, colóquios e 

congressos para promover o convívio de matemáticos de seus próprios países e de outras 

regiões, tornando-se elemento importante na organização e desenvolvimento da atividade de 

pesquisa científica em Matemática. Atuando conjuntamente com o pai na presidência desta 

instituição, George Campbell De Morgan (1841-1867) foi o primeiro secretário. George, por 

sua vez, adquiriu grande destaque em Matemática tanto na University College quanto na 

University of London.  

 Em 1866, então com sessenta anos de idade, a vida de De Morgan tornou-se reclusa. A 

sua saída da University College, que também sediava os encontros da London Mathematical 

Society, conduziram-lhe a abandonar a entidade e a cena de seus trabalhos científicos, 

situação esta intensificada com o falecimento de seu filho George e da filha Helen em um 

intervalo de três anos. Desde então, De Morgan ficou doente e posteriormente esquecido, 

morrendo em 18 de março 1871, em Londres, aos 65 anos, de prostração nervosa.  

Uma característica insigne de De Morgan era seu amor intenso pelos livros. Era um 

bibliófilo por natureza e tratou a bibliografia como uma ciência importante. Em suas palavras: 

 

  

The most worthless book of a bygone day is a record worthy of preservation. 

Like a telescopic star, its obscurity may render it unavailable for must 

purposes, but it serves, in hands which know how to use it, to determine the 

places of more important bodies
 6
 (DE MORGAN, 1847, p. ii).

 

 

                                                 
6
 O livro mais inútil de um dia passado é um registro digno de preservação. Como uma estrela telescópica, sua 

obscuridade pode torná-lo indisponível para determinados fins, mas que serve, nas mãos que sabem como usá-

lo, para determinar a localização de princípios muito importantes (tradução nossa). 
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Assim, assegurou que, ao preservarmos e investigarmos sistematicamente livros antigos, 

podemos determinar a localização de alguns pontos importantes na construção do 

conhecimento científico. Esta concepção se articula perfeitamente com os objetivos do 

historiador da ciência, os quais identificamos na introdução desta pesquisa. 

Com efeito, sua inclinação como historiador da Matemática e escritor de bibliografias 

afirmou-se também devido a sua paixão pelos livros; como ele próprio afirmava, “The history 

of science is almost entirely the history of books and manuscripts”
7
 (COMPANION TO THE 

ALMANAC, apud DAUBEN; SCRIBA, 2002, p. 407).  

Sua biblioteca, além de uma qualidade riquíssima de obras, constava de 

correspondências com outros matemáticos contemporâneos e de trabalhos matemáticos de 

campos variados, destinados à utilização de seus alunos. Após sua morte, a biblioteca foi 

comprada por Lord Overstone e doada à Universidade de Londres.  

Além de livros, também adorava enigmas e/ou fatos numéricos curiosos. Em 1864, ele 

escreveu um em que afirmava ter x  anos de idade no ano de 2x , sob o qual, a resposta correta 

seria 43 anos em 1849.  

 Sophia, após a morte de seu marido, escreveu sua biografia intitulada Memoir of 

Augustus de Morgan by his Wife Sophia Elizabeth de Morgan em 1882, publicando parte de 

suas correspondências com alguns colegas, como: George Boole, os matemáticos Hamilton e 

Charles Babbage (1791-1881) e Lady Ada Lovalace (1815-1852), uma ex-aluna de De 

Morgan. Em tempo, Charles Babbage ficou conhecido como o inventor da Difference Engine, 

uma máquina de calcular que operava com elementos finitos. Neste trabalho atuou 

conjuntamente com Ada Lovalace, que é considerada a primeira programadora de computador 

do mundo.  

 

 

2.5 PUBLICAÇÕES E SEU ENVOLVIMENTO COM A MATEMÁTICA 

 

 

Augustus De Morgan inaugurou sua produção matemática concomitantemente ao 

início de sua docência na London University. Nessa época, foi o produtor mais efetivo da 

                                                 
7
 A história da ciência é quase que inteiramente a história dos livros e manuscritos (tradução nossa). 
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Society for the Diffusion of Useful Knowledge
8
, SDUK, chegando a publicar livros e cerca de 

um sexto dos artigos na Penny Cyclopaedia, um periódico desta sociedade (MACFARLANE, 

1916). Seus artigos de diversos tamanhos não são menos do que oitocentos e cinqüenta em 

sua totalidade.  

A SDUK foi fundada em 1826 pelos mesmos fundadores da London University e tinha 

o objetivo de: 

 

 

[…] impart useful information to all classes of the community, by acting as 

the intermediary between authors and publishers […] Most of those 

concerned with the founding of the Society as a project in self-education 

were also involved in the founding of the new University of London (now 

UCL)
9 
(SDUK, 2007). 

 

 

Dessa forma, a Sociedade publicava textos de adaptação científica destinados às pessoas de 

todas as classes sociais, inclusive funcionando como um projeto de auto-educação aos que 

não tinham acesso ao ensino formal. Seu objetivo maior era promover a rápida difusão desses 

conhecimentos entre o grande público.  

Entre as publicações de De Morgan pela SDUK, podemos mencionar o Treatise of 

Calculus Differential and Integral em 1842, On the Study and Difficulties of Mathematics em 

1831 e um outro trabalho chamado Spherical Trigonometry de 1834. No campo da 

Astronomia, publicou Explanation of the Gnomonic Projection of the Sphere em 1836, 

incluindo mapas das estrelas, e também Treatise on the Globes, Celestial and Terrestrial em 

1845. Por um equívoco na série de probabilidade escrita por Sir J. W. Lubbock e J. 

Drinkwater-Bethune foi atribuído a De Morgan um erro que prejudicou seriamente seu 

conhecido talento de precisão bibliográfica. Foram necessários quinze anos para que De 

Morgan o desmentisse, escrevendo um artigo para The Times. Dois outros trabalhos 

importantes podem ser encontrados na Encyclopaedia Metropolitana. Tratam-se de artigos 

sobre o cálculo de funções e a teoria das probabilidades.  

                                                 

8
 Sociedade para a Difusão do Conhecimento Útil (tradução nossa). 

 
9
 [...] transmitir informações úteis a todas as classes da comunidade, atuando como intermediário entre os autores 

e editores [...] A maioria das pessoas envolvidas com a fundação da Sociedade como um projeto de auto-

educação também foram envolvidos na fundação da nova Universidade de Londres (agora University College 

London) (tradução nossa). 
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Os escritos matemáticos de De Morgan contribuíram significativamente para o 

progresso da ciência. Suas memórias na Foundation of Álgebra, escritas nos 7º e 8º volumes 

da Cambridge Philosophical Transactions, contêm algumas das suas mais importantes 

contribuições à filosofia do método matemático; William Rowan Hamilton, matemático 

irlandês, as menciona mais de uma vez no prefácio de seu Lectures on Quaternions (1853), 

como tendo o encorajado a fazer o trabalho sobre o novo sistema de quaternions. De forma 

geral, o sistema adotado por Hamilton libertou a álgebra de seu vínculo com a aritmética, 

abrindo as portas para a álgebra abstrata.  

No entanto, a influência de De Morgan na Matemática da Inglaterra só poderá ser 

estimada, fazendo uma revisão de sua longa série de publicações, que começam em 1828, 

com uma tradução de parte do texto Elements of Álgebra, de Louis Pierre Marie Bordon 

(1779-1854), cuja publicação original francesa data de 1831. Em 1830 publicou a primeira 

edição de Elements of Arithmetic que se distinguiu pelo tratamento filosófico simples, mas 

completo das idéias de número e magnitude, expressando a conexão que há entre ambos. Em 

tempo, falar da magnitude de um número é o mesmo que considerar seu valor absoluto, assim, 

a magnitude de -3 é 3. Esse tipo de associação foi utilizado em alguns sistemas 

computacionais.  

Ainda em 1831, juntou-se a George Peacock para compor a British Association for the 

Advancement of Science, uma conceituada organização científica que, entre outros objetivos, 

buscava impulsionar o progresso científico, fornecendo uma direção mais sistemática às 

investigações, dando suporte às matérias de cunho científico e promovendo a interação entre 

os cientistas. As reuniões desta entidade geralmente aconteciam em cidades do interior, 

sugerindo, assim, que o avanço da ciência pode ser concebido em qualquer região. 

Outros trabalhos de destaque De Morgan são The Elements of Algebra, em 1835; The 

Essay on Probabilities, de 1838, que compôs o 107º volume da Lardner's Cyclopaedia e cuja 

contribuição foi expressiva para o assunto de probabilidade; e The Elements of Trigonometry 

and Trigonometrical Analysis, tratamento preliminar para outra obra sua Differential Calculus 

de 1837. 

Em 1838 introduziu o termo “indução matemática” e o definiu como um recurso em 

provas formais, pois até então era utilizado de forma pouco clara. O termo apareceu primeiro 

no artigo Induction (Mathematics) na Penny Cyclopaedia.  

Boyer (1974, p. 265) infere que “em 1654 Pascal deu uma explanação eminentemente 

clara do método de indução matemática” em referência ao seu conhecido triângulo. Tais 

estudos também foram partilhados por Pierre de Fermat (1601-1665) ao investigar o 
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desenvolvimento do raciocínio por recorrência. Entretanto, há indícios desse método em uma 

obra anterior, de autoria de Francesco Maurolycus (1494-1575), embora o nome, 

propriamente dito, “indução matemática” só surgiria, em 1838, no citado artigo de De 

Morgan. O próprio triângulo tinha mais de 600
 
anos, mas o matemático francês, Blaise Pascal 

(1623-1662), descobriu propriedades novas, escrevendo-o em 1653 e publicando-o em 1665. 

Nele, obtém-se qualquer elemento, da segunda linha em diante, com a soma de todos os 

elementos da linha anterior localizados exatamente acima ou à esquerda do elemento desejado 

(EVES, 2007). Esse raciocínio pode ser mais bem visualizado no esboço que segue: 

 

1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

1 3 6 10 15

1 4 10 20

1 5 15

1 6

1  

     Ilustração 6 - Triângulo de Pascal 

     Fonte: Eves (2007) 

 

É possível observar na quarta linha que 10 = 6 + 3 + 1, 20 = 10 + 6 + 3 + 1 e na anterior 15 = 

5 + 4 + 3 + 2 + 1; a propriedade vale para todos os elementos que se queiram determinar. O 

triângulo é obtido, desenhando-se a diagonal, conforme mostra a figura acima. 

A “indução matemática” deriva de um recurso em que se estabelece uma propriedade 

geral como conclusão do conhecimento de dados singulares. De forma mais categórica, ela é 

um método de prova matemático utilizado para demonstrar a verdade de um número infinito 

de proposições em certos tipos de teoremas. A prova por indução, ou recorrência, mostra que 

um enunciado vale para todos os números naturais n e consiste de dois passos: 

1. A base: mostrar que o enunciado vale para n=1; 

2. O passo indutivo: mostrar que, se vale para n=k, então o mesmo enunciado vale 

para n=k+1. 

O funcionamento desse método equivale a provar que o enunciado é verdadeiro para 

um valor inicial, da mesma forma, prova-se a validade para um valor seguinte. Se ambas as 

coisas estão provadas, então qualquer valor pode ser obtido através da repetição desse 

processo.  
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Uma representação grosseira da indução matemática pode ser esboçada no que 

geralmente se chama de “efeito dominó”. Ao dispor os dominós em pé em uma longa fila, 

mantendo a mesma distância um do outro e sem qualquer interferência, podemos assegurar 

que se o primeiro dominó cair, o seguinte cairá; e nessa sequência todos os dominós da fila 

serão derrubados. 

Além dessas contribuições, é interessante salientarmos que, sendo um incansável 

escritor, De Morgan também estudou sobre História da Matemática; escreveu biografias de 

Isaac Newton e Edmund Halley (1656-1742) para o British Worthies (Ilustre Britânico); e 

produziu um dicionário, Biographical Dictionary (Dicionário Biográfico) da SDUK, onde 

abarcou os matemáticos mais importantes do século XVII. Entre os anos de 1831 e 1857, 

contribuiu também com artigos para o Companions to the British Almanack (Guia para o 

almanaque britânico), que tratavam dos mais variados tópicos relacionados à astronomia, 

cronologia, cunhagem decimal (estudo das moedas), bibliografia e história da ciência. 

Diversos trabalhos editados por De Morgan podem ser encontrados no British Museum 

Catalogue. Ele fez numerosas contribuições anônimas ao longo dos anos para o Athenaeum, 

para o Notes and Queries, e ocasionalmente para o The North British Review, Macmillan's 

Magazine, dentre outros. 

De fato, constatamos que a produção de De Morgan aborda temas diversos como a 

aritmética, a análise e a probabilidade, mas suas contribuições mais significantes consistem 

em avanços, especialmente, para a álgebra e a lógica. Dois de seus ilustres trabalhos foram 

desenvolvidos nessas áreas. A melhor apresentação de sua visão algébrica é encontrada em 

um volume, intitulado Trigonometry and Double Álgebra, de 1849. Quanto à formulação 

lógica, é possível encontrar suas concepções na obra Formal Logic, publicada em 1847, e em 

um trabalho preliminar de menor volume denominado First Notions of Logic, de 1839. 

Em sua obra sobre álgebra, Augustus De Morgan apoiou-se nas idéias de Peacock. 

Nela, fornecia uma interpretação geométrica para os números complexos, reconhecendo a 

natureza puramente simbólica da álgebra e indicando também a existência de outras álgebras 

além da ordinária. Aliás, o termo álgebras (no plural) aparece inicialmente nesta obra:  

 

 

In abandoning the meaning of symbols, we also abandon those of the words 

which describe them. Thus addition is to be, for the present, a sound void of 

sense. It is a mode of combination represented by +; when + receives its 

meaning, so also will the word addition. It is most important that the student 

should bear in mind that, with one exception, no word nor sign of arithmetic 

or algebra has one atom of meaning thoroughout this chapter, the object of 



- 32 - 

 

which is symbols, and their laws of combination, giving a symbolic algebra 

which may hereafter become the grammar of a hundred distinct significant 

algebras
10

 (DE MORGAN, 1849, p. 101). 

 

 

Com essas noções, apresentava algumas diferenças entre a sua álgebra e a de Peacock. 

Enquanto que para este, os símbolos representavam números ou grandezas; para De Morgan, 

os símbolos mantinham certa abstração, isto é, as letras A, B e C podiam representar vícios e 

virtudes, e os sinais + e – podiam significar, respectivamente, recompensas e castigos.  

 A “exceção” mencionada por De Morgan na citação acima é destinada ao símbolo de 

igualdade (=), pois segundo ele, na expressão A = B, os símbolos A e B devem ter o mesmo 

significado resultante, ou seja, se A e B possuem a mesma quantidade, então suas operações 

produzirão o mesmo efeito (MACFARLANE, 1916). 

Para MacFarlane (1916), De Morgan também acrescentou a esta obra um inventário de 

símbolos fundamentais (0, 1, +, −, ×, †) e formulou as Leis da álgebra, que contavam 

quatorze, apesar de algumas constituírem-se de meras definições. Assim, as leis de De 

Morgan na álgebra podem ser reduzidas para as enumeradas a seguir (MACFARLANE, 1916, 

p. 14): 

1. Lei dos sinais: + + = +, + − = −, − + = −, − − = +, × × = ×, × ÷ = ÷, ÷ × = ÷, ÷ ÷ = ×.  

2. Lei Comutativa: a + b = b + a, ab = ba.  

3. Lei Distributiva: a (b + c) = ab + ac.  

4. Lei dos índices: a 
b 

× a 
c 
= a 

b+c
, (a 

b
) 

c 
= a 

bc
, (ab) 

d 
= a 

d 
× b 

d
.  

5. a − a = 0, a ÷ a = 1.  

A partir dessas idéias, De Morgan afirmava que, entre algumas leis, havia uma relação 

de dependência entre si. Além disso, defendia que, na transição da “álgebra simples”, do 

sistema numérico real, para a “álgebra dupla”, a dos números complexos, as regras de 

operações permaneciam as mesmas e estavam esgotados todos os tipos de álgebra, ou seja, 

não era possível desenvolver uma álgebra tripla ou quádrupla (BOYER, 1974). No entanto, 

esse argumento foi contestado pelo matemático irlandês William Rowan Hamilton. Para ele, o 

                                                 
10

 Ao abandonar o significado dos símbolos, nós também abandonamos as palavras que os descrevem. Assim 

adição é para ser, no momento, sem sentido. É um modo de associação representado por +; quando + recebe 

o seu significado, assim também a palavra adição receberá. É muito importante que o aluno tenha em mente 

que, com uma única exceção, nenhuma palavra, nem sinal de aritmética ou álgebra tem um mínimo de 

significado ao longo deste capítulo, o objeto do qual são os símbolos, e as suas leis de combinação, propondo 

uma álgebra simbólica que pode tornar-se a ser uma gramática de cem álgebras significativas distintas 

(tradução nossa). 
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número complexo binário a + bi poderia ser estendido a três dimensões orientadas no plano, 

chegando, assim, às triplas ordenadas a + bi + cj, o que, porém, não funcionava para a 

multiplicação de n-uplas quando n maior que dois. Foi quando, em 1843, percebeu que essa 

operação funcionava perfeitamente entre as quádruplas de números a + bi + cj + dk em vez 

de triplas substituindo a propriedade comutativa pela multiplicação, o que foi distintamente 

explicado em sua Lectures on Quaternions de 1853.  

 Diante dessa controvérsia, os dois matemáticos iniciaram uma troca de 

correspondências que se manteve por vinte e quatro anos e cujas discussões não eram apenas 

relativas a assuntos matemáticos, mas também a assuntos de interesse geral. Tais 

correspondências são marcadas pela genialidade da parte de Hamilton e pela espirituosidade 

das respostas de De Morgan (MACFARLANE, 1916). O trecho a seguir representa uma 

dessas espécies, em que primeiramente Hamilton escreve para De Morgan, “My copy of 

Berkeley's work is not mine; like Berkeley, you know, I am an Irishman”
11 (MACFARLANE, 

1916, p. 12). 

Ao que De Morgan responde: 

 

 

Your phrase 'my copy is not mine' is not a bull. It is perfectly good English 

to use the same word in two different senses in one sentence, particularly 

when there is usage. Incongruity of language is no bull, for it expresses 

meaning. But incongruity of ideas (as in the case of the Irishman who was 

pulling up the rope, and finding it did not finish, cried out that somebody had 

cut off the other end of it) is the genuine bull
 12

(MACFARLANE, 1916, p. 

12). 

 

 

O trecho reforça a sagacidade de De Morgan com suas respostas nas eventuais trocas de 

correspondência. O que o faz, segundo Macfarlane (1916, p. 12), um “[...] brilliant and witty 

writer, whether as a controversialist or as correspondent”
13

. 

                                                 
11

 Minha cópia do trabalho de Berkeley não é minha; tal como Berkeley, você entende, eu sou um irlandês 

(tradução nossa). 

 
12

 Sua frase "a minha cópia não é minha" não é uma bobagem. Ela está em perfeito inglês para ser utilizada em 

dois sentidos diferentes em uma mesma sentença, especialmente quando há costume. Incongruência de 

linguagem não é bobagem, desde que exprima sentido. Entretanto, incongruência de idéias (como no caso do 

irlandês que estava puxando a corda e não tendo encontrando o fim, exclamou que alguém tinha cortado a 

extremidade final da corda) é um genuíno absurdo (tradução nossa). 

 
13

 [...] espirituoso e brilhante escritor, seja como um polemista ou como correspondente (tradução nossa). 
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Em lógica, assim como outros assuntos, De Morgan se correspondeu com vários 

cientistas. Coincidentemente, um deles também se chamava Hamilton, porém com ele, 

diferente do professor de matemática irlandês, De Morgan não manteve uma relação tão 

amistosa. Trata-se do baronete escocês, Sir William Hamilton, professor de lógica e 

metafísica da Universidade de Edimburgh, que com seus estudos contribuiu com a 

quantificação do predicado na lógica. A polêmica com Hamilton, o escocês, será comentada 

nas investigações que sucedem. 

A mais extraordinária das correspondências estabelecidas por De Morgan, no assunto 

da lógica, foi com George Boole, com quem, posteriormente, estabeleceu estreita amizade. 

Entretanto, a controvérsia com Hamilton fez De Morgan interromper suas correspondências 

com Boole quando ambos trabalhavam em seus livros pessoais sobre lógica (SOUSA, 2008). 

Para finalizar, entre tantas publicações, há uma em especial, a qual destinaremos o 

objetivo de nossa investigação: A Budget of Paradoxes, publicada postumamente, em 1872, 

pela viúva de De Morgan. O tratamento destinado nas revisões críticas esboçadas no A Budget 

of Paradoxes reforçam a percepção historiadora de nosso autor, bem como enfatizam o seu 

amor pelos livros e pela leitura.  
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PARADOXO 

 

 

 

 Ilustração 7 – Relatividade 
       Fonte: Escher (2007) 
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3 PARADOXO 

 

 

Desde a mais remota das civilizações, o homem tem a necessidade de compreender a 

realidade e o mundo enigmático que se apresenta à sua frente. Em nosso cotidiano, permeia 

uma curiosidade intelectual sobre os princípios que estão articulados à nossa existência e ao 

espaço que nos cerca.  

Como resultado disso, inúmeros conceitos e denominações foram atribuídos aos 

objetos, aos fatos, às pessoas, aos sentimentos e ao conhecimento em geral; à ciência, 

propriamente dita. Com efeito, o nosso caminhar diário fundamentou-se em crenças ou 

evidências implícitas, oriundas de nossos antepassados, as quais, casualmente, não 

questionamos por nos parecer óbvias e, portanto, não merecer algum tipo de esforço em testar 

sua validade (CHAUÍ, 2000).  

Por outro lado, o desejo de encerrar uma dúvida, ou ainda, de compreender o que não 

é compreensível, faz-nos aventurar pelo caminho de busca da verdade, que pode ser indicado 

por um sentimento de incredulidade, insegurança, perplexidade, ou ainda por espanto e 

admiração diante de algo novo e inabitual em nossa experiência cotidiana. A não-aceitação 

imediata ou a negação de conceitos, valores e comportamentos previamente estabelecidos, 

tende a situar uma atitude filosófica (CHAUÍ, 2000). 

 Uma ação deliberada contrária a pré-conceitos, inquirindo suas particularidades e 

desencadeando em novas indagações e investigações a respeito do conhecimento constituem a 

base da concepção de “paradoxo”. Assim, a definição de “paradoxo” e sua localização no 

caminho da busca sistemática de conhecimento é o objeto de estudo deste capítulo o qual será 

complementado com situações enriquecedoras e significativas para o entendimento do tema.  

 

 

3.1 CONCEITO DE PARADOXO 

 

 

As primeiras formas da palavra tiveram por base o grego. Ela é composta pelo prefixo 

para que quer dizer “além de” ou “fora de”, acrescida do sufixo doxa, que significa “crença” 

ou “opinião”. Etimologicamente, portanto, o termo paradoxo define algo que é contrário à 

opinião geral, ou ao que se opõe à opinião admitida como válida pelo senso comum.  
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Além do aspecto etimológico evidenciado e que normalmente se conhece, o sentido da 

palavra em seu formato grego também se articula às situações de rareza, como algo 

inesperado ou excêntrico, denotando que a aparência inacreditável de algo envolve um desafio 

filosófico. Segundo Bueno (1966, p. 2871), “Na antiga literatura clássica qualquer sentença 

filosófica, fôsse ou não contraditória era chamada paradoxo, significando apenas 

extraordinário, excepcional”. Tal notoriedade ganha outro enfoque na proposta do Oxford 

English Dictionary (OED), o qual expressa duas definições. A primeira delas diz que: 

 

 

A statement or tenet contrary to received opinion or expectation; often with 

implication that it is marvelous or incredible; sometimes with unfavorable 

connotation, as being discordant with what is held to be established truth, 

and hence absurd or fantastic; sometimes with favorable connotation, as a 

correction of vulgar error 
14

 (OED, apud ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 

147). 

 

 

O paradoxo soa ao ouvinte como absurdo porque foge aos princípios considerados sólidos, 

por isso integra-se à condição de incrível ou inacreditável. Nesse sentido, ele é conduzido, 

segundo OED, por uma conotação desfavorável.  

Em contrapartida, a conotação favorável é verificada nos casos, onde o paradoxo atua 

como a correção de um erro vulgar, quando de fato é verdadeiro apesar de sua aparência 

incongruente. 

Um erro vulgar, geralmente, não passa por critérios científicos rigorosos tais como a 

aprovação e autoridade de autores passados, ou seja, não passa pela atitude racional ou a 

observação empírica. É o que, conceitualmente, convenciona-se como “pseudodoxo”: a 

opinião isolada de um ou de poucos influencia na opinião geral de todo o resto (BROWNE, 

apud DE MORGAN, 1954). Nesse aspecto, inferimos que questões mais simples relacionadas 

à credulidade em superstição e, outras mais complexas, a teoria geocêntrica cosmológica, por 

exemplo, são diagnosticadas como erros vulgares. 

A conceituação preliminar, sugerida pelo OED, mesmo fornecendo conotações 

distintas, aponta para um fato comum: há uma incompatibilidade entre o paradoxo e a opinião 

da maioria, e, nesse sentido, produz uma aparência inacreditável. Essas implicações 

                                                 

14
 Uma declaração ou princípio contrário à opinião ou expectativa admitida, frequentemente com a implicação de 

que é inacreditável e incrível; algumas vezes com conotação desfavorável, quando é discordante com o que é 

assegurado ser verdade estabelecida e, portanto, absurdo ou fantástico; às vezes com conotação favorável, 

quando atua como correção de um erro vulgar (tradução nossa). 
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conduzem-nos a concluir que, sob esse prisma, um paradoxo ou é verdadeiro ou é falso e, sob 

esse aspecto, esta primeira definição se aproxima do sentido etimológico da palavra 

(ERICKSON; FOSSA, 1998). 

Contudo, de acordo com os autores, não podemos classificar uma declaração 

paradoxal baseados apenas em sua aparência absurda. Deverá haver razões supostamente 

convincentes para receber a identificação. Uma afirmação, pura e simples, do tipo “a Lua é 

completamente feita de queijo”, antes de ser um paradoxo, é uma afirmação falsa. No entanto, 

se, para chegarmos a esta conclusão, somos capazes de provar a existência de milhões de ratos 

na superfície da Lua, ou se, alguma sonda espacial descobrir que ela é realmente feita de 

queijo, então a afirmação resultaria em um paradoxo; neste caso, “paradoxo” é sinônimo de 

verdade (ERICKSON; FOSSA, 1998). Essa caracterização se articula à segunda definição 

proposta pelo OED, que assim explicita: 

 

 

A statement or proposition which on the face of it seems self-contradictory, 

absurd, or at variance with common sense, though, on investigation or when 

explained it may prove to be well-founded (or, according to some, though it 

is essentially true)
 
(OED, apud ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 148).

15
 

 

 

Um paradoxo é uma declaração aparentemente autocontraditória ou contrária à razão, não 

obstante pode tornar-se aceita, desde que seja demonstrada a sua validade por meio de uma 

investigação minuciosa sobre o assunto.  

Todavia, a proposta acima contraria a outra definição atribuída ao termo. O mesmo 

dicionário propõe ainda que “Often applied to a statement or proposition that is actually 

contradictory, or contradictory to reason or ascertained truth, and so, essentially absurd and 

false […]
16

 (OED, apud ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 148). Segundo OED, alguns 

comentadores negavam que afirmações aparentemente absurdas, ainda que provadas, 

posteriormente, verdadeiras, fossem paradoxos; neste contexto, “paradoxo” é sinônimo de 

inverdade. Assim, ao contrário do que defendem Erickson e Fossa, o paradoxo para aqueles 

                                                 
15

  Uma declaração ou proposição que em princípio parece auto-contraditória, absurda, ou em desacordo com o 

senso comum, embora, em investigação ou quando explicada pode revelar-se bem fundamentada (ou, de 

acordo com alguns, embora, essencialmente verdadeira) (tradução nossa). 

 
16

  Frequentemente aplicou-se para uma afirmação ou proposição que é realmente contraditória; contraditória 

pela premissa ou pela verdade apurada e, portanto, essencialmente absurda e falsa (tradução nossa). 
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são diagnosticados quando obrigatoriamente apresentam premissas e/ou conclusões incríveis 

ou inacreditáveis. Neste caso, a afirmação “a Lua é completamente feita de queijo”, ainda que 

agregue uma prova passível de refutação, é um paradoxo. 

Traçando um comparativo entre as duas definições esboçadas pelo OED, observamos 

que, nesta segunda, a concepção do termo amplia-se. Se na primeira existe a indicação de que 

um paradoxo ou é verdadeiro ou é falso; na segunda, essa possibilidade se estende, e o 

paradoxo é sempre verdadeiro, ou sempre falso ou ainda nem uma coisa nem outra, esta 

última diagnosticada quando a veracidade e a falsidade são ao mesmo tempo demonstráveis 

em uma única asserção; afirmação autocontraditória (ERICKSON; FOSSA, 1998). 

Dessa forma, podemos depreender que tais distinções podem promover uma 

classificação entre os paradoxos, separando-os de acordo com seus resultados. Essa questão é 

comentada por Erickson e Fossa (1998, p. 149) quando afirmam que “It seems to be a clumsy 

use of the term „paradox‟, however, to insist that paradoxes are always true or always false. If 

always true, paradoxes are „crypto-truths‟; and if always false, „pseudo-truths‟
17

. Para eles, 

essa tentativa desastrada de classificar os paradoxos nos induz a pensar que sua 

paradoxalidade reside no caráter questionável de sua aparência, totalmente desagregado de 

seu valor de verdade. Ao que se integra à afirmação, “[...] if a statement is too clearly false, it 

would not be a paradox”
18

 (ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 149). Sob esse aspecto, os autores 

defendem que um paradoxo se verifica nos casos em que “[...] we place the paradoxality in 

the wrong place, in its success in being true, and not where it would appear to belong, namely, 

in its success in manking itself questionable.”
19

 (ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 149). 

Sugerindo que uma afirmação paradoxal precisa sinalizar um erro em nossos conceitos 

prévios, promovendo um rompimento no nosso sistema de crenças e fazendo-nos abandonar 

alguns exemplares em detrimento de novas proposições. 

Revisitando o que foi descrito, parece haver certa divergência entre as definições 

dadas para o termo. Assim, torna-se oportuno apontar outras noções atribuídas, assim como 

especular suas eventuais asserções. 

O Dicionário Oxford de Filosofia (1997) diz que: 

                                                 
17

 Parece ser uma desastrada utilização da expressão „paradoxo‟, no entanto, insistem que paradoxos são sempre 

verdadeiros ou sempre falsos. Se são sempre verdadeiros, os paradoxos são „cripto-verdades‟, e se são sempre 

falsos, „pseudo-verdades‟ (tradução nossa). 

 
18

 [...] se uma afirmação é claramente falsa, ela não deve ser um paradoxo (tradução nossa). 

 
19

 [...] nós localizamos a paradoxalidade no ponto errado, em seu sucesso como uma verdade, e não onde ela 

deveria aparentar estar, isto é, em seu sucesso em fazer-se questionável (tradução nossa). 
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 Um paradoxo surge quando um conjunto de premissas aparentemente 

inquestionáveis origina conclusões inaceitáveis ou contraditórias. A resolução 

de um paradoxo implica mostrar que há um erro escondido nas premissas, ou 

que o raciocínio é incorreto, ou que a conclusão aparentemente inaceitável 

pode, afinal, ser tolerada (BLACKBURN, 1997, p. 279). 

 

 

Essa definição sugere a classificação dos paradoxos. Assim, a aparente contrariedade ao senso 

comum pode simbolizar um erro em suas proposições, uma conclusão equivocada, ou ainda, 

uma verdade indulgente. Nesta, também há a implicação de que o atrativo de um paradoxo é 

sua aparência inacreditável, e não exatamente a comprovação de suas conclusões. 

É notório salientar que a validade de um paradoxo é determinada por princípios de 

coerência e relação categórica entre suas idéias e, portanto, ao se transpor como um modelo a 

ser seguido pelo senso comum ele pode tanto percorrer situações simples de nossa experiência 

cotidiana, quanto pode mobilizar um sistema científico ou religioso e, com isso, se tornar o 

pivô no rompimento de um dogma ou na quebra de um paradigma. 

 Um dogma é nossa atitude natural de aceitar desde muito cedo a existência do mundo 

tal qual percebemos; acreditando em crenças e opiniões estabelecidas por nós e pela sociedade 

da qual fazemos parte. Ele, geralmente, está associado a questões religiosas, e assim preserva 

“opiniões e crenças que vieram de uma fonte sagrada, de uma revelação divina incontestável e 

incontestada, de tal modo que situações que tornem problemáticas tais crenças são afastadas 

como inaceitáveis e perigosas” [...] (CHAUÍ, 2000, p. 98). Algumas indagações que envolvem 

princípios religiosos também apresentam, eventualmente, vertentes paradoxais na forma de 

organizar os argumentos sobre os mistérios da criação. A questão da existência e da 

onipotência de Deus, o Absoluto de onde tudo se origina, por diversas vezes foi (e ainda é) 

investigada com um tratamento paradoxal. Charles Darwin, por exemplo, que neste ano 

completaria 200 anos de idade, propôs uma revolucionária teoria para a evolução das espécies 

com o seu On the Origin of Species by means of Natural Selection, contrariando os preceitos 

religiosos sobre a criação do mundo.  

Em contrapartida, um paradigma está relacionado a padrões científicos. De acordo 

com o físico e filósofo Thomas Kuhn (2007), paradigmas são realizações científicas 

universalmente aceitas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções que servem 

de modelo para sua comunidade. A teoria geocêntrica cosmológica configurou-se, durante 

muito tempo, como um paradigma. 
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Na mobilização de sistemas científicos e religiosos, descritos por seus paradigmas e 

dogmas, um paradoxo reafirma sua condição de ser inacreditável e incrível e, por outro lado, 

provocativo e excitante.  

A conseqüência dessas afirmações articula-se ao que se verifica no livro Paradoxes, 

de Richard M. Sainsbury: 

 

 

Paradoxes are fun. In most cases, they are easy to state and immediately 

provoke one into trying to “solve” them […] Paradoxes are serious. Unlike 

party puzzles or brain teasers, many paradoxes are serious in that they raise 

serious philosophical problems, and are associated with crises of thought and 

revolutionary advances. To grapple with them is not merely to engage in an 

intelectual game, but to come to grips with key issues
20

 (SAINSBURY, 

1995, p. 1). 

 

 

Em virtude de sua característica excêntrica e provocativa, alguns paradoxos são associados a 

quebra-cabeças ou enigmas, pelo tratamento lúdico de suas argumentações. No entanto, 

muitos deles carregam tacitamente questionamentos e implicações filosóficas relevantes a 

uma eminente possibilidade de reformular as bases do pensamento científico.  

  
Os paradoxos de face lúdica são uma excelente introdução ao raciocínio lógico, pois 

provocam nossa curiosidade natural na busca de sua solução, como se estivéssemos 

envolvidos em um desafio intelectual. Um exemplo consagrado desse tipo específico pode ser 

simbolizado na reprodução parcial do primeiro capítulo (O Mentiroso) do livro Panacum de 

Paradoxos, de Erickson e Fossa (2006, p. 13): 

 

 

Platão e Aristóteles estavam andando no bosque da Academia onde 

encontravam Eudoxo, em profundo pensamento. No momento em que o 

encontraram, Platão mal havia acabado de dizer, „O que eu estou dizendo 

agora é falso‟. Despertado pelo ruído dos dois interlocutores, Eudoxo 

perguntou „Que é que há, Platão?‟ „Estou apenas ensinando a Aristóteles 

aqui os primeiros passos na lógica. Diga-me uma coisa: Se um homem diz 

que está mentindo – e não diz mais nada –, o que ele diz é verdadeiro ou 

                                                 
20

  Paradoxos são divertidos. Na maioria dos casos, eles são fáceis de expor e imediatamente provocam alguém a 

tentar resolvê-los [...] Paradoxos são sérios. Diferentemente de parte dos enigmas ou quebra-cabeças, muitos 

paradoxos são sérios, na medida em que levantam sérios problemas filosóficos, e estão associados com as 

crises do pensamento e avanços revolucionários. Para lidar com eles não basta apenas engajar-se em um jogo 

intelectual, mas, preparar-se para enfrentar questões fundamentais (tradução nossa). 

 

http://64.233.179.104/translate_c?hl=pt-BR&u=http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-3205053-3122468%3F_encoding%3DUTF8%26search-type%3Dss%26index%3Dbooks%26field-author%3DR.%2520M.%2520Sainsbury&prev=/search%3Fq%3DDictionary%2B%20
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falso?‟ „Vamos ver‟, replicou Eudoxo. „Por um lado, se o homem está, de 

fato, mentindo, o que ele diz é falso. Daí; é falso que ele está mentindo e, 

portanto, ele está dizendo a verdade. Assim, se ele está mentindo, ele não 

está mentindo. Por outro lado, se o homem não está mentindo, o que ele diz 

é verdadeiro. Daí, ele está, de verdade, mentindo e, assim, está dizendo uma 

falsidade. Desta forma, se ele não está mentindo, ele está mentindo. Em 

todos os dois casos temos uma contradição. Penso que o que ele diz é nem 

verdadeiro nem falso e, sim, sem sentido. 

 

 

O trecho é uma versão do clássico paradoxo de Epiménides ou “paradoxo do mentiroso”, e é o 

que pode ser convencionado como um paradoxo semântico, cuja principal característica é a 

dependência de um elemento de auto-referência, em que uma frase fala de si mesma ou em 

que uma expressão exprime algo definido por um conjunto de expressões do qual ela faz parte 

(BLACKBURN, 1997). Em paradoxos semânticos desse tipo não existe uma solução 

aceitável, visto que há uma dificuldade em estabelecer uma condição que exclua apenas a 

auto-referência; nesse caso são os conceitos de verdade e falsidade.  

O paradoxo do mentiroso foi supostamente descoberto pelo filósofo e também poeta 

Epiménides (século VI a.C.) de Creta, que teria proferido o seguinte: “Todos os cretenses são 

mentirosos”. Essa afirmação ficou inicialmente conhecida como o “paradoxo de Epiménides” 

sendo considerado uma asserção equivalente ao “paradoxo do mentiroso”, cuja versão mais 

antiga é atribuída ao também filósofo grego Eubulides de Mileto que viveu no século IV a.C. 

É questionável, no entanto, se Epimênides proferiu tal afirmação como uma versão do 

paradoxo do mentiroso. Não há muitos dados sobre as circunstâncias em que as pronunciou, 

mas há um relato de que estas palavras tenham chegado aos ouvidos de São Paulo, que as cita 

na Epístola a Tito (Tit.1,12): “Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre 

mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos” (onde, indiscutivelmente, não há intenção 

paradoxal). Foi apenas muito mais tarde que a referida passagem da Bíblia foi revisitada e 

denominada como o paradoxo de Epiménides. 

Há vários paradoxos que pertencem à família do paradoxo do mentiroso. Um exemplo 

simples é a frase “Esta frase é falsa”; que tem de ser falsa se for verdadeira, e verdadeira se 

for falsa. O elemento de auto-referência introduz um círculo vicioso no raciocínio e, portanto, 

se atribuirmos um valor lógico a uma das frases, será sempre contrariado pela outra.  

De fato, segundo Bunnin e Yu (2004), os lógicos da Idade Média chamavam 

paradoxos de insolubilia (insolúveis) e, nesse aspecto, a Grécia Antiga foi palco de vários 

inventores de paradoxos. Para os lógicos medievais, um paradoxo é uma posição contraditória 

originada de premissas aparentemente inquestionáveis ou conclusões intuitivamente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
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inaceitáveis. Aliás, ao mencionarmos as palavras “premissa” e “conclusão” em algumas das 

definições de “paradoxo” supracitadas, já fornecemos indícios da presença de atributos 

lógicos em sua composição. 

Ressaltamos ainda que a lógica tradicional, que se originou com Aristóteles (384 - 322 

a.C.) e estendeu seu domínio até o século XIX, era baseada no raciocínio silogístico, cuja 

teoria fundamentava-se na realização de inferências onde o raciocínio empregado obedecia ao 

encadeamento linguístico e lógico de três proposições categóricas, sendo duas premissas e 

uma conclusão (CHAUÍ, 2000). O exemplo mais significativo do silogismo é: 

 

Todos os homens são mortais.  (premissa maior) 

Todo grego é homem.   (premissa menor) 

Logo,  

Todo grego é mortal.   (conclusão) 

 

Assim, no silogismo, para se chegar a uma conclusão verdadeira, devemos obedecer a um 

conjunto de regras bem estabelecido e, dessa forma, não se pode ter premissas verdadeiras e 

conclusão falsa em um raciocínio silogístico válido. No entanto, este tipo de raciocínio, apesar 

de ser o coração da lógica tradicional, passou a ser encarado como um caso especial e 

limitado. 

 Após apresentar algumas definições para a conceituação de paradoxo e apontar 

ramificações dessas atribuições, verificamos que, com freqüência, vocábulos como 

“contrário”, “contradição” e “absurdo” são utilizados. Nesse momento, é importante 

estabelecer explicitamente os limites de significado de cada uma dessas palavras a fim de 

tornar compreensível todas as definições propostas.  

Em lógica, duas proposições são “contrárias” se, entre as duas, somente uma delas for 

verdadeira, embora ambas possam ser falsas. Dessa forma, “aquela fruta é totalmente 

vermelha” e “aquela fruta é totalmente amarela” são afirmações contrárias, uma vez que, sob 

este aspecto, a fruta não pode ter ambas as cores, mas pode ter qualquer outra cor, caso em 

que ambas são falsas.  

Com relação à idéia de contradição, a noção trivial que temos é quando afirmamos e 

negamos algo sobre a mesma coisa, isto é, “caímos” em contradição; envolvemo-nos em um 

princípio ontológico por meio do qual é impossível algo ser e não ser a mesma coisa, ao 

mesmo tempo. 
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Por outro lado, encontrar uma incongruência científica tem sido uma maneira de 

mostrar que um sistema deve ser rejeitado, passando a aceitar algumas proposições como 

válidas em detrimento de outras (BUNNIN; YU, 2004).  

No caso da lógica, uma contradição indica a conjunção de um argumento com sua 

negação (“p e não p”), isto é, quando se afirma e nega algo de mesmo aspecto (“a é f e não 

f”), o que é considerado falso. Esse conceito é estudado sob a forma de um princípio: o 

“princípio da não-contradição”, onde se afirma que uma conjunção desse tipo não pode ser 

verdadeira e, assim, “não (p e não-p)”. Afirmações contraditórias são logicamente exclusivas 

e logicamente exaustivas e, conseqüentemente, não podem ser ambas verdadeiras ou ambas 

falsas; são inconsistentes (BUNNIN; YU, 2004). 

Na Idade Média, no auge da lógica tradicional, essas conceituações foram 

apresentadas na forma de relações lógicas divididas em proposições categóricas. As 

categorias indicam o que uma coisa é ou faz, ou como está: substância, tempo, posição, posse, 

dentre outras. Já as proposições, são classificadas segundo a qualidade e a quantidade. Sob o 

aspecto qualitativo, as proposições dividem-se em “afirmativas” e com isso, atribuem alguma 

coisa a um sujeito, “S é P”; e “negativas”, as que separam o sujeito de alguma coisa, “S não é 

P” (CHAUÍ, 2000). 

Ainda segundo Chauí (2000), do ponto de vista da quantidade, elas se dividem em 

“universais” quando se referem à extensão total do sujeito, “Todos os S são P” ou “Nenhum S 

é P”; e “particulares” quando atribuem à uma extensão parcial do sujeito, “Alguns S são P” ou 

negativamente “Alguns S não são P”. Nesses exemplos, entenda-se por S “sujeito” e por P 

“predicado”; os predicados são as propriedades atribuídas ao sujeito. 

Dessa forma, o sistema foi criado baseando-se em quatro proposições da forma 

sujeito-predicado:  

 

 Universal afirmativa: Todos S são P. 

Notação: A 

 Universal negativa: Nenhum S é P. 

Notação: E 

 Particular Afirmativa: Alguns S são P. 

Notação: I 

 Particular negativa: Alguns S não são P.  

Notação: O 



- 45 - 

 

Aristóteles concebeu quatro conexões lógicas entre essas proposições: 

(1) A e E são proposições contrárias, visto que elas não podem ser ambas 

verdadeiras, mas podem ser ambas falsas; 

(2) I e O são subcontrárias, elas não podem ser ambas falsas, mas podem ser 

ambas verdadeiras; 

(3) A e O são contraditórias, o mesmo acontece com E e I; em cada par, se uma 

é verdadeira, a outra deve ser falsa; ou, de outra forma, se uma for falsa a 

outra deve ser verdadeira; 

(4) A implica I, se A é verdade, I deve ser verdade. Da mesma forma, E 

implica O. 

O nexo de implicação é também denominado subalternação. Uma proposição é subalterna de 

outra quando é implicada por ela, mas não a implica: uma particular afirmativa é subalterna 

de uma universal afirmativa, o mesmo vale para a negação.  

Essas conexões lógicas foram reunidas em um quadro, convencionado “quadro de 

oposições”. Nele, podemos visualizar as proposições, segundo a classificação e relação; 

apresentando a distinção entre os conceitos trabalhados. 

 

 

                  1. contrária 

        2. subcontrária 

        3. contraditória 

        4. subalternas 

 

 

          Ilustração 8 – Quadro de oposição 

          Fonte: Bunnin; Yu (2004) 

 

 

O quadro mostra que são contraditórias as proposições que não podem ser ambas verdadeiras 

nem ambas falsas. São contrárias as que não podem ser ambas verdadeiras, mas que podem 

ser ambas falsas. As subcontrárias podem ser ambas verdadeiras, mas não podem ser ambas 

falsas.  

A 4 4 

1 E A 

2 I O 

3 3 
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 A mesma definição é defendida por Bunnin e Yu (2004, p. 141), quando dizem que 

“contradictories are distinguished from contraries because while contradictories can neither be 

both true nor both false, contraries cannot both be true but can both be false […]”
21

. 

A próxima investigação sugerida é dedicada à definição de “absurdo”. Habitualmente, 

usamos o termo para definir o que está fora do considerado “normal”; o que é contrário ao 

bom senso, ou ao modelo estabelecido; carrega uma conotação de natureza “inútil” ou 

desprovida de “sentido” da vida e ação humanas.  

 O Dicionário Oxford de Filosofia atribui ao verbete “absurdo”: “[...] qualquer crença 

que seja obviamente indefensável [...] (BLACKBURN, 1997, p. 3). Essa definição é 

compartilhada por Bunnin e Yu quando afirmam:“[...] from Latin absurdus, out of tone. Used 

as a synonym for „the irrational‟[...] incoherence in a belief or a proposition [...]” 
22

(BUNNIN 

e YU, 2004, p. 6).  

Em lógica, comumente utiliza-se a expressão “redução ao absurdo”. Ela geralmente se 

caracteriza quando o processo de raciocínio deriva de uma contradição de um conjunto de 

suposições, concluindo que o conjunto como um todo é insustentável, já que, pelo menos, 

uma das suposições tem de ser rejeitada (BLACKBURN, 1997). Em outras palavras, 

nenhuma proposição verdadeira pode implicar uma contradição. Assim, se queremos provar 

v, devemos assumir não-v e, por um processo contínuo de dedução, estabelecer que não-v é 

falso, ou seja, v é verdadeira. 

Na matemática do início do século XX, a escola intuicionista, sob a liderança do 

holandês L. E. J. Browner (1881-1966), insistia no uso de procedimentos construtivos para a 

demonstração da validade ou falsidade de uma proposição. Consoante os intuicionistas, para 

se provar a validade de um argumento é necessário que a construção de sua demonstração seja 

elaborada em um número finito de passos ou operações; não basta provar que a suposição de 

não-existência do argumento gere uma contradição. Sob esse aspecto, os intuicionistas 

atacaram o uso indiscriminado da reductio ad absurdum. Browner inclusive, enquanto editor 

da revista Mathematische Annalen, recusava artigos que aplicavam esse procedimento em 

suas demonstrações. Em geral, essa idéia não foi compartilhada pelos matemáticos da época, 

                                                 
21

 Contradição se distingue de contrário porque enquanto em uma contradição as proposições não podem ser 

ambas verdadeiras ou ambas falsas, nas contrárias elas não podem ser ambas verdadeiras mas podem ser ambas 

falsas [...] (tradução nossa). 

 
22

 [...] do latim absurdus, fora de tom. Usado como sinônimo de “o irracional”[...] incoerência em uma crença ou 

proposição [...] (tradução nossa). 
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apesar de nomes como Henri Poincaré (1854-1912) e Leopold Kronecker (1823-1891) 

prenunciarem algumas idéias difundidas na tese intuicionista (EVES, 2007). 

Historicamente, a reductio ad absurdum teve sua origem na antiguidade. É possível 

encontrar nos Elementos de Euclides, o uso sistemático deste recurso; a prova da existência de 

infinitos números primos é um exemplo dessa propriedade (EVES, 2007). 

O termo “absurdo” é geralmente considerado um disparate, uma asneira, e se alia à 

noção de “sem sentido”. Expressões do tipo “círculo quadrado”, “triângulo com quatro lados” 

ou “quadrado com cinco ângulos”, tendem a não “fazer sentido” em nosso imaginário, pois se 

posicionam como fora dos modelos estabelecidos e, assim, são absurdas. Nessas expressões, 

julgamos não ser possível a demonstração para seus significados, visto que um “círculo 

quadrado” é uma contradição, pois não há, aparentemente, uma representação geométrica para 

esta figura.  

Para alguns autores, todavia, essas situações não traduzem um disparate, mas antes 

uma situação em que as palavras carecem de significação. Com efeito, a criação da geometria 

não-euclidiana pode ser considerada um paradoxo na época, pois rompe com as tradições 

geométricas previamente estabelecidas por Euclides e se apresenta como um instrumento 

questionador do ponto de vista da verdade absoluta em Matemática. Assim, um “círculo 

quadrado” ou um “quadrado redondo” pode, eventualmente, fazer sentido nessa nova visão 

geométrica de entender o mundo. Um tipo específico, a geometria táxi (ou do táxi), possui 

argumentos válidos para demonstrar uma concepção “sem propósito” como a simulada. 

A geometria do táxi oferece interações com o cotidiano do cidadão comum. Ela é 

também conhecida como a geometria do taxista de Manhattan, ou do quarteirão, por ser capaz 

de modelar as trajetórias dos veículos e cidadãos por ruas e quarteirões de uma cidade. 

Inevitavelmente, essas trajetórias não seguem unicamente o padrão retilíneo, elas podem ser 

percorridas também por “linhas quebradas” em zigue-zague. 

Em relação a essa visão geométrica, Miranda, Barroso e Abreu (2005, p. 2) orientam 

que: 

 

 

 [...] Ela tem maior apelo popular, porém tem sido pouco explorada [...] Na 

geometria táxi, a menor distância entre dois pontos de um plano não é a linha 

reta. A distância não é medida como o vôo de um pássaro, mas como a viagem 

de um táxi numa cidade, cujas ruas estendem-se vertical e horizontalmente em 

uma quadra ou malha urbana, que convenientemente pode ser associada ao 

plano euclidiano. 
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A malha urbana associa-se ao plano coordenado com o intuito de modelar a realidade do 

trânsito urbano. Nessa perspectiva, a distância entre dois pontos A e B pode ser representada 

por distâncias horizontais e verticais.  

 O diagrama seguinte traduz essa situação:   

 

                A 

      

      

      

      

      

      

    B 

     Ilustração 9 - Distância táxi 

     Fonte: Miller (2006) 

 

A menor distância entre A e B, representada pela linha de cor azul, trata-se da distância 

euclidiana. As outras rotas, representadas pelas cores verde e vermelha, são as distâncias da 

geometria táxi. Notadamente, a distância euclidiana é menor que as demais, no entanto, a 

geometria táxi, com seus desvios, é a que melhor representa o cotidiano da uma malha urbana 

e todas as suas particularidades no trânsito. 

 A face contestadora da geometria táxi não se limita a retas, mas como conseqüência 

dela, outras figuras adotam formas diferentes das que nos são apresentadas: os círculos 

tornam-se quadrados. Assim, nessa geometria, a expressão “círculo quadrado” possui 

coerência. A ilustração abaixo identifica a circunferência táxi de raio três: 

 

         

        

        

         

    C    

        

        

        

 

     Ilustração 10 - O círculo táxi 

     Fonte: Miranda; Barroso; Abreu (2005) 
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Habitualmente, concebemos uma circunferência como o conjunto de pontos eqüidistantes de 

um dado ponto central (C). O círculo táxi fundamenta-se também nessa definição, entretanto, 

as distâncias entre o centro e os pontos da circunferência são compostas de segmentos 

horizontais e verticais; como os identificados na malha urbana, representados na figura pelas 

linhas em vermelho (FOSSA, 2003).  

Diante dessas novas visões geométricas articuladas ao cotidiano, não seria de se 

estranhar a repulsa dos matemáticos da época com relação a essas concepções, mesmo sendo 

seus argumentos satisfatórios. O assunto tornou-se tão polêmico que foi tema de discussão de 

um grupo de intelectuais, denominado Círculo de Viena, fundado pelo filósofo alemão Moritz 

Schlick (1882-1936) em 1924 e extinto em 1936, cujo objetivo principal era “promover a 

unidade da ciência e o delineamento correto do método científico” (BLACKBURN, 1997, p. 

305), privilegiando a “verificabilidade” das hipóteses e o rigor do método empregado: 

empirismo lógico. Nas discussões filosóficas do grupo, que alcançou filósofos importantes 

como o austríaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e o alemão Rudolf Carnap (1891-1970), 

o assunto da geometria táxi tornou-se temática importante, principalmente pela atitude crítica 

de seus argumentos. De fato, essa preocupação foi demonstrada pelo matemático Karl Menger 

(1902-1985), um dos integrantes do Círculo de Viena, quando afirma que: 

 

 

  círculos quadrados ou quadrados redondos têm preocupado a muitos 

filósofos, sendo colocados como arquétipos do impossível e do absurdo; [...] 

são discutidos por tomistas, existencialistas, filósofos lingüísticos, como 

HERBART, BERGSON, RUSSEL e por muitos outros‟ (MENGER, apud 

MIRANDA; BARROSO; ABREU, 2005, p. 7-8) 

 

 

O trecho revela uma situação extrema: o fato de ser colocado como “arquétipo do impossível 

e do absurdo” não o transformaria em assunto de discussão entre os intelectuais. Essa 

compreensão indica que, mesmo as proposições ou crenças absurdas, de natureza 

aparentemente indefensável, podem, eventualmente, ser expressas em argumentos que não 

possuem esse aspecto; o “quadrado redondo” da geometria táxi possui essa característica.  

A distinção entre os conceitos de “sem sentido” e “absurdo”, especificamente no caso 

da expressão “quadrado redondo”, foi investigada por Edmund Gustav Albert Husserl (1859-

1938), em sua obra Investigações Lógicas (1901-1902), quando sugere que “[...] one must not 

confound the senseless (or nonsensical) with the absurd (or counter-sensical), though we tend 
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to exaggerate and call the latter „senseless‟, when it is rather a sub-species of the 

significant”
23

(HUSSERL, 2001, p. 67).  

 Husserl complementa sua explicação comentando que “[...] the combination „a round 

square‟ really yields a unified meaning, having its mode of „existence‟ or being in the realm 

of ideal meanings, but it is apodictically evident that no existent object can correspond to such 

an existent meaning”
24 

(HUSSERL, 2001, p. 67). Isso significa dizer que apesar da não-

existência de uma representação geométrica compatível para a expressão “quadrado redondo”, 

ainda assim a sua combinação verbal possui um sentido expresso, visto que conhecemos cada 

um dos objetos envolvidos nessa combinação. Sobre isso, Husserl ainda esclarece que: 

 

 

The coordinated words give us the indirect idea of some unitary meaning 

they express, but is apodictically clear that no such meaning can exist […] 

An object (e.g. a thing, state of affairs) which unites all that the unified 

meaning conceives as pertaining to it by way of its „incompatible‟ meanings, 

neither exists nor can exists, though the meaning itself exists.
25

 (HUSSERL, 

2001, p. 67-68).  

 

 

O autor de “Investigações Filosóficas” aposta na coordenação entre as palavras e sugere que, 

apesar da não-representação da figura, é possível entender seu significado. Diferente seria se 

ouvíssemos apenas a expressão “um círculo ou é”, onde não há uma coordenação entre as 

palavras; e certamente não há significado que corresponda a tal expressão verbal, tornando-a 

“sem sentido”. Esse tipo de incompatibilidade está diretamente relacionado às questões de 

coordenação da linguagem atribuída ao objeto (HUSSERL, 2001). Diante das argumentações 

de Husserl, é notado que, em situações denominadas “sem sentido”, predominam os aspectos 

lingüísticos; “absurdo” é contra-senso.  

                                                 
23

 [...] ninguém deve confundir o sem sentido (ou irracional) com o absurdo (ou contra-senso), embora tendamos 

a exagerar e charmar o último “sem sentido”, quando ele é uma subespécie do significado (tradução nossa). 

 
24

 [...] a combinação "um quadrado redondo" realmente produz um sentido unificado, possuindo seu modo de 

"existência", ou estando no domínio de significados ideais, mas é irrefutavelmente evidente que não existe 

objeto que corresponda ao significado existente (tradução nossa). 

 
25

 As palavras coordenadas nos dão a idéia indireta que elas expressam algum significado único, mas é 

irrefutavelmente claro que nenhum significado desse tipo pode existir [...] Um objeto (por exemplo, uma 

coisa, um acontecimento) que reune tudo o que o sentido unificado imaginou como pertencendo a ele na 

direção de seu significado „incompatível‟, nem existe, nem pode existir, embora o significado dele próprio 

exista (tradução nossa) . 
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Segundo as distinções promovidas para a articulação da conceituação de “paradoxo” 

aos adjetivos comumente atribuídos: contrário, contradição e absurdo; fica evidente a relação 

de tais palavras aos princípios que as inserem na abordagem. Um paradoxo é uma declaração 

inesperada, que foge aos padrões convencionais estabelecidos pelo senso comum; pode ser 

uma inverdade, quando esconde um erro em suas premissas, ou o contrário, quando torna-se 

demonstravelmente válido; ou ainda, uma proposição sem solução aparente. Ora chocam e 

provocam, ora divertem. De outro modo, envolvem notável grau de dificuldade que resultam 

em sérias investigações filosóficas. Notadamente, várias são as direções percorridas por 

paradoxos. Desde a antiguidade, inúmeros deles têm surgido como forma de provocar e atrair 

a atenção para questionamentos que variam de indagações mais simples do cotidiano até 

outras, de maior complexidade e que, podem, através dessa atitude crítica, ser o princípio 

ativo na reformulação de procedimentos e conhecimentos científicos.  

Nas argumentações acima, oferecemos alguns exemplos de paradoxos e suas 

significações no desenvolvimento científico. Mas, como já dito, o campo de estudos é vasto e 

rico e, portanto, seria injusto não oferecer outros em que essa face questionadora promoveu 

subsídios morais, sociais, literários ou científicos para remover ou modificar antigos 

preceitos. Voltaremos, assim, à época dos gregos. 

 O filósofo Zenão de Eléia (490 a.C.), um discípulo de Parmênides (515-450 a.C.), 

ficou famoso pela invenção de paradoxos polêmicos. Aliás, seus “argumentos contra o 

movimento originaram uma crise no pensamento grego” (BLACKBURN, 1997, p. 288). Em 

um deles, propõe uma corrida entre Aquiles – o maior herói do exército de Agamenon durante 

a Guerra de Tróia e conhecido por ser veloz – e uma tartaruga. Nessa corrida, a hipótese 

inicial é que a tartaruga, devido a sua lentidão, é autorizada a começar num ponto com certa 

distância à frente, a partir daí, ele conclui que Aquiles jamais conseguirá ultrapassá-la.  

O tipo de argumentação que sustenta tal afirmação é a de que, quando o veloz Aquiles 

percorrer a distância inicial entre ele e a tartaruga, esta terá avançado um pouco mais adiante. 

Quando Aquiles cobrir essa nova distância, a tartaruga terá avançado mais um pouco, e assim 

por diante, ad infinitum. Logo, Aquiles não vencerá a corrida, pois haverá sempre um 

intervalo residual entre ele e a tartaruga e, dessa forma, o guerreiro nunca conseguirá alcançá-

la. 

Nós temos plena certeza de que Aquiles irá ultrapassar a tartaruga, mas essa certeza 

não invalida os argumentos de Zenão. A idéia defendida pelo filósofo é que Aquiles tem um 

número infinito de ações para realizar em um período de tempo finito; algo que não pode ser 
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cumprido. Para resolver o problema, é necessário identificarmos a falácia (engano) que torna 

o paradoxo aparentemente válido. 

Uma conclusão semelhante é também apresentada em outro paradoxo de Zenão, o 

“paradoxo do estádio”, onde ele supõe que um corredor partindo de um ponto P com destino a 

um ponto de chegada M, precisa primeiro viajar para o ponto médio, N, e só então para M. 

Mas se K é ponto médio de PN, ele precisa antes viajar até K, e assim sucessivamente. Em 

outras palavras, o corredor deveria percorrer antes a metade da distância e antes a metade 

dessa e assim até o infinito, o que é impossível num tempo finito.  

Segundo Zenão, essa divisão pode continuar até o infinito, a tal ponto que a distância 

PM é divisível em um número infinito de pontos, cada um exigindo um tempo finito, o que 

exige, por conseguinte, um tempo infinito; razão pela qual o corredor nunca iniciará a corrida. 

Se o argumento de Zenão for correto, é impossível um corpo se mover de um ponto para 

outro, ainda que seja uma distância mínima, assim como são impossíveis o movimento e a 

mudança. 

Nesse sentido, Gleiser (2006, p. 48) assim se expressa: 

 

 

Essa conclusão inquietante de início nos deixa perplexos. Como um 

argumento racional, aparentemente tão lógico, pode contrariar 

completamente os nossos sentidos? A simplicidade dos argumentos de 

Zenão deve ter provocado sérias dores de cabeça em seus adversários.  

 

 

Notadamente, esses fatos repercutiram filosoficamente, pois promoveram “uma revisão crítica 

de conceitos fundamentais, tais como o infinito, contínuo, número, reta, tempo e movimento” 

(COSTA, 1997, p. 199). 

Notório seria salientar ainda que: 

 

 

  [...] nessa e em outras formulações contra a possibilidade do movimento, 

Zenão procurou apoiar e exemplificar o pensamento de Parmênides, que 

sustentava que a realidade é um todo indivisível, contínuo, homogêneo e 

imutável, e que, conseqüentemente, apesar de todas as aparências e de toda a 

experiência sensível, o movimento é apenas aparência ou ilusão. Trata-se de 

uma posição que surgirá repetidas vezes na história do pensamento filosófico 

(COSTA, 1997, p. 198). 
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Parmênides afirmava que qualquer tipo de transformação (movimento, mudança) é ilusão e a 

realidade é imutável, isto em virtude de seu pensamento ser considerado “racionalista”. Nesse 

segmento, o filósofo não baseava suas argumentações em observações empíricas, mas seguia 

a razão para onde quer que ela o conduzisse, mesmo que suas teorias fossem motivo de 

zombaria entre outros filósofos.  

Uma possível solução para refutar tais paradoxos está relacionada com os conceitos 

matemáticos de Limite e Séries Infinitas Convergentes. Uma séria infinita pode ser definida 

como uma seqüência de números onde existe um primeiro termo seguido de um sucessor (de 

modo que não há um último termo); cada termo pode ser obtido a partir do começo num 

número finito de passos. Um exemplo é a série: 2, 4, 6, 8, 10, 12,... No caso do paradoxo do 

estádio, a soma das partes (metades) poderia ser convertida em uma série infinita desta forma: 

1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16... 1/2
n
 +... 

Associando esta soma ao conceito de limite, conclui-se que a série converge para um (o 

inteiro) ou “tende a um”; significa que o movimento é possível e pode ser completado. 

No entanto, há ainda, entre alguns filósofos, certa dificuldade em aceitar essa solução 

como válida. Segundo eles, a existência de um limite finito de uma série infinita não é 

suficiente para resolver o paradoxo de Aquiles e a Tartaruga, porque sua descrição não dá 

indícios da necessidade de Aquiles realizar um número infinito de tarefas, já que não existe o 

último membro da série (ERICKSON; FOSSA, 2006). 

A importância real de tais paradoxos não reside necessariamente em sua solução, mas 

nos problemas que emergem quanto a esse fundamento. Pensar sobre eles não é meramente 

participar de um jogo intelectual, e sim identificar reais questionamentos científicos, 

filosóficos, sociais e políticos. 

A questão da infinitude provocou, durante séculos, divergentes conceituações entre 

filósofos e matemáticos. A exploração dessa noção remonta, pelo menos, a Zenão passando 

por Aristóteles (384–322 a.C.), Immanuel Kant (1724-1804), K. T. W. Weirstrass (1815-

1897), Georg Cantor (1845–1918), entre outros. Tradicionalmente, a existência de um 

paradoxo não-solucionado induz-nos a reavaliar nossos conceitos de verdade tornando-se, 

portanto, tema para o estudo da filosofia e outras áreas do conhecimento científico. 

Por muitas décadas, de fato, as investigações realizadas sobre os princípios da 

Matemática têm sido confundidas e extensamente estimuladas por uma confrontação de 

idéias. Análogo ao exemplo da geometria não-euclidiana, o paradoxo de Bertrand Russell 

(1872-1970) é significativo nesse tipo de confrontação. O inglês Russell foi talvez um dos 

mais influentes filósofos e matemáticos do século XX e ficou famoso pelas obras clássicas 
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Principia Mathematica (1910) e Introdução a Filosofia da Matemática (1919). A última fora 

escrita na prisão enquanto esteve detido por fazer declarações que insultavam os Estados 

Unidos, na época aliado da Grã-Bretanha na 1ª Guerra Mundial.  

O paradoxo de Russell (1901) é baseado no conceito de conjunto (ou classe), cuja 

definição o identifica como uma “coleção” de objetos. Nesse paradoxo, assim como nos de 

tipo semântico, também resulta de certa espécie de círculo vicioso.  

Inicialmente, vamos tomar outro paradoxo cujo raciocínio envolvido é semelhante ao 

de Russell, porém, com linguagem e interpretação menos complexas. Trata-se do famoso 

paradoxo do barbeiro (1918), que diz:  

 

 

[...] numa determinada aldeia o barbeiro faz as barbas de todos os homens 

que não fazem as suas próprias barbas e ele faz as barbas apenas dos 

homens que não fazem as próprias barbas. Quem faz a barba do barbeiro? 

(ERICKSON; FOSSA, 2006, p. 185). 

 

 

O paradoxo consiste em pensar que se ele barbeia a si próprio, então não barbeia a si próprio, 

por outro lado, se não barbeia a si próprio, então barbeia a si próprio. Em ambos os casos, há 

uma contradição e o círculo vicioso é introduzido por um elemento de auto-referência. 

Presumivelmente, poderíamos supor que o barbeiro não existe e a condição atribuída não 

possui fundamento. No entanto, “a mesma resolução não se aplica ao Paradoxo de Russell 

que ainda é muito discutido” (ERICKSON; FOSSA, 2006, p. 186). 

Para descrevê-lo é importante salientar que, de acordo com Russel, os conjuntos 

(classes) são definidos de duas maneiras: os que são membros de si mesmos e os que não são 

membros de si mesmos. Nesse sentido, “o conjunto de todos os objetos abstratos, por 

exemplo, é um objeto abstrato” (BLACKBURN, 1997, p. 284). Entretanto, outros não 

possuem essa característica: o conjunto de todos os gatos pardos não é, ele próprio, um gato 

pardo. “Considere-se agora a classe de todas as classes que não são membros de si mesmas. 

Esta classe é um membro de si mesma? Se é, então não é; e se não é, então é” 

(BLACKBURN, 1997, p. 284). Diante de tais proposições, Russell, em seu paradoxo, 

emprega uma linguagem puramente lógica: 

Considere M “o conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si próprios como 

membros”. 

(1) AAAM   
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Pela definição, o critério para ser membro de M é que o conjunto não seja um elemento dele 

próprio. Desta forma, A é um elemento de M, se e só se, A não é elemento de A.  

 (2) MA  se, e somente se, AA  

A partir disso, podemos perguntar se M é um membro de M e obtemos a seguinte 

contradição: 

 (3) MM  se e somente se MM  

Essas proposições indicam que se M é um elemento de si próprio, então, por definição, ele 

não é um elemento de si próprio, mas se M não é um elemento de si próprio, ele satisfaz a 

definição de M e assim ele é um elemento de si próprio. Para Blackburn (1997, p. 284) “tem 

de haver uma restrição sobre os tipos de definição que se pode usar para definir classes, mas a 

dificuldade está em encontrar um princípio independente que justifique essa restrição”. 

A contradição diagnosticada no paradoxo de Russell representa uma oposição formal à 

lógica simbólica do alemão Friedrich L. Gottlob Frege (1848-1925). Frege defendia que a 

Matemática estava alicerçada na lógica e, na tentativa de provar isso, empreendeu a tarefa de 

construir um sistema formal que reduzisse à lógica as noções aritméticas, até o momento, 

suficientes para a matemática. Foi então que elaborou um tratado sobre os fundamentos da 

aritmética denominado Grundgesetze der Arithmetik, publicado em dois volumes, 1893 e 

1903. No segundo volume, com a contradição apresentada no paradoxo de Russell, provou-se 

a inconsistência desse sistema. Frege, ao concluí-lo, fez o seguinte comentário: 

 

 

Dificilmente um cientista pode enfrentar uma situação mais desagradável do 

que presenciar o abalo dos fundamentos de uma obra sua, logo depois de 

concluí-la. Pois uma carta do Sr. Bertrand Russell, exatamente quando este 

segundo volume estava prestes a ser concluído, colocou-me nessa situação... 

(FREGE, apud EVES, 2007, p. 675).  

 

 

A existência de paradoxos como os que acabamos de descrever levaram a uma completa 

reformulação dos fundamentos da teoria dos conjuntos. Depois da tentativa frustrada de 

Frege, o que de forma alguma desmerece sua brilhante contribuição no segmento da lógica 

matemática, estudos posteriores produziram os conceitos modernos que atuam 

satisfatoriamente no estudo da Teoria dos Conjuntos (BLACKBURN, 1997). Dessa forma e, 

mais uma vez, evidencia-se a eficiência da utilização de paradoxos no processo de 

desenvolvimento do conhecimento científico; as contradições obtidas indicam claramente que 

algo está errado e que é preciso repensar o conhecimento com o fim de promover a ciência.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Se_e_s%C3%B3_se
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Alguns dos mais notáveis paradoxos estão relacionados às questões de física e 

astronomia, pois, com sua influência, aconteceram sérias crises nos fundamentos dessas 

ciências. Os modelos contundentes de Copérnico, Galileu Galilei e outros, serviram de 

antecipação direta da ciência que ainda prevalece.  

Em física quântica, por exemplo, muitos comportamentos paradoxais podem ser 

observados e alguns já foram atribuídos ocasionalmente às limitações dos modelos científicos. 

A palavra “quântica” provém do latim quantum e significa uma porção de algo. A física 

quântica se encarrega de investigar as propriedades e o comportamento dos sistemas materiais 

no nível microscópico, subatômico. Enquanto a física clássica se encarrega do estudo da 

natureza que percebemos com nossos sentidos, a quântica investiga “o mundo do muito 

pequeno” e sua influência no dia-a-dia. Assim, ela examina os átomos e suas partículas; 

prótons, nêutrons e seus constituintes, os quarks; os elétrons e seus fótons. A realidade 

quântica surgiu a partir do início do século XX, quando a física clássica não dispunha de 

argumentos satisfatórios para responder as perguntas cada vez mais detalhadas sobre os 

fenômenos observados em laboratório (GLEISER, 2006).  

 Um exemplo revolucionário nessa área foi o concebido pelo físico alemão Werner 

Heisenberg (1901-1976), defendendo que a física quântica obedece a um princípio 

fundamental que expõe claramente as profundas diferenças entre o mundo clássico e o 

quântico. De acordo com Gleiser (2006, p. 390), o “princípio da incerteza de Heinsenberg”, 

como ficou conhecido, introduziu na física o conceito de que “é impossível medirmos 

simultaneamente a posição e a velocidade de um objeto quântico com precisão 

arbitrariamente alta”. Tal preceito é contra-intuitivo às bases da física clássica, pois demonstra 

o aspecto contraditório do comportamento da matéria quando ela é conduzida para outro 

contexto. Essa conclusão provocou um imenso mal-estar entre renomados físicos modernos, 

dentre eles, Einstein (1879-1955), Erwin Schröndinger (1887-1961) e Max Planck (1858-

1947). 

Os paradoxos exemplificados até o momento carregam a indicação de terem sido 

elaborados por deficiências em métodos e modelos científicos. Porém, há outros, a exemplo 

dos semânticos, que surgem de limitações ou sutilezas na linguagem empregada. Algumas 

dessas sutilezas, por exemplo, constitui-se objeto de estudo em Língua Portuguesa. Nesse 

âmbito, verifica-se uma figura de linguagem denominada “paradoxo”, cuja idéia conceitual 

pode ser observada em um dos trechos do Soneto 11 de “Os Lusíadas” de Luís de Camões 

que caracteriza intensamente o seu uso estilístico: 

 

http://27c2d2bea6d077414c2f6b9c0c4c43da.he.wikiax.biz/pt/f�sica%20qu�ntica
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Amor é fogo que arde sem se ver,  

é ferida que dói e não se sente;  

é um contentamento descontente;  

é dor que desatina sem doer.  

 

 

A coordenação entre as palavras utilizadas no trecho causam estranheza aos olhos do leitor. 

Como uma ferida dói e não pode ser sentida? Ou ainda, como sentir um contentamento 

descontente? Parece-nos algo contraditório, mas podem constituir-se em verdades absolutas 

do ponto de vista psicológico ou poético; sob esse aspecto, não há como validar ou invalidar 

afirmações relacionadas a sentimento ou emoção. Assim, a frase, apesar de visualmente 

contraditória, não deve ser considerada nem verdadeira e nem falsa.  

Conceitualmente, a figura de linguagem mencionada acima é aquela que pode ser 

comparada a um “oxymoron”, ou seja, uma expressão que faz uso de duas palavras de sentido 

contraditório („amar é uma doce violência‟). Outro exemplo é a expressão “Eu estava sozinho 

na multidão”. Observa-se que “sozinho na multidão” não deve ser visto como contraditório, 

pois alguém pode estar acometido de um sentimento de solidão apesar de estar cercado de 

diversas pessoas. Segundo a Psicologia, esse tipo de argumento é válido, ainda que se baseie 

em um raciocínio inválido ao senso comum. 

Não exatamente sob essa perspectiva, mas em um campo análogo ao da Língua 

Portuguesa, temos uma obra dentro da Literatura que usa de artifícios paradoxais para 

desmembrar o enredo de seu conto. Trata-se do clássico Dom Quixote (Pt. 2, Cap. 5), de 

Miguel de Cervantes (1547-1616), cujo volume é composto por 126 capítulos que transitam 

entre imaginação e realidade. A estória, que se passa no século 17, narra as aventuras de um 

cavaleiro andante, Dom Quixote, e seu fiel escudeiro, Sancho Pança que juntos percorrem as 

terras da Espanha.  

Em um trecho da estória é possível encontrar o seguinte paradoxo:  

 

 

Uma fazenda era atravessada por um rio, e este cruzado por uma ponte. O 

dono da fazenda ergueu uma forca em um lado da ponte e instituiu uma lei 

segundo a qual quem passasse pela ponte deveria primeiramente jurar para 

onde se dirigia e com que finalidade. Se a pessoa jurasse verdadeiramente, 

ela poderia passar; mas, se ela jurasse falsamente e, mesmo assim, passasse 

sobre a ponte, ela deveria ser enforcada. Um homem jurou, “Eu vou ser 

enforcado na forca do outro lado da ponte”, e cruzou a ponte. A questão 

problemática de enforcar o homem ou não é apresentada a Sancho Pança [...] 

(ERICKSON; FOSSA, 2006, p. 186). 
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Sob essas condições, o homem pode jurar verdadeiramente e não ser enforcado ou jurar 

falsamente e ser enforcado. A conotação paradoxal surge, quando analisamos que, caso o 

homem fosse enforcado, ele teria jurado verdadeiramente e, portanto, não deveria ter sido 

enforcado. Por outro lado, se o homem não fosse enforcado, então ele teria jurado falsamente, 

e, por isso, deveria ser enforcado. Ao ser interpelado sobre seu julgamento, Sancho Pança 

apresenta duas soluções. Na primeira, determina que se corte o homem em duas partes e se 

enforque uma delas, deixando a outra parte livre. A outra solução apresentada é “libertar o 

homem sem punição porque quando há justiça igual nos dois lados, é melhor agir com 

piedade” (ERICKSON; FOSSA, 2006, p. 186). 

A conduta humana pode proporcionar juízos contra-intuitivos na apreciação de 

situações do ponto de vista ético. Um exemplo bastante evidente no nosso dia-a-dia é o 

conflito entre a imposição contra roubar (má conduta) e o cuidado para com a família (boa 

conduta) que depende do roubo para sobreviver. Nesse âmbito, podemos argüir de que forma 

punir uma pessoa, desempregada e sem nenhuma outra possibilidade de sustentar a família, 

que roubou um alimento qualquer em um supermercado? O tratamento paradoxal nos faz 

tomar como válidos certos raciocínios não aceitos socialmente, isto é, mesmo as pessoas que 

julgam ser sempre errado roubar, fazem uma diferença entre pessoas que roubam por 

desonestidade e pessoas que o fazem por extrema necessidade. 

Diante dessas argumentações e dos questionamentos provocados pelos paradoxos, 

devemos ser cautelosos ao nos deparar com situações que fujam da nossa vivência e do nosso 

conhecimento. Não há como validar ou invalidar um argumento simplesmente por ele não ser 

regido pelo que estabelece o senso comum. Por vezes, a linguagem que modela um paradoxo 

não descreve exatamente o contexto a que está submetido. 

A figura abaixo representa simbolicamente a conclusão apresentada acima. Trata-se 

de um quadro do pintor surrealista René Magritte (1898-1967), denominado A ponte de 

Heráclito (1935): 

  

 

 

 

 

 

 

     Ilustração 11 - Ponte de Heráclito 

     Fonte: Bernardo (2004) 
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Ao observar a figura, o que vêem os olhos do senso comum? A ponte existe, ou não? Se 

focarmos na construção, o que vemos é uma ponte que foi interrompida pela névoa e não nos 

conduz ao outro lado; não há como comprovar a sua existência. Entretanto, a imagem da 

ponte inteiramente refletida na água do rio, nos conduz a presumir a sua existência. 

De modo análogo à situação da ponte, ao tratarmos de situações paradoxais, é 

importante mudarmos o foco de nossa percepção para que possamos concluir coerentemente 

sobre as argumentações propostas; há que se harmonizar as representações obtidas entre o 

“real” e o “visual”. O paradoxo, dessa forma, caracteriza-se por ser uma ocasião para a 

reflexão. 

A fim de aperfeiçoar nossa percepção para esse momento reflexivo, é primordial 

fornecermos a caracterização específica dos raciocínios empregados na estrutura de um 

paradoxo. Esta será apresentada na sequência. 

 

 

3.2 - CLASSIFICAÇÃO DOS PARADOXOS 

 

 

 Os paradoxos são conhecidos e discutidos desde a antiguidade e o seu aparecimento 

tem impulsionado um estudo mais rigoroso e profundo dos fundamentos da ciência, filosofia e 

também da matemática. Porém, alguns filósofos sugerem que nem todos os paradoxos se 

encaixam sistematicamente em uma única classe e, nesse sentido, eles podem ser 

diferenciados do ponto de vista da organização de seus raciocínios, especificamente quanto à 

diferenciação sobre os juízos empregados em suas premissas e conclusões.  

 Segundo um deles, o americano W. V. Quine (1976), há três classes de paradoxos: 

verídicos, falsídicos e uma terceira classe denominada antinomia. O mesmo desmembramento 

é situado por Barker (1976), sem uso de uma nomenclatura específica com a de Quine,ele 

afirma que um “[...] paradoxo pode ser utilizado para fazer referência a situações que parecem 

impossíveis ou mesmo autocontraditórias, mas que, não obstante, são verdadeiras” 

(BARKER, 1976, p. 110). Por outro lado, “[...] dizemos que há um paradoxo quando um 

argumento que parece perfeitamente legítimo nos leva a uma conclusão absurdamente falsa” 

(BARKER, 1976, p. 110). A terceira classe é verificada “[...] quando se está na situação de 

mostrar, por meio de raciocínio perfeitamente lícito, na aparência, que algo deve ser 

verdadeiro e falso, ao mesmo tempo [...]” (BARKER, 1976, p. 111).  
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 Diante de tais pré-concepções, adotaremos a classificação sugerida pelos autores 

mencionados, complementando-as e exemplificando-as de modo a tornar mais evidente a 

distinção existente entre elas. Assim, um paradoxo pode ser classificado do ponto de vista do 

raciocínio empregado em suas premissas e/ou conclusões. 

 

 

3.2.1 Paradoxos verídicos 

 

 

Esse tipo de paradoxo produz um resultado contra-intuitivo baseado em um raciocínio 

lógico correto, ou seja, embora sua conclusão seja aparentemente absurda, as premissas que a 

fundamentam são comprovadamente verdadeiras. A validade das premissas é, portanto, a 

garantia de chegarmos a uma conclusão verdadeira, pois, sem isso, sua refutação torna-se 

imediata. Mas isso não é suficiente, pois em algumas argumentações podemos encontrar 

premissas verdadeiras e, ainda assim, uma conclusão falsa ou absurda. Para comprovar esse 

raciocínio proporemos que:  

 

Todo macaco come bananas; 

Todo macaco é um animal,  

Logo, todo animal come banana.  

 

Assim, para chegarmos à conclusão falsa de que “todo animal come banana” nos valemos de 

premissas verdadeiras e, somente por elas, não podemos dizer que se trata de um paradoxo 

verídico. Para esse caso, especificamente, há algumas sutilezas introduzidas no raciocínio, 

pois generalizamos uma caractéristica particular de um membro do grupo a todo o grupo do 

qual faz parte e isso invalida a conclusão; para diagnosticar a veracidade da conclusão contra-

intuitiva de um paradoxo verídico, é necessário avaliar o contexto em que tais premissas estão 

inseridas. Esta classe de paradoxos é também chamada de paradoxos resolvíveis; neles, a 

falsidade é só aparente.  

Um exemplo satisfatório pode ser extraído da ópera cômica, The Pirates of Penzance, 

apresentada pela primeira vez em 1879, na qual o aniversário de um de seus personagens, 

Frederic, estabelece um paradoxo: o fato surpreendente da personagem ter mais de n anos em 

seu n-ésimo aniversário. Dessa forma, esse paradoxo sugere que uma pessoa tenha 21 anos de 

idade mas passado apenas por cinco aniversários. A demonstração supõe que sua idade é 

http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Pirates_of_Penzance
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calculada com o decorrer dos anos e que o aniversário deve ser coincidente com a sua data de 

nascimento. Logo, se uma pessoa nasceu em 29 de fevereiro, esta data, neste mês, aparece 

menos freqüentemente que as outras nos anos; torna-se ser isso perfeitamente possível de 

ocorrer e, de tal maneira, baseando-se em um raciocínio lógico correto, demonstramos um 

resultado contra-intuitivo (QUINE, 1976). 

Um segundo exemplo desta classe pode ser relacionado ao paradoxo filosófico do asno 

de Buridan, que, no entanto, não foi originado pelo próprio Buridan ou Johannes Buridanus 

(1300-1358), filósofo e religioso francês. Sua versão original é encontrada na obra De Caelo, 

de Artistóteles, onde o autor pergunta como um cão, diante de duas refeições igualmente 

tentadoras, poderia racionalmente escolher entre elas, isto é, como uma escolha racional pode 

ser feita entre duas possibilidades de igual valor? Buridan, em nenhum momento, discute este 

problema específico, mas defende que as opções são moralmente equivalentes e, por isso, um 

ser humano diante de cursos alternativos de ação deve adiar a sua escolha até que se obtenha 

mais informação sobre o resultado de cada ação possível. Apesar de soar como uma atitude 

absurda, ela certamente é, dada à situação proposta, a mais coerente. 

Escritores posteriores satirizaram este ponto de vista, imaginando um burro que, diante 

de dois montes de feno, igualmente acessíveis e apetitosos, deveria deter-se enquanto pondera 

por uma decisão; o que o levaria à morte. 

Na teoria das probabilidades, encontramos outra versão de um paradoxo do aniversário 

em que se afirma que, dado um grupo de 23 (ou mais) pessoas escolhidas aleatoriamente, a 

chance de que duas pessoas terão a mesma data de aniversário é de mais de 50%. Se o espaço 

amostral possui 57 ou mais pessoas, a probabilidade é maior do que 99%, entretanto, ela não 

pode ser exatamente 100%, exceto se houver, pelo menos, 366 pessoas. Todas as afirmações 

em questão são comprovadamente válidas mediante cálculos oriundos da teoria das 

probabilidades.  

A Matemática produz resultados contra-intuitivos, visto que alguns teoremas podem 

parecer violar o senso comum; a Matemática, enquanto ciência exata, “conduz-nos além de 

nossas experiências limitadas a encontros perfeitamente válidos através de notáveis teoremas 

contra-intuitivos” (ERICKSON e FOSSA, 2006, p. 37). A partir desse argumento, poderíamos 

chamar “paradoxo” o fato de a teoria dos conjuntos de Georg Cantor (séc. XIX), frente à 

correspondência biunívoca, n ↔2n, entre dois conjuntos, “estabelecer que o conjunto dos 

números inteiros positivos pode ser colocado em correspondência biunívoca com o conjunto 

dos números inteiros pares positivos” (EVES, 2007, p. 662) e, assim, concluir que, para cada 

http://27c2d2bea6d077414c2f6b9c0c4c43da.he.wikiax.biz/pt/racional
http://27c2d2bea6d077414c2f6b9c0c4c43da.he.wikiax.biz/pt/valor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aleatoriedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anivers%C3%A1rio
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n inteiro existe um n par associado, donde implica afirmar que a cardinalidade (quantidade) de 

inteiros positivos pares é igual à cardinalidade dos inteiros positivos.  

 

 

3.2.2 Paradoxos falsídicos 

 

 

Os paradoxos falsídicos estabelecem um resultado que não somente parece falso como 

também o é demonstravelmente – há uma falácia da demonstração pretendida. A possibilidade 

de ser verdadeiro é que o torna um “paradoxo”. Eles são falsídicos, pois resultam de algum 

erro ou omissão sutil em suas premissas, o que permite invalidar sua conclusão. Para 

exemplificar, tomaremos a prova matemática do tipo 2 = 1, cuja demonstração é a que segue: 

 

 

Seja x = 1;  

(multiplicando ambos os lados por x)  

 Então, x
2
 = x;  

(subtraindo 1 de ambos os lados) 

 e x
2
 – 1 = x –1;  

Dividindo ambos os lados por x – 1; temos  

x + 1 = 1; mas x = 1, logo 

2 = 1. (DE MORGAN, 1954) 

 

 

A falácia surge na divisão por x – 1, que é 0 e, geralmente, é despercebida.  

O termo “falácia” vem do latim fallax e significa engano, ilusão (BUNNIN e YU, 

2004). Uma falácia caracteriza-se por ter um raciocínio logicamente inválido; um raciocínio 

“errado” que pode se apresentar de várias maneiras: “a introdução de irrelevâncias, a 

incapacidade de distinguir termos, a falta de clareza, a precisão mal colocada etc” 

(BLACKBURN, 1997, p. 140) e que não conduz à verdade. A situação dos “macacos e 

bananas” anteriormente proposta é falaciosa; os argumentos corretos de suas premissas são 

mal colocados e induzem à uma conclusão que não é sustentada por suas premissas.  

É importante observar ainda que em todo paradoxo falsídico há uma falácia nos 

argumentos e, para que seja uma falácia, é necessário que tenha a aparência de um raciocínio 
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válido; como que nos quisesse enganar. Em contrapartida, nem toda falácia é um paradoxo 

falsídico: “Falácias podem conduzir a conclusões verdadeiras assim como falsas; podem 

conduzir a conclusões surpreendentes ou não surpreender” (QUINE, 1976, p. 3). A conclusão 

verificada anteriormente de que “todos os animais comem banana”, por exemplo, é falaciosa, 

mas não é um paradoxo falsídico. 

Tradicionalmente, a lógica nos permite distinguir os raciocínios corretos dos incorretos. 

Assim, uma conclusão verdadeira só é obtida se partirmos de premissas válidas. Nos casos em 

que a conclusão verdadeira provém de premissas que, de fato, não a sustentam, significa que 

chegamos à conclusão obtida “por sorte” ou por “puro acaso”; em outros casos, recorremos a 

alguma autoridade reconhecida para justificar uma premissa: “Se o Papa Bento XVI disse 

isto, é verdade”. Ou, ainda, quando assumimos que uma propriedade do todo é aplicada a cada 

integrante: “Você deve ser saudável, pois só come verduras e legumes”. Por esses exemplos, 

podemos comprovar que nem toda falácia é um paradoxo falsídico; todo paradoxo produz 

uma confusão de raciocínio o que, indiscutivelmente, não ocorre na falácia.  

O “paradoxo do estádio” de Zenão é um exemplo de paradoxo falsídico. Nele, o erro 

presente está no fato de confundir uma distância infinita com uma distância finita 

infinitamente indivisível. Como resultado, verificamos anteriormente que os argumentos 

utilizados aparentemente satisfatórios, não obstante chegavam à conclusão absurdamente falsa 

de que nada neste mundo chega a mover-se.  

Em relação aos paradoxos falsídicos na Matemática, Erickson e Fossa (2006, p. 37) 

afirmam que, “These „paradoxes‟, therefore, are not theoretically problematical, although they 

may be useful as a pedagogical tool if used skillfully”
26

. Todas as circunstâncias que cercam o 

paradoxo falsídico são invariavelmente provocativas aos ouvintes. Essa perplexidade, ainda 

que momentânea, pode ser revertida em um recurso metodológico que favoreça o 

aprendizado, desde que seja utilizada convenientemente. 

 

 

3.2.3 Antinomia 

 

 

Um paradoxo que não pertence a nenhuma das classes acima pode ser denominado 

como antinomia que tem origem grega “antinomos; anti significa „contra‟ e nomos, „lei‟; 

                                                 
26

 Estes “paradoxos”, portanto, não são teoricamente problemáticos, contudo eles podem ser utilizados como 

uma ferramenta pedagógica se usado habilmente (tradução nossa). 
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trata-se do modelo extremo de um paradoxo” (BUNNIN; YU, 2004, p. 35). 

Etimologicamente, antinomia é um argumento “oposto à lei” e, sob esse aspecto, não há como 

fazer uma distinção mais precisa em relação às outras classes apresentadas. 

Contudo, segundo os autores, a diferenciação advém do fato de que tal paradoxo 

constitui-se de um par de proposições opostas, uma denominada „tese‟ e a outra „antítese‟. A 

condição dessas proposições deve ser baseada na aparente validade dos argumentos de cada 

uma delas, isto é, a disjunção dos princípios na tese e antítese são igualmente prováveis. O 

paradoxo surge quando tentamos articular uma tese à sua antítese e, nesse caso, os 

argumentos defendidos tornam-se inconsistentes; a antítese contradiz a tese (BUNNIN; YU, 

2004). Em outras palavras, a antinomia caracteriza-se por apresentar uma auto-contradição 

entre duas leis, princípios ou crenças, mas que, no enfoque particular, aparentam ser 

igualmente coerentes. 

 De acordo com Quine, 

 

 

[…] it is they that bring on the crisis in thought. An antinomy produces a 

self-contradictory by accepted ways of reasoning. It establishes that some 

tacit and trusted pattern of reasoning must be made explicit and 

henceforward be avoided or revised”
27

 (QUINE, 1976, p. 5). 

 

 

A insolubilidade que caracteriza uma afirmação auto-contraditória como essa, estimula as 

crises do pensamento por demonstrar que alguns raciocínios que nos são confiáveis devem ser 

cuidadosamente analisados, cabendo a nós invalidá-los ou corrigí-los.  

 A antinomia entre fé e razão, por exemplo, simboliza as discrepâncias existentes nos 

princípios que regem cada uma delas para alcançar a verdade dos fatos, designando os 

conflitos entre suas leis. 

  Em áreas de estudo mais específicas, como a Lógica, trata-se de um problema criado, 

em 1908, pelo filósofo Kurt Grelling (1886-1942), denominado paradoxo heterológico ou 

paradoxo de Grelling-Nelson. Trata-se de um tipo de paradoxo semântico, quando as palavras 

referem-se a si mesmas: a palavra “curto” é curta, a palavra “comum” é comum, a palavra 

“polissilábico” é polissilábica. Essas características conduzem a uma conceituação; quando 

                                                 
27

 [...] são elas que constroem as crises no pensamento. Uma antinomia produz uma auto-contradição por aceitar 

formas de raciocínio. Ela estabelece que alguns padrões de raciocínio tácitos e confiáveis devem ser 

investigados e, daqui em diante, ser invalidados ou revistos (tradução nossa). 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradoxo_de_Grelling-Nelson&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradoxo_de_Grelling-Nelson&action=edit
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paradoxo_de_Grelling-Nelson&action=edit
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tais palavras se auto-descrevem elas são denominadas “autológicas”. Há outros casos, no 

entanto, em que as palavras não possuem a mesma propriedade: a palavra “longo” não é 

longa, a palavra “monossilábico” não é monossilábica, a palavra “banana” não é uma banana 

e, por isso, elas são definidas como “heterológicas” ou não auto-descritivas.  

Diante dessas considerações iniciais, o paradoxo de Grelling parte da seguinte questão: 

A palavra “heterológico” é heterológica? Se decidirmos que “heterológico” não é uma palavra 

heterológica, o seu significado não é auto-descritivo, logo “heterológico” é, em verdade, 

heterológico. De forma mais simples, se não é, então é. Por outro lado, se decidirmos que 

“heterológico” é heterológica, então o seu significado refere-se a si mesmo, o que o faz 

autológico; assim, se é, então não é. 

Pelo exposto, podemos concluir que, enquanto os conceitos autológico e heterológico 

eram aplicados a outras palavras, a sua validade era evidente. Quando passamos a julgá-las 

mediante articulação intrínseca entre seus próprios conceitos, a auto-contradição surge e 

origina o paradoxo. 

Segundo Quine, a antinomia difere das outras duas classes: 

 

 

A veridical paradox packs a surprise, but the surprise quickly dissipates itself 

as we ponder the proof. A falsidical paradox packs a surprise, but it is seen 

as a false alarm when we solve the underlying fallacy. An antinomy, 

however, packs a surprise that can be accommodated by nothing less than a 

repudiation of part of our conceptual heritage
28

 (QUINE, 1976, p. 9). 

 

 

O trecho reforça que o espanto provocado na conclusão de um paradoxo verídico é dissipado 

quando validamos a prova apresentada. Já o causado por um paradoxo falsídico é dispersada 

quando resolvemos a falácia oculta em suas premissas. Na antinomia, a surpresa causada pode 

ser ajustada pela rejeição de parte de nossa herança conceitual, isto é, entre duas proposições 

contraditórias, cada uma delas é racionalmente defensável. Presumivelmente, por essa razão, a 

antinomia seja considerada um paradoxo extremo; como se tivéssemos que optar entre as duas 

asserções e escolher àquela com a qual mais nos identificamos. 

                                                 
28

 Um paradoxo verídico causa uma surpresa, mas a surpresa rapidamente dissipa-se quando nós avaliamos a 

prova. Um paradoxo falsídico causa uma surpresa, mas é visto como alarme falso se nós resolvemos a falácia 

subjacente. Uma antinomia, no entanto, causa uma surpresa que pode ser acomodada por nada menos do que 

uma rejeição de uma parte de nossa herança conceitual (tradução nossa). 
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O paradoxo de Epimênides mencionado pode ser considerado um exemplo clássico de 

antinomia, visto que sua formulação nos conduz a sempre admitir que: 

i) Epimênides era cretense;  

ii) ele afirmou que os cretenses sempre mentem;  

iii) todas as afirmações feitas pelos cretenses eram mentirosas. 

Com isso, as hipóteses têm fundamento se considerarmos isoladamente cada uma delas. O 

que nos dá a impressão de que a mesma possibilidade se estenderia quando elas estivessem 

dispostas em um único raciocínio. Essa eventual possibilidade é excluída quando indagamos: 

a afirmação de Epimênides é verdadeira ou falsa? Supondo que Epimênides dizia a verdade, 

então sua afirmação era falsa; admitir que ele fosse mentiroso implicaria, então, que havia 

dito a verdade. Tais argumentações levam-nos a concluir que aparentemente a frase de 

Epimênides teria de ser, ao mesmo tempo, verdadeira e falsa, levando-nos a uma situação 

paradoxal (BARKER,1976).  

Os lógicos da Idade Média chamavam paradoxos como o de Epimênides de sophismata, 

cujo significado se assemelha ao da falácia. Eles acreditavam que paradoxos desse tipo 

“envolveriam, por certo, alguma espécie desnorteadora de confusão verbal, difícil de desfazer, 

mas sem real importância” (BARKER, 1976, p. 111).  

Foi somente no século XX, em conformidade com Barker, que inquietações 

semelhantes aparecem de forma intensa na Matemática, principalmente, nas áreas de Lógica e 

Teoria dos Conjuntos.  

Sobre as antinomias na Matemática, Erickson e Fossa (2006, p. 38) advertem que: 

 

 

 [...] we sometimes find that antinomies are deduced in a mathematical theory. 

This, of course, means that the theory is inconsistent, which is generally 

disconcerting. Finding this type of paradox reveals that there is something in 

the formulation of the theory that was previously thought to be innocuous but 

which is in need of reformulation and which often leads to the development of 

whole new fields of mathematical research […]
29

  

 

 

                                                 
29

 [...] por vezes verificamos que as antinomias são inferidas em uma teoria matemática. Isto, naturalmente, 

significa que a teoria é inconsistente, geralmente desconcertante. Encontrar esse tipo de paradoxo revela que 

há algo na formulação da teoria que foi previamente conceituado como inócuo, mas que necessita de 

reformulação e geralmente conduz ao desenvolvimento completo de novos campos de investigação 

matemática (tradução nossa). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_conjuntos
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O trecho reforça que encontrar uma antinomia em uma teoria matemática significa que a 

teoria é inconsistente e deverá ser reavaliada. O paradoxo de Russell, já comentado 

anteriormente, constitui-se um exemplo significativo pelo juízo empregado e pela atuação no 

desenvolvimento de novos campos de pesquisa em Matemática, portanto, deve ser 

considerado uma antinomia. 

 Em outros campos, o papel das antinomias também foi decisivo. Segundo Quine 

(1976), a revolução Copernicana e a mudança da mecânica newtoniana para a teoria da 

relatividade de Einstein proporcionaram avanços imensuráveis do ponto de vista do 

conhecimento científico.  

Atualmente, as antinomias ganharam dimensões outras. Em termos jurídicos, são 

conceituadas como lacunas de conflito, e se interpõem quando duas normas conflitantes e 

respaldadas por autoridades competentes atuam para validar um único processo. Nesses casos, 

há alguns critérios estabelecidos para que uma delas se sobressaia.  

Em filosofia, um exemplo clássico do uso do formato de uma antinomia pode ser 

encontrada na obra do filósofo alemão Imannuel Kant (1724-1804), Crítica da Razão Pura 

(1781), que trata do sistema de idéias cosmológicas . Nessa obra, Kant procura mostrar que 

“qualquer tentativa da razão para formar conceitos cósmicos, isto é, noções do mundo como 

um todo, estava condenada a conduzir a contradições insolúveis” (KENNY, 1999, p. 367). 

Nessa tarefa, Kant lista quatro antinomias, divididas em dois grupos: antinomias 

matemáticas e antinomias dinâmicas ou mecânicas. Cada uma consiste de uma tese 

racionalista, o que ele chama de conhecimento a priori; e uma antítese empirista, a posteriori. 

O racionalismo garante a aquisição do conhecimento independente de experiências, isto é, 

sem auxílio de outro recurso que não seja a razão. Em contrapartida, o empirismo enfatiza a 

articulação do conhecimento à experiência e, assim, sua teoria se opõe ao racionalismo.  

De acordo com Kant (2001, p. 392 - 413), os conflitos são: 

1ª Antinomia 

Tese: O mundo tem um começo no tempo e é também limitado no espaço. 

Antítese: O mundo não tem nem começo nem limites no espaço; é infinito tanto no tempo 

como no espaço.  

2º Antinomia 

Tese: Toda a substância composta, no mundo, é constituída por partes simples e não existe 

nada mais que o simples ou o composto pelo simples. 

Antítese: Nenhuma coisa composta, no mundo, é constituída por partes simples, nem no 

mundo existe nada que seja simples. 
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3ª Antinomia 

 Tese: A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser derivados 

os fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é 

necessário admitir para explicá-los. 

Antítese: Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da 

natureza. 

4ª Antinomia 

Tese: Ao mundo pertence qualquer coisa que, seja como sua parte, seja como sua causa, é um 

ser absolutamente necessário. 

Antítese: Não há em parte alguma um ser absolutamente necessário, nem no mundo, nem fora 

do mundo, que seja a sua causa. 

Consoante Erickson e Fossa, “os detalhes dos argumentos das antinomias de Kant são 

difíceis de compreender e os comentadores raramente os consideram convincentes”. Os 

autores citados se baseiam na compreensão de Arthur Schopenhauer, em sua obra O Mundo 

como Vontade e Representação (1969), com alegação de que, “em cada caso, os argumentos 

para as teses são inválidos, enquanto os para as antíteses são válidos. A maioria dos filósofos 

desde Kant tem ligado-se em seu desejo de limitar a influência da metafísica, sendo que a 

reclamação geral é que ele não avançou o bastante neste sentido” (ERICKSON; FOSSA, 

2006, p. 156). É válido esclarecer que os conceitos oriundos da metafísica são os 

estabelecidos além da experiência possível e são representados pelos argumentos da tese. A 

antítese consagra os conceitos aplicados à experiência; e, com isso, são considerados válidos.  

As antinomias de Kant têm, a partir da ótica de Erickson e Fossa (2006, p. 157): 

 

 

[...] o propósito de reavivar o maravilhar frente o mistério do mundo. Elas 

desafiam-nos a aceitar as resoluções propostas por Kant, resolvê-las de outro 

modo através de reformulações mais adequadas, ou dissolvê-las indicando 

que elas são aduzidas a partir de falsas pressuposições. 

 

 

Essas afirmações reforçam a concepção de que a emergência de um paradoxo é a confirmação 

da necessidade de uma reflexão mais rigorosa sobre a realidade e os conceitos sob os quais ela 

está submetida; uma maneira de reconhecer-se e conhecer melhor os mistérios do mundo. 

 Com as reflexões filosóficas advindas das definições apresentadas para o termo 

“paradoxo” e sua classificação, foi possível diagnosticar que os paradoxos são problemas 
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conhecidos e discutidos desde a antiguidade e o seu surgimento tem incorporado, em diversos 

casos, um estudo mais rigoroso e significativo nos fundamentos das ciências. As discussões 

alavancadas com o aparecimento de um paradoxo indicam sua extrema importância na 

concepção de (re)construção do conhecimento científico; seja pela validação de novos 

conceitos, seja pela confirmação de antigos e, em casos extremos, para diagnosticar conflito 

de princípios e/ou investigações mais detalhadas.  

De posse desse estudo preliminar, apresentaremos no próximo capítulo, outra 

concepção adotada para o termo. Esta, porém, será alicerçada no pensamento de Augustus De 

Morgan, em sua obra A Budget of Paradoxes a qual se incorpora às suas impressões pessoais 

a respeito da emergência de processos metodológicos para impulsionar avanços científicos. 
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O PENSAMENTO CIENTÍFICO SOB O OLHAR DE AUGUSTUS DE MORGAN 

 

 

 

 

     Ilustração 12 - Reflexões 
             Fonte: Escher (2007) 
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5 O PENSAMENTO CIENTÍFICO SOB O OLHAR DE AUGUSTUS DE MORGAN 

 

 

 O “pensar” científico é repleto de situações, não apenas racionais, que estão 

intrinsecamente ligadas a um fim comum, o desenvolvimento e aprimoramento de descobertas 

científicas. Porém, em nossa vida cotidiana, de conceitos, regras e todo um aparato 

tecnológico, implicitamente estabelecidos, não temos a menor idéia do pano de fundo em que 

tais conceitos e descobertas estão envolvidas.  

A imagem que adquirimos é a de que os cientistas agem de forma puramente racional 

e, além de muito inteligentes, parecem ser pessoas insensíveis ou impassíveis. Nesta visão, 

não conseguimos perceber o fascínio que os temas geradores de seus trabalhos exercem sobre 

os mesmos, pois passam parte de sua vida debruçados sobre problemas que, direta ou 

indiretamente, interferem em nosso movimento diário. Essa dedicação só pode vir do 

“gostar”, de uma paixão incondicional pela sabedoria, não há outra justificativa. Logo, o 

“fazer científico” é suportado por mentes que, de alguma forma, criam instrumentos e 

conceitos facilitadores de nosso convívio no Universo. Essa questão é analisada por Gleiser 

(2006), por meio das seguintes argumentações: 

 

 

 A ciência se expande muito além de sua mera prática. Por trás das aparentes 

fórmulas complicadas, das tabelas de dados experimentais e da linguagem 

tradicionalmente técnica, existe alguém tentando transcender as barreiras 

imediatas da vida diária, guiada por um incansável desejo de permitir um 

nível mais profundo de conhecimento e de realização própria (GLEISER, 

2006, p. 14).  

 

 

Podemos, dessa maneira, inferir o quão importante é a figura do cientista e sua maneira de 

chegar ao resultado de uma descoberta. De que forma faz isso? Que métodos são utilizados? 

Em que se baseia? Sua teoria realmente satisfaz a solução de eventuais problemas na ciência? 

Essas respostas, um tanto complexas, podem ser dadas de diversas maneiras pelos 

especialistas em filosofia da ciência.  

Nesse momento, porém, apresentaremos o tratamento destinado a tais questões 

segundo a visão de Augustus De Morgan em sua obra A Budget of Paradoxes (1872), onde 

aborda situações semelhantes às mencionadas acima. Vale ressaltar que o referido autor não é 
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um filósofo da ciência, mas possui experiência com a análise de textos científicos como 

revisor de bibliografias e historiador da ciência.  

De início, retomaremos alguns pontos históricos que nos conduzem a vislumbrar o 

rumo tomado pela ciência em seu processo evolutivo. Como parte complementar, 

introduziremos a visão de nosso autor em sua conceituação de paradoxo, conduzido pela 

análise da metodologia utilizada por alguns “descobridores” ao longo da história da ciência.  

 

 

5.1 VISÃO HISTÓRICA DO PENSAMENTO CIENTÍFICO 

 

 

Sumariamente, traçaremos um panorama histórico da evolução do pensamento 

científico ao longo dos séculos. Essa condição tende a situar-nos à época da publicação da 

obra e, com isso, facilitar o entendimento das argumentações defendidas por Augustus De 

Morgan.  

A ciência, como defendida anteriormente, apresenta-se como um dos elementos mais 

essenciais do ser humano desde a mais remota das civilizações. Mas, de início, não existia um 

conceito formalizado para “ciência”. O que se instaurou foi a necessidade de descrever e 

explicar o sistema do mundo em sua totalidade. Assim, para que um sistema ao qual somos 

expostos “faça sentido”, é necessário indagar as crenças, tradições e sentimentos que 

alimentam implicitamente nossa existência, de modo que essa atitude especulativa mantenha 

distância da vida cotidiana e vislumbre para além dela (CHAUÍ, 2000). Com efeito, durante 

algum tempo a “ ciência” era chamada de “filosofia natural”, em virtude de estar atrelada à 

curiosidade do Homem acerca da Natureza, motivado por uma necessidade prática, ou mesmo 

por um fascínio pelo conhecimento.  

Ou seja, o surgimento da filosofia resguarda a “decisão de não aceitar como óbvias e 

evidentes as coisas, as idéias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa 

existência cotidiana; jamais aceitá-los sem antes havê-los investigado e compreendido” 

(CHAUÍ, 2000, p. 12).  

As primeiras filosofias começaram a aparecer e a se espalhar por lugares esparsos do 

globo em meados do século VI a.C. como consequência do amplo comércio difundido entre 

as várias civilizações, bem como pelas trocas culturais e conhecimentos que essas viagens 

comerciais proporcionavam. Nesse âmbito, a civilização grega desempenhou um papel 

importante, pois, ao instituirem um método de análise para compreender o Universo, 
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elaboraram as primeiras teorias científicas da Natureza ou cosmologia. Essa atitude atuava ora 

contrária ao senso comum, dizendo “não” aos pré-conceitos, aos pré-juízos, aos fatos e às 

idéias da experiência cotidiana; ora interrogativa, indagando sobre “o quê” e o “porquê” das 

coisas, das idéias, dos fatos, das situações, dentre outras; essencialmente, vivendo a filosofia 

(CHAUÍ, 2000). 

Aliado a essas percepções, Chauí (2000, p. 43) destaca que “a filosofia manifesta e 

exprime os problemas e as questões que, em cada época de uma sociedade, os homens 

colocam para si mesmos, diante do que é novo e ainda não foi compreendido”. Dessa forma, o 

fato de a filosofia não aceitar, em princípio, o que é atribuído como verdade ou o que não seja 

compreensível, pode caracterizar uma aparente contradição e sugere uma investigação íntima 

do objeto. A conclusão, pelo menos a priori, é que, por trás desta aparente contradição, a 

verdade se escondia latente, a espera de ser descoberta, revelada. Nesse sentido, o movimento 

sistemático de compreensão dos fatos, envolvendo questionamentos e reflexões intelectuais 

acerca de determinado objeto de investigação, estabelece-se como a condição geradora para o 

início da pesquisa científica. Esse tipo de manifestação crítica ou filosófica deverá, 

eventualmente, promover uma reeducação geral do olhar e do pensar, o que, em outras 

palavras, significa afirmar que a filosofia constituiu o alicerce para a idéia de “ciência”; não 

sendo ela própria uma ciência, mas o processo para se chegar ao conhecimento verdadeiro. 

A distinção entre ciência e filosofia baseada no “desvelamento” também será 

defendida mais tarde pelo filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1971). Para ele, “a 

filosofia não é uma ciência, ela lida com „o todo‟, enquanto que a ciência lida com um campo 

específico [...] à medida que uma ciência ultrapassa a exigência de correção, encaminhando-se 

para uma verdade, e isto significa para o desvelamento essencial dos entes enquanto tais, ela é 

filosofia [...] A ciência em crise torna-se filosofia” (HEIDEGGER, apud INWOOD, 1999, p. 

15). Dessa forma, ao mesmo tempo que originou a ciência, a filosofia está implícita na própria 

ciência quando do advento de uma crise; a crise se institui quando há uma mudança conceitual 

nos princípios básicos que sustentam a teoria. Ainda segundo o filósofo, “O que acontece na 

ciência é uma mudança nas „questões propostas e no modo de ver – os fatos mudam em 

conseqüência disto‟... a ciência, essencialmente não descobre novos entes, apenas um modo 

novo de olhar para velhos entes [...]” (HEIDEGGER, apud INWOOD, 1999, p. 14). 

Consoante o dicionário de Heidegger, “desencobrimento” ou “desvelamento” é trazer à tona 

aquilo que estava oculto, ou seja, a verdade. Os “entes” caracterizam-se por crenças e pré-

concepções oriundas de culturas anteriores ou, em outra perspectiva, do objeto de estudo. 

Sobre isso, Heidegger observa que “[...] o ente já foi descoberto só que ainda se deturpa [...] a 
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verdade deve sempre ser arrancada primeiramente dos entes. O ente é retirado do velamento. 

A descoberta em seu fato é, ao mesmo tempo, um roubo” (HEIDEGGER, 1989, p. 291).  

 A idealização do “roubo” sugerida por Heidegger implica na compreensão ontológica 

originária de si mesma. Em outras palavras, sugere que toda descoberta é um processo 

introspectivo, onde a verdade está atrelada à própria existência do problema. Assim, todas as 

verdades sobre o Homem estão resguardadas nele mesmo, não havendo necessidade de buscar 

fontes exteriores de investigação. O conhecimento, nesse caso, transita de dentro para fora. 

A compreensão ontológica sugerida por Heidegger pode ser simbolicamente 

visualizada na filosofia e na forma de “fazer ciência” dos gregos. Chauí (2000) explica que os 

feitos científicos e consagrados dos gregos foram resultado de contatos profundos com outras 

civilizações contemporâneas ou anteriores às suas, dessa forma os gregos: 

 

 

[...] transformaram em matemática (aritmética, geometria, harmonia) o que 

eram expedientes práticos para medir, contar e calcular [...] em astronomia 

(conhecimento racional da natureza e do movimento dos astros) aquilo que 

erm práticas de adivinhação e previsão do futuro [...] em medicina 

(conhecimento racional sobre o corpo humano, a saúde e a doença) aquilo 

que eram práticas de grupos religiosos secretos para a cura misteriosa das 

doenças [...] transformaram em ciência (isto é, num conhecimento racional, 

abstrato e universal) aquilo que eram elementos de uma sabedoria prática 

para o uso direto da vida (CHAUÍ, 2000, p. 27-28).  

 

 

Um modo novo de olhar para velhos conceitos. Através do “roubo” heideggeriano sugerido, 

eles fizeram ciência. 

As idéias cosmológica sobre a origem do mundo e antropológica sobre as questões 

humanas (ética, política, dentre outras) marcaram esse período inicial que se estendeu do final 

do século VII ao século IV a. C. Nele, o “fazer científico” grego fundamentou-se no 

“desvelamento”, extraindo e conquistando o conhecimento de coisas profundas e essenciais. 

No período seguinte, final do século IV ao final do século III a. C., a filosofia 

procurou sistematizar o método científico clássico pela reunião dos problemas levantados 

durante o processo anterior. Platão (427-327 a. C.) e Artistóteles (384-322 a. C.) são figuras 

destacadas na nova empreitada de estabelecer critérios de verdade para a ciência. Nessa fase, 

também inaugura-se o interesse pelas questões divinas ou teológicas, que são investigadas 

com mais ênfase no período posterior denominado helenístico onde, do final do século III a. 

C. até o século VI depois de Cristo, a filosofia ocupa-se de “questões da ética, do 
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conhecimento humano e das relações entre o homem e a Natureza e de ambos com Deus” 

(CHAUÍ, 2000, p. 34). Aristóteles não descartava a experiência como parte de suas 

investigações, contudo, geralmente conduzia algumas delas confiadas apenas na razão.  

O legado greco-romano constitui-se, por conseguinte, em um potente paradigma para 

as civilizações que emergiram após este período: a européia-cristã e a árabe-muçulmana. 

Nessa época, a Igreja Romana dominava a Europa e um dos temas de discussão constante 

entre os filósofos, ainda influenciados por Platão e Aristóteles, era as provas da existência de 

Deus. A forte influência do cristianismo desviou a rota para novas descobertas; a curiosidade 

sobre o mundo natural praticamente extinguiu-se. O único tipo de estudo aceitável era o de 

caráter teológico e as questões relacionadas ao estudo da Natureza eram consideradas “não só 

supérfluas como também perigosas para a salvação da alma” (GLEISER, 2006, p. 84). Os 

grandes tratados científicos da Alta Idade Média são, em sua maioria, sumárias compilações 

do conhecimento antigo sem nenhuma pretensão crítica, exceto por alguns trabalhos 

produzidos na porção oriental.  

No século VIII, os muçulmanos retomaram de forma marcante os trabalhos de 

Aristóteles e Cláudio Ptolomeu (85-165 a. C) com relação aos movimentos do Sol, da Lua e 

dos planetas, assim como estabeleceram o desenvolvimento das artes e da arquitetura. Os 

árabes promoveram em seus domínios uma valorização pelo conhecimento que há muito estava 

esquecida e à Matemática, em especial, a novos níveis de sofisticação. O entusiasmo dos 

árabes pelo legado cultural dos gregos, lentamente, espalhou-se pelo continente e foi uma das 

causas principais para o clima intelectual que mais tarde culminou na Renascença, onde as 

idéias aristotélicas conquistavam um número cada vez maior de adeptos (GLEISER, 2006). 

São Tomás de Aquino (1225-1274) é um dos grandes nomes do período medieval. Com 

ele, a teologia cristã abraçou idéias aristotélicas, promovendo a complicada reconcilição entre 

fé e razão. Dessa forma, o “tomismo” criou uma nova visão cosmológica e “a Terra voltou a 

ser esférica, ocupando seu trono no centro do Universo... era circundada por oito esferas, que a 

ligavam a Deus no exterior...” (GLEISER, 2006, p. 91). A ciência dessa época era concebida 

como um modo de apreciar as maravilhas de Deus e era tolerada pela Igreja desde que não 

conflitasse com seus ensinamentos doutrinários (SOLOMON e HIGGINS, 2001). 

A importância do “fazer científico” de São Tomás de Aquino, ainda que atrelado aos 

dogmas religiosos, é identificado como fator indispensável no processo de busca do 

conhecimento que segue posteriormente. Segundo Gallian (2004), a “abertura tomista” 

apresentou-se como um dos fatores importantes para a descanonização e desdogmatização do 

pensamento científico. A partir desse momento, a relevância do conhecimento sobre a 
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Natureza ressurgiu e questões pertinentes a ele tornaram-se central para os filósofos modernos 

os quais separaram, como primeira tarefa, a razão da fé (CHAUÍ, 2000).  

Nesta renovação científica marcas profundas foram deixadas; os episódios envolvendo 

Copérnico (1473 - 1543), Giordano Bruno (1548-1600) e Galileu Galilei (1564-1642) são 

exemplos característicos desta época. De acordo com Gleiser (2006, p. 131), “o conflito entre 

Galileu e a Igreja serve como uma excelente, embora trágica, metáfora da eterna batalha entre 

o novo e o velho”; os eventos que culminaram neste julgamento promoveram vários debates 

entre teólogos e historiadores, respingando recentemente na Igreja Católica
30

. 

A defesa dessa nova ciência contra o dogmatismo da Igreja foi promovida de forma 

diferente por alguns filósofos modernos, entre os quais destacam-se o inglês Francis Bacon 

(1561-1626) e o francês René Descartes (1596-1650) . O primeiro rompeu com Artistóteles e 

defendeu um método experimental puramente empírico para a investigação do mundo, cuja 

orientação filosófica procura ligar o conhecimento à experiência (SOLOMON E HIGGINS, 

2001).  

A visão de Bacon era respaldada pela quantidade expressiva de fontes teóricas e 

instrumentos técnicos muito mais sofisticados que os disponíveis aos primeiros filósofos 

antigos. Desse modo, os cientistas modernos realizaram uma revolução de proporções 

consideravelmente maiores e introduziram a idéia de busca do conhecimento fundamentada na 

crítica, na investigação sistemática e no critério da razão matemática. Esta, sob forte influência 

de Descartes, que considerava a linguagem matemática e a experimentação os caminhos 

verdadeiros para a compreensão da natureza. Imersos nesse ambiente de rigorosidade 

intelectual, enveredamos para a época do surgimento do Iluminismo, movimento que emergiu 

primeiramente na Inglaterra, mas se espalhou junto ao pensamento europeu. O Iluminismo 

defendia a possibilidade de alcançar a verdade através das luzes da razão científica pela 

interação entre teoria e experimento. Por isso, o discurso científico oficial passou a não tolerar 

nenhuma menção à religião, ou seja, a ciência devia permanecer livre de qualquer conotação 

teológica (GALLIAN, 2004). 

O projeto do Iluminismo que se esboça ao longo do século XVIII, para alguns “o 

século da razão”, torna-se alicerce para os novos cientistas. O século XIX, comumente 

definido como o “século da ciência”, é o momento em que, entusiasticamente, começa a se 

definir a verdadeira estrutura e funcionamento do universo e da Natureza, isto é, trata-se do 

período em que se credita total confiança no saber científico e na tecnologia para a redenção 

                                                 

30
 Em 1992, o papa João Paulo II revogou oficialmente a condenação de Galileu pela Igreja de 360 anos antes.  
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e controle da Natureza, do Homem e das sociedades (CHAUÍ, 2000). Dessa forma, o 

dogmatismo religioso já não tinha o poder de influenciar a evolução da ciência e aliado a 

isso, com o advento da Revolução Industrial, ocorreu uma melhoria significativa nas técnicas 

de laboratório e de instrumentação, caracterizando-o como o século das grandes descobertas. 

Os trabalhos de Isaac Newton (1642-1727) representam o clímax dessa Revolução Científica; 

construindo uma estrutura conceitual dominante não somente nos campos da física, mas, 

sobretudo, na visão coletiva de mundo até o início do século XX (GLEISER, 2006). 

Neste ponto, propositalmente, interromperemos a continuidade da investigação a que 

se propôs este item, simplesmente por se inserir na época em que o livro A Budget of 

Paradoxes foi publicado. A intenção, nesse caso, é promover uma articulação com a 

linguagem empregada e a posição assumida por Augustus De Morgan frente às descobertas 

científicas emergentes, respeitando as especificidades espacial e temporal a que estavam 

incorporadas. 

Adiante, seguiremos com a investigação do livro, evidenciando as características 

relevantes em sua edição, bem como os conceitos fortemente esboçados ao longo de seus 

ensaios. 

 

 

5.2  DADOS BIBLIOGRÁFICOS DO A BUDGET OF PARADOXES 

 

 

O presente livro trata-se de uma obra póstuma e foi publicada pela esposa de Augustus 

De Morgan, Sophia Elizabeth De Morgan, em 1872; tem o formato de volume único na sua 

primeira edição e a autora do prefácio fora a viúva. A partir da segunda edição, no entanto, a 

obra é separada em dois volumes. 

Uma grande parte do volume consiste de reimpressões de uma série de ensaios escritos 

pelo autor no Athenaeum, um periódico semanal que fazia revisões bibliográficas e, 

conseqüentemente, tecia críticas à metodologia empregada na eventual produção do 

conhecimento. 

No livro, algumas informações adicionais foram incluídas a esses artigos, como os 

dados biográficos dos autores das obras revisadas, o nome e a data de publicação de cada 

obra; ratificando seu caráter bibliográfico. 

É válido ressaltar que em sua análise, De Morgan se reporta a alguns trabalhos 

produzidos entre os anos de 1489 e 1866, cuja seleção é justificada nas seguintes palavras: 
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 The only question is, has the selection been fairly made? To this my answer is 

that no selection at all has been made. The books are, without exception, those 

which I have in my own library; and I have taken all – I mean all of the kind: 

Heaven forbid that I should be supposed to have no other books! […] I have 

received a few from friends who found them among what they called their 

rubbish; and I have preserved books sent to me for review
31

 (DE MORGAN, 

1954a, p. 7). 

 

 

Assim, a escolha de tais artigos não obedece a nenhum critério de seleção dentro da evolução 

do pensamento científico; em sua grande maioria, os artigos foram retirados do acervo 

bibliográfico do autor ou de contribuições de pessoas que faziam parte de seu círculo 

intelectual. Tal interpretação é evidenciada quando ele comenta: “Consequently, I may 

positively affirm that the following list is formed by accident and circumstance alone, and that 

it truly represents the casualties of about a third of a century”
32

 (DE MORGAN, 1954a, p. 7).  

A disposição e estrutura dos métodos científicos listados, aos quais ele convenciona 

como “paradoxo”, obedecem a uma ordem cronológica. Não obstante, ao final do livro 

encontra-se um índice remissivo; um guia para o leitor eventualmente localizar e eliminar 

dificuldades de referência. 

O nome sugestivo, Budget, pode ser representado como uma “relação” ou um 

“orçamento”, em que se discrimina a origem e a aplicação de recursos para um fim específico, 

isto é, através dessa lista é possível elaborar uma distinção entre os pontos positivos e 

negativos desse novo pensamento para formular um conhecimento preciso e útil. Uma 

investigação desse tipo certamente se expõe à análise crítica de pessoas e fontes 

especializadas do meio científico. Por isso, é oportuno elencarmos algumas delas, a fim de 

que possamos pressupor sua repercussão no contexto de promoção da ciência.  

Um artigo de revisão literária publicado pela revista semanal Nature, contemporâneo à 

época da publicação, faz a seguinte avaliação:  

 

 

                                                 
31

 A única questão é: a seleção foi feita convenientemente? Para esta, minha resposta é a de que nenhuma seleção 

foi feita sob qualquer condição. Os livros são, sem exceção, os que tenho em minha própria biblioteca, e eu 

tenho me apropriado de todos - quero dizer de todos os tipos: Deus me livre de não admitir que não tenha 

usado outros livros! [...] Eu tenho recebido alguns dos amigos que os encontraram entre os que eles 

chamavam lixo, também tenho usado os livros enviados a mim para revisão (tradução nossa). 

 
32

 Conseqüentemente, posso certamente afirmar que a seguinte lista é formada por acidente e circunstância 

apenas, e realmente representa as casualidades de cerca de um terço de um século (tradução nossa). 
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This work is absolutely unique. Nothing in the combinations has ever, to our 

knowledge, been produced. True and false science, theological, logical, 

metaphysical, physical, mathematics, etc. are interwoven in its pages in the 

most fantastic manner: and the author himself mingles with his puppets, 

showing off their peculiarities, posing them, helping them when diffident, 

restraining them when noisy, and even occasionally presenting himself as 

one of their number. All is done in the most perfect good-humour, so that the 

only incongruities we are sensible of are the sometimes savage remarks 

which several of his pet bears make about their dancing-master
33

 
(LOCKYER, 1873, p. 239-240). 

 

 

A revista Nature é uma das mais antigas publicações internacionais que tratam de assuntos 

científicos. A crítica publicada reitera o caráter abrangente da obra, tendo em vista a 

variedade de áreas do conhecimento abordadas. Além disso, infere que De Morgan atua lado a 

lado com esses “fantoches”, referindo-se aos episódios e/ou personagens motivos da crítica, 

destacando suas características; ora confundindo-os, ora ajudando-os quando se mostram 

tímidos e modestos, ou ainda tecendo críticas mais contundententes quando eles causam 

desordem; tudo isso elaborado com bom humor e articulados de uma maneira inusitada.  

 No prefácio da segunda edição do livro (1915), escrito pelo historiógrafo da ciência 

David Eugene Smith, que também foi o editor dessa publicação, verifica-se o seguinte 

comentário: 

 

 

 If Mrs. De Morgan felt called upon to confess her hesitation at taking upon 

herself the labor of editing these Paradoxes, much more should one who was 

born two generations later, who lives in another land and who was reared 

amid different influences, confess to the same feeling when undertaking to 

revise this curious medley. But when we consider the nature of the work, the 

fact that is present rarity deprives so many readers of the enjoyment of its 

delicious satire, and the further fact that allusions that were commonplace a 

half century ago are now forgotten, it is evident that some one should take up 

the work and perform it con amore
34

 (DE MORGAN, 1954, prefácio da 

segunda edição). 

                                                 
33

 Este trabalho é absolutamente único. Nada semelhante, segundo nosso conhecimento, foi produzido. Ciência 

verdadeira e falsa, teologia, lógica, metafísica, física, matemática, etc. estão entrelaçadas em suas páginas de 

forma fantástica: o autor interage com seus fantoches, mostrando suas peculiaridades, expondo-os, ajudando-

os quando estão em dificuldade, restringindo-os quando muito barulhentos, e ocasionalmente apresentando-se 

como um de seus leitores. Tudo é feito no mais perfeito bom-humor, de forma que apenas as incongruências 

recebem atitudes mais austeras, como um urso que investe contra seus domadores (tradução nossa). 

 
34

 Se o Sr. De Morgan se sentiu obrigado a confessar sua hesitação ao tomar sob sua responsabilidade o trabalho 

de edição destes paradoxos, muito mais deve alguém, que nasceu duas gerações mais tarde, que vive em outro 

país e que foi criado sob diferentes influências, confessar a mesma sensação quando revisa esta curiosa 

miscelânea. Mas quando consideramos a essência do trabalho, o fato desta raridade privar muitos leitores do 
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Smith se refere à citada obra como uma “curiosa miscelânea”, cuja característica principal 

está em relembrar fatos científicos explorados no século passado e que foram esquecidos por 

se transformarem em questões não mais discutidas na contemporaneidade. Todavia, destaca a 

importância e a responsabilidade de resgatar as situações manifestadas no livro, 

essencialmente, pela conotação histórica que traz consigo. 

Uma crítica mais atual deste trabalho é indicada nas seguintes palavras: 

 

 

 A Budget of Paradoxes (1872), probably his most famous work, is a good 

example of his research in this area (mathematical bibliography). Grounded 

entirely on the vast array of vintage mathematical oddities in his possession, 

the Budget cheerfully sends up scientific ignorance in all its many forms, from 

circle-squaring to perpetual motion, remaining testimony to the fact that De 

Morgan‟s historical Knowledge was matched by a keen sense of humor
35

 

(DAUBEN; SCRIBA, 2002, p. 407). 

 

 

Os autores enfatizam os aspectos matemáticos bem humorados recolhidos nessa investigação 

bibliográfica e invertem o papel de seus eventuais pesquisadores, ao invés de colaborar com o 

avanço da matemática, eles imperram essa estrutura, insistindo em questões que já não 

necessitam de discussão. 

 Evidentemente, apenas com as críticas mencionadas não podemos promover uma 

concepção nítida do objeto de estudo, fruto da investigação e análise do autor. Para executar 

esta tarefa, faz-se necessário esboçar as especificidades retratadas por Augustus De Morgan 

em relação aos recursos investigativos suscitados na busca do conhecimento e/ou no “fazer 

científico” para, a partir desse estudo, podermos avaliar tais conclusões.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
gozo de sua deliciosa sátira, e também pelo fato das alusões, triviais meio século atrás, agora estarem 

esquecidas, é evidente que alguém o utilize e o represente com amor (tradução nossa). 

 
35

 A Budget of Paradoxes (1872), provavelmente seu mais famoso trabalho, é um bom exemplo de sua 

investigação nesta área (bibliografia matemática). Fundamentado inteiramente sobre o vasto leque das 

curiosidades matemáticas que possuía, o Budget divertidamente sentencia a ignorância científica em suas 

diversas formas, da quadratura do círculo ao movimento contínuo, dando evidências de que o conhecimento 

histórico de De Morgan foi acompanhado por um aguçado senso de humor (tradução nossa). 
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5.3 - CONCEITO DE PARADOXO NA VISÃO DE AUGUSTUS DE MORGAN 

 

 

No capítulo anterior, descrevemos algumas concepções sobre o conceito de 

“paradoxo”, bem como complementamos essas definições com exemplos que tratam de 

justificar as formulações apontadas e ajudam a facilitar o entedimento. Aqui nossa atenção se 

refere ao conceito adotado por Augustus De Morgan em seu A Budget. 

 A definição de paradoxo acolhida pelo autor é delineada ainda na introdução do livro, 

o que torna mais compreensível todos os ensaios que suscitam posteriomente. Assim, nas 

primeiras linhas da obra, exibe-se a seguinte metáfora: 

 

 

Se tivesse diante de mim uma mosca e um elefante, jamais tendo observado 

outra entidade com qualquer dos dois tamanhos, e se a mosca se dedicasse a 

convencer-me que era de fato maior do que o elefante, eu talvez me visse 

numa posição difícil. A criatura aparentemente pequena poderia usar 

argumentos relativos ao efeito da distância bem como apelar a leis relativas à 

visão e à audição que eu, caso não fosse conhecedor desses assuntos, poderia 

ser incapaz de rejeitar. Mas se houvesse mil moscas, todas as zumbir, tanto 

quanto me podia aperceber, em torno do grande animal, se cada mosca 

afirmasse por conta própria ser maior que o quadrúpede, se todas lançassem 

argumentos distintos e freqüentemente contraditórios e se cada uma 

desprezasse as razões das restantes – então poderia ficar descansado. 

Certamente diria: Minhas amiguinhas, a argumentação de cada uma de vós é 

destruída pelas das restantes (DE MORGAN, 1954a, p. 1, apud VIEGAS, 

2005). 

 

 

A imagem que transparece com a leitura da estória é a de uma competição entre os animais 

menores com relação a imposição de seus argumentos diante de algum fato que se quer 

provar. A situação ainda aponta a conclusão de que a “oposição” de conceitos e opiniões 

difundidas em relação a um assunto específico podem, eventualmente, resultar na 

incredulidade natural de quem recebe a informação.  

 Ao longo da consolidação do desenvolvimento científico, fatos controversos análogos 

ao apresentado na metáfora foram parte integrante e constante de uma grande porção dos 

trabalhos em pesquisa científica; antes da consolidação das certezas que se ajustam e se 

encaixam regendo as situações que rodeiam nossa existência, várias foram as tentativas e 

erros que essas investigações suportaram. Assim, no contexto da história da ciência, situações 
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de competição ou contradição entre pensamentos foram fatores significativos para o avanço 

técnico ou para a formulação de uma teoria satisfatória.  

Em articulação com estas afirmações, De Morgan salienta que: 

 

 

In every age of the world there has been an established system, which has 

been opposed from time to time by isolated and dissentient reformers. The 

established system has sometimes fallen, slowly and gradually: it has either 

been upset by the rising influence of some one man, or it has been sapped by 

gradual change of opinion in the many
36

 (DE MORGAN, 1954a, p. 1). 

 

 

O trecho reforça a idéia de que desde a antiguidade os sistemas sob os quais repousam as 

bases do pensamento científico têm sido estabelecidos e contrariados de tempos em tempos 

por “reformadores”, cujas idéias discordantes expressam a profunda universalidade do 

pensamento humano. No entanto, o estabelecimento desses sistemas tem algumas vezes 

falhado ou enfraquecido, devagar e gradualmente, resultante da influência levantada por 

algum outro descobridor ou do desgaste com a mudança gradual da opinião do senso comum. 

De Morgan atribui a esse “enfraquecimento” do sistema o fato de ser ele, uma ação isolada de 

um único oponente na promoção destas idéias. Assim, conclui:  

 

 

I have insisted on the isolated character of the dissentients, as an element of 

the a priori probabilities of the case. Show me a schism, especially growing 

schism […] an organized opposition, supported by efforts of many acting in 

concert, appealing to common arguments and experience, with perpetual 

succession and a common seal […] is, be the merit of the schism what it 

may, a thing wholly different from the case of the isolated opponent in the 

mode of opposition to it which reason point out
37

 (DE MORGAN, 1954a, p. 

2). 

 

                                                 
36

 Em qualquer época do mundo tem sido estabelecido um sistema, que tem sido desacreditado de tempos em 

tempos por reformadores isolados e divergentes. O sistema estabelecido tem, por vezes, falhado, lenta e 

gradualmente: seja pela desordem provocada pela crescente influência de algum homem, seja pelo seu 

enfraquecimento com a progressiva mudança da opinião de vários (tradução nossa). 
 
37

 Eu insisto no caráter isolado do divergente, como um elemento de uma a priori probabilidades dos casos. 

Mostra-me uma divisão, especialmente uma crescente divisão [...] uma oposição organizada, apoiada pelo 

esforço de muitos atuando em acordo, apelando para argumentos e experiências comuns, com sucessão 

contínua e ratificação comum [...] tem o mérito na divisão que lhe é permitido, uma coisa totalmente diferente 

dos casos dos oponentes isolados e seu modo de oposição, cujo raciocínio chama a atenção (tradução nossa). 
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Logo, sugere que a natureza de teorias revolucionárias podem ser dividas em dois casos: 

quando oriundas de um opositor isolado mas que, em processo posterior, é fortalecida por 

uma oposição organizada com argumentos e experiências comuns e que se mantém num 

processo contínuo; nesses casos são dignas de mérito. Por outro lado e divergentemente, há os 

casos em que se quer promover a mudança de uma teoria plenamente aceita pelo senso 

comum, com base no argumento de um único oponente, sem qualquer tipo de partilha de 

ideais posteriores, justamente pelo raciocínio e metologia empregadas nestas investigações, 

que destoam da maioria; nestes casos não há como creditar validade à nova teoria e estes 

últimos exemplares são a maioria na obra de De Morgan. 

 Desse modo, o caminho para o sucesso de uma teoria deve ser permeado por uma 

rigorosa investigação dos fatos que a fundamentam e pela rigorosidade dos métodos adotados. 

Aliás, a palavra “teoria” é de origem grega, theoria, cujo significado é “contemplação da 

verdade” (CHAUÍ, 2000, p. 42). Portanto, para se chegar à verdade, é essencial avaliar se o 

caminho seguido, os métodos e os procedimentos utilizados na investigação são os mais 

adequados.  

  Um exemplo claro que demonstra tais argumentações é notado em proposições da 

Matemática. Esta ciência é tradicionalmente conhecida pelo seu pensamento correto e 

verdadeiro, exato e preciso, em que proposições ou teorias são demonstradas, baseando-se em 

regras universais e necessárias. Estrutura semelhante, nas palavras de De Morgan, devem ser 

estendidas aos outros campos da ciência: 

 

 

 During the last two centuries and a half, physical knowledge has been 

gradually made to rest upon a basis which it had not before. It has become 

mathematical. The question now, is not whether this or that hypothesis is 

better or worse to pure thought, but whether is accords with observed 

phenomena in those consequences which can be shown necessarily to follow 

from it, if it be true
38

 (DE MORGAN, 1954a, p. 2). 

 

 

O autor refere-se ao progresso do conhecimento físico que vem ocorrendo nos dois últimos 

séculos e meio, de uma forma nunca vista anteriormente. Segundo ele, esse processo tem 

                                                 
38

 Durante os últimos dois séculos e meio, o conhecimento físico tem sido respaldado em um fundamento que 

antes não tinha. Tornou-se matemático. A questão agora, não é se esta ou aquela hipótese é melhor ou pior 

para o pensamento puro, mas se está em consonância com os fenômenos observados ou com as consequências 

que podem necessariamente resultar delas, se assim for, é verdadeira (tradução nossa). 
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tornado-se matemático, pois justifica a validade de uma hipótese de acordo com os fenômenos 

observados e com as conseqüências que suscita dela, isto é, se ela pode ser comprovada 

quantitativamente por meio de experimentos, então é verdadeira. 

 Recorrendo à história, vale lembrar que, nessa época, as idéias gravitacionais de Isaac 

Newton ainda eram consagradas entre a maioria dos cientistas e suas teorias que justificavam 

os fenômenos físicos eram respaldadas pelo método racional que desenvolveu; Newton 

figurou-se como o “símbolo de uma nova era na história da humanidade” (GLEISER, 2006, p. 

186).  

O ideal de “verdade” de De Morgan, presumivelmente, está associado à esta visão 

racional e intelectual que define o conhecimento verdadeiro por seus resultados e aplicações 

práticas, podendo ser verificado pela experimentação e também pela experiência. O “fazer” 

matemático caminha nessa perspectiva estritamente formal, em que o conhecimento racional 

obedece a regras ou a leis fundamentais que garantem sua validade universal. 

Desse ponto de vista, observamos uma relevância atribuída ao método empregado nos 

domínios da investigação científica – De Morgan chama de sistema – para a análise dos 

fenômenos. O sistema ou método particular utilizado para a produção, difusão e assimilação 

do objeto de estudo, consolida-se como o alvo da investigação bibliográfica abordada nesta 

obra. O trecho abaixo identifica essa característica: 

 

 

A great many individuals, ever since the rise of the mathematical method, 

have, each for himself, attacked its direct and indirect consequences. I shall 

not here stop point out, how the very accuracy, of exact science gives better 

aim than the preceding state of things could give. I shall call each of these 

persons a paradoxer, and his system a paradox. I use the word in the old 

sense: a paradox is something which is apart from general opinion, either in 

subject-matter, method, or conclusion
39

 (DE MORGAN, 1954a, p. 2). 

 

 

Para executar o estudo de tais métodos, que se definem como metodologia, o autor adota uma 

definição categórica para duas palavras constantemente encontradas ao longo dos ensaios: 

“paradoxer” e “paradoxo”. A primeira, “paradoxer”, é utilizada para denotar a pessoa ou o 

                                                 
39

 Um grande número de indivíduos, desde a origem do método matemático, têm, isoladamente, atacado direta 

ou indiretamente seus resultados. Eu não irei aqui parar de apontá-los, como o absoluto rigor da ciência exata 

dá propósitos mais bem sucedidos do que a afirmação anterior pode dar. Vou chamar cada uma dessas pessoas 

um paradoxer e seu sistema um paradoxo. Eu uso a palavra no sentido antigo: um paradoxo é algo que está 

distante da opinião geral, quer no objeto, método, ou conclusão (tradução nossa). 
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cientista que, ao investigar determinado tópico da ciência, se destaca da opinião geral por 

contrariar ou atacar os métodos previamente estabelecidos por observação e/ou resultados; em 

outras palavras, é o criador. Já o termo “paradoxo”, refere-se ao seu sistema, aquilo que se 

destaca da opinião geral, seja pelo objeto de estudo, pelo método ou pela conclusão; a 

criatura. Nessa formulação, verifica-se que há uma predisposição em não aceitar ou, de outro 

modo, desmascarar aquilo que se opõe ao método científico previamente estabelecido, o então 

conceituado “paradoxo”. Em relação aos possíveis paradoxos diagnosticados na história da 

ciência, De Morgan diz que: 

 

 

Many of the things brought forward would now be called crotchets, which is 

the nearest word we have to old paradox. But there is this difference, that by 

calling a thing a crotchet we mean to speak lightly of it; which was not the 

necessary sense of paradox
40

 (DE MORGAN, 1954a, p. 2). 

 

 

Sua argumentação sustenta que muitas das idéias apresentadas poderiam ser chamadas de 

excêntricas ou extravagantes, sugerindo ser a palavra mais próxima do antigo conceito de 

“paradoxo”. Entretanto, ele faz uma distinção entre ambas as conceituações, visto que 

chamando uma coisa de extravagante significa falar inconseqüentemente dela; o que não seria  

necessariamente o sentido de paradoxo, cujas conclusões poderiam, casualmente, tumultuar e 

desorganizar todo um sistema conceitual já estabelecido.  

Na seqüência dessas afirmações, De Morgan detalha que, no século XVI, a teoria 

heliocêntrica de Nicolau Copérnico era, por muitos, convencionada como “paradoxo de 

Copérnico”; a idéia de que o Sol seria o centro do Universo era realmente (ou potencialmente) 

extravagante e suas conseqüências provocariam a ruptura epistemológica da cosmologia 

aristotélica defendida na época.  

Nesse sentido, Copérnico, na visão de De Morgan, seria um paradoxer em seu tempo, 

pois abandonou radicalmente a sabedoria tradicional. Uma explicação satisfatória desse 

paradoxo pode ser obtida com Gleiser (2006) na argumentação de que a teoria copernicana 

apontou falhas no modelo de Ptolomeu e promoveu a reformulação da teoria cosmológica, 

ressuscitando doutrinas difundidas por seus predecessores, dezoito séculos antes; nesse caso, 

                                                 
40

 Muitas das coisas que se apresentam seriam atualmente chamadas de “esquisitices”, que é a palavra mais 

próxima que temos do paradoxo antigo. Mas há uma diferença, definindo algo como uma idéia esquisita não 

implica falar claramente dela; o que não era necessariamente o sentido de paradoxo (tradução nossa). 
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os pitagóricos e, posteriormente, Aristarco de Samos (310 a.C–230 a.C). Aristarco era 

“dotado de uma grande coragem intelectual, propondo sem medo idéias que contradizem a 

ordem do dia” (GLEISER, 2006, p. 74); constituindo-se, então, em outro “paradoxer”. Porém, 

em ambos os exemplos de “paradoxers”, a difusão dessas idéias prescrevem uma análise 

minuciosa em escritos e fontes de autoridades anteriores, não se tratando, portanto, de idéias 

concebidas ao acaso e sem qualquer respaldo científico; há um valioso suporte metodológico 

em suas pressuposições.  

O estudo prévio do objeto de análise, semelhante ao instituído por Copérnico, é 

defendido por De Morgan nas afirmações seguintes: 

 

 

 After looking into books of paradoxes for more de thirty years, and holding 

conversation with many persons who have written them, and many who might 

have done so, there is one point on which my mind is fully made up. The 

manner in which a paradoxer will show himself, as to sense or nonsense, will 

not depend upon what he maintains, but upon whether he has or has not made 

a sufficient knowledge of what has been done by others, specially as to mode 

of doing it, a preliminary to inventing knowledge for himself. That a little 

knowledge is a dangerous thing is one of the most fallacious of proverbs
41

 

(DE MORGAN, 1954a, p. 4). 

 

 

Ele assevera que, de acordo com sua experiência, dada à leitura sistemática em livros de 

paradoxos – em um período de pelo menos trinta anos –, pôde concluir que o modo como um 

“paradoxer” demonstrará suas teorias, sejam elas verdadeiras ou falsas, dependerá do 

profundo conhecimento dos argumentos transmitidos por “outros”, isto é, se estudiosos 

anteriores direcionaram seus esforços sobre a mesma temática e, principalmente, no modo 

como essas idéias foram recebidas. O pouco conhecimento sobre o assunto é algo perigoso e 

pode desordenar a organização de um conhecimento que levou anos ou séculos para se firmar 

como válido. Assim, De Morgan considera parte preliminar e essencial de uma pesquisa 

científica “renovadora” que o pesquisador assegure um profundo conhecimento de todos os 

trabalhos precedentes produzidos a respeito do tema analisado. 

                                                 
41

 Após inspecionar minuciosamente livros de paradoxos por mais de trinta anos, e mantendo conversa com 

muitas pessoas que os têm escrito, e muitos que poderiam ter feito isso, há um ponto em que meu pensamento 

está completamente certo. A maneira pela qual um paradoxer vai mostrar-se, com sentido ou sem sentido, não 

dependerá do que ele sustenta, mas se ele tem ou não se apropriado de um conhecimento suficiente do que 

tem sido feito por outros, especialmente quanto ao modo de fazê-lo, um exame preliminar para idealizar seu 

próprio conhecimento. Pois, pouco conhecimento é uma coisa perigosa e um dos provérbios mais falaciosos 

(tradução nossa). 
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A ênfase dessas argumentações reaparece no parágrafo seguinte: 

 

 

  New knowledge, when to any purpose, must come by contemplation of old 

knowledge in every matter which concerns thought; mechanical contrivance 

sometimes, not very often, escapes this rule. All the men who are now called 

discoverers, in every matter ruled by thought, have been men versed in the 

minds of their predecessors, and learned in what had been before them. There 

is not one exception
42

 (DE MORGAN, 1954a, p. 5). 

 

 

O avanço da ciência só se concretiza mediante uma minuciosa investigação no campo do 

conhecimento, em um processo contínuo e, por vezes, cíclico, na qual as pesquisas anteriores 

à época são retomadas e reformuladas. Os notáveis descobridores, sem exceção, em qualquer 

assunto regido pelo conhecimento, têm sido influenciados pelo desenvolvimento científico de 

seus antecessores. 

Dentre os eminentes descobridores, cujos trabalhos foram intensamente baseados em 

idéias ou práticas em ciência, De Morgan cita os nomes de: Aristóteles, Platão, Ptolomeu, 

Arquimedes, Roger Bacon (1214-1294), Copérnico, Francis Bacon, Tycho Brahé (1546-

1601), Galileu, Napier (1550-1617) , Descartes, Leibiniz (1646-1716), Newton, entre outros. 

Sugere ainda que a melhor forma de subjugar as “grandes descobertas” que se divergem das já 

consagradas é deixá-las que venham à tona para que sejam eventualmente desmascaradas.  

De fato, a engrenagem proposta por De Morgan para a descoberta satisfatória de novas 

teorias científicas antecede a diagnosticada pelo filósofo da ciência Tomas Kuhn (1922-1996) 

em sua consagrada obra A Estrutura das Revoluções Científicas, cuja primeira edição data de 

1970. Na visão de Kuhn, o progresso da ciência é caracterizado por um processo contraditório 

que conduz à uma “revolução científica”, isto é, o avanço científico não está relacionado com 

o acúmulo gradativo de novos dados científicos, mas alicerçado, sobretudo, no fato destas 

novas descobertas produzirem uma crise epistemológica, com mudança de conceitos e quebra 

de paradigmas, firmando-se como uma revolução científica. Sob esse aspecto, as visões de De 

Morgan e Khun são divergentes. 

                                                 
42

 Novas idéias, seja para qualquer propósito, devem aparecer pela contemplação de conhecimentos antigos em 

qualquer assunto que diz respeito ao pensamento; artifícios mecânicos, não muito frequentemente, escapam à 

esta regra. Todos os homens que são agora chamados descobridores, em qualquer assunto regido pelo 

pensamento, são homens versados no pensamento de seus antecessores, e instruídos sobre o que tinha 

acontecido antes deles. Não há uma exceção (tradução nossa). 
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Thomas Kuhn define alguns passos ou estágios ordenados e essenciais que antecedem 

uma revolução científica. Para essa tarefa, promulga conceituações fundamentais e 

determinantes no processo de desenvolvmento científico. A primeira delas, fator preliminar 

dessa estrutura, é a de “paradigma”, simbolizando o estágio no qual a teoria se torna um 

modelo de conhecimento para a comunidade científica; uma teoria incontestável que suporta 

quaisquer questionamentos em um determinado período de tempo. A segunda conceituação é 

a da ciência normal; uma vez instituído o paradigma, a ciência normal é o período em que os 

pesquisadores procuram adequar a realidade aos fundamentos do paradigma, isto é, baseados 

em realizações passadas, eles procuram “definir implicitamente os problemas e métodos 

legítimos de um campo de pesquisa para as gerações posteriores de praticantes da ciência” 

(KUHN, 2007, p. 30). No período da “ciência normal” os cientistas apenas tentam solucionar 

os “quebra-cabeças” da realidade, ajustando-os aos preceitos oriundos do paradigma; não há 

“novidades substantivas de importância capital” (KUHN, 2007, p. 30), mas, na visão do 

pesquisador, os resultados obtidos são significativos por favorecerem a exatidão e a 

credulidade em torno do paradigma.  

O estágio seguinte é o caracterizado pelas “anomalias”; constituindo-se dos “quebra-

cabeças” que não foram solucionados pelo paradigma na “ciência normal” e, no entanto, 

exigem uma solução satisfatória. A característica que rege a anomalia reside no 

“reconhecimento de que, de alguma forma, a natureza violou as expectativas paradigmáticas 

que governam a ciência normal” (KUHN, 2007, p. 78). Quando a “anomalia” deixa de ser um 

“quebra cabeça” e ganha força na “ciência normal” por resistir à análise de vários cientistas, 

significa que se iniciou a transição para um outro tipo de ciência, a “ciência extraordinária”. 

Entre ambas, porém, instaura-se um quarto estágio, a “crise”, que simboliza o momento em 

que é necessário rever os fundamentos do paradigma e, a partir disso, renovar os instrumentos 

metodológicos em vigor. Sob esse aspecto, “ as crises são uma pré-condição necessária para a 

emergência de novas teorias” (KUHN, 2007, p. 107).  

A renovação proposta pela “crise” implica a identificação de um novo paradigma, isto 

é, “A transição para um novo paradigma é uma revolução científica” (KUHN, 2007, p. 122). 

E o último estágio é marcado por episódios do desenvolvimento científico que suscitam um 

novo paradigma, abandonando, por completo, o velho. Em conseqüência disso, consoante 

Chauí, entre o velho e o novo paradigmas não há evolução ou progresso, visto que ambos são 

substancialmente diferentes; os princípios, conceitos e experimentações são completamente 

diferentes. Em síntese, “a ciência não caminha numa via linear e contínua, mas por saltos ou 

revoluções (CHAUÍ, 2000, p. 258). 
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Diante das conceituações propostas por Thomas Kuhn, evidenciamos alguns 

fundamentos que se articulam aos conceitos esboçados por De Morgan em seu A Budget of 

Paradoxes. Segundo Kuhn (2007), o objetivo da ciência normal é resolver “quebra-cabeças”, 

e estes não se encaixam em uma única classe; eles podem ser instrumentais, conceituais ou 

matemáticos. Sobre isso, ele ainda complementa que, tradicionalmente, um “quebra-cabeça” é 

uma “categoria particular de problemas que servem para testar nossa engenhosidade ou 

habilidade na resolução de problemas... a qualidade de um quebra-cabeça nada tem a ver com 

o fato de seu resultado ser intrinsecamente interessante ou importante” (KUHN, 2007, p. 59).  

Com efeito, as características que norteiam o conceito de “quebra-cabeça” possuem 

semelhanças marcantes com o “paradoxo” de De Morgan, e, sob esse aspecto, sua tarefa é 

idêntica à da ciência normal; resolver “quebra-cabeças” e, eventualmente, assegurar a 

validade dos conceitos, teorias, métodos ou instrumentos estabelecidos pelos paradigmas 

vigentes.  

Tal conclusão fica mais evidente nas seguintes afirmações: 

 

 

My intention in publishing this Budget in the Athenaeum is to enable those 

who have been puzzled by one or two discoverers to see how they look in a 

lump[…] For instance, the large proportion of works on the quadrature of the 

circle is not my doing: it is the natural share of this subject in the actual run 

of events
43

 (DE MORGAN, 1954a, p. 7-8). 

 

 

O fato de quantificar “um ou dois descobridores” como os possíveis “enganadores” de um 

sistema indicam e reforçam a idéia de que os paradoxos exemplificados são articulados à 

“quebra-cabeças”, e com isso são refutáveis ou resolvíveis; não se tratando, portanto, de 

“anomalias”. Na linha de refutações, há um problema amplamente mencionado pelo autor: o 

da quadratura do círculo. Conceitualmente, dentre os três problemas matemáticos clássicos, 

talvez este tenha se tornado o mais famoso. Ele consiste em encontrar um quadrado de tal 

forma que a sua área seja igual à área de um círculo dado e deveria ser resolvido com régua e 

compasso euclideanos. No entanto, foi só no século XIX que, finalmente, se provou a 

impossibilidade de sua resolução.  

                                                 
43

 A minha intenção com a publicação deste Budget no Athenaeum é permitir que aqueles que foram 

desconcertados por um ou dois descobridores vejam como eles examinam uma ferida [...] Por exemplo, a 

grande proporção de trabalhos sobre a quadratura do círculo não é criação minha: é a condução natural deste 

assunto na sucessão dos acontecimentos presentes (tradução nossa). 
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O perfil dos “paradoxers” da quadratura do círculo ou dos que se opuseram às idéias 

newtonianas é retratado por De Morgan:  

 

 

 I suspect I know more of the English class than man in Britain. I never kept 

any reckoning; but I know that one year with another – and less of late years 

than in earlier time – I have talked to more than five in each year, giving more 

than a hundred and fifty specimens. Of this I am sure, that is my own fault if 

they have not been a thousand. Nobody knows how they swarm, except those 

to whom they naturally resort. They are in all ranks and occupations, of all 

ages and characters. They are very earnest people, and their purpose is bona 

fide the dissemination of their paradoxes. A great many – the mass, indeed – 

are illiterate, and a great many waste their means, and are in or approaching 

penury 
44

 (DE MORGAN, 1954a, p. 8). 

 

 

Caracterizado por uma defesa notória do método científico previamente estabelecido, o autor 

também sugere que a cultura, as influências, e a própria origem desses “paradoxers” ou 

“fabricantes de quebra-cabeça” são fatores questionáveis para a efetivação de suas idéias, 

determinando as limitações de suas habilidades científicas. 

Como conseqüência, podemos pressupor que, para o estabelecimento do “fazer 

científico”, segundo as argumentações propostas, De Morgan possivelmente deva ter recebido 

diversas críticas procedentes dos “paradoxers” ou de simpatizantes dos respectivos 

“paradoxos”. Sobre elas, ele rebate: 

 

 

[...] Some of my paradoxers attribute to me articles in this or that journal; 

and other may think – I know some do think – they know me as the writer of 

reviews of some of the very books noticed here. The following remarks will 

explain the way in which they may be right, and in which they may be 

wrong
45

 (DE MORGAN, 1954a, p. 14). 

                                                 
44

 Eu desconfio que conheço mais dos ingleses que qualquer homem na Grã-Bretanha. Eu nunca fiz qualquer 

contagem; mas sei que de um ano a outro - e menos nos últimos anos do que em época anterior - eu tenho 

conversado com mais de cinco em cada ano, dando mais de uma centena e meia de exemplares. Destes, eu 

estou certo, e assumo o erro, que eles chegam à quase mil. Ninguém sabe como eles se formam, exceto 

aqueles a quem eles recorrem naturalmente. Eles estão em todas as categorias e profissões, de todas as idades 

e temperamentos. Eles são pessoas bem determinadas, e os seus propósitos na divulgação de seus paradoxos 

são de boa fé. Uma grande parte - a maior parte, na verdade - são analfabetos, e a maioria desperdiça seus 

recursos e estão ou se aproximam da miséria (tradução nossa). 

 
45

 [...] Alguns dos meus “paradoxers” atribuíram a mim artigos neste ou naquele jornal, e outros devem pensar - 

eu sei que alguns pensam - eles conhecem-me como o escritor de revisões de alguns dos livros noticiados 

aqui. As observações seguintes irão justificar a maneira pela qual eles podem ter razão, e em que podem estar 

errados (tradução nossa). 
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A resposta é apoiada em sua experiência pessoal como escritor de revisões bibliográficas e 

nas observações registradas no Budget, as quais justificarão em que os “paradoxers” estão 

certos, e da mesma forma, em que estão errados. 

 Uma avaliação subjetiva destas justificativas só poderá ser expressada com a análise 

dos paradoxos mencionados no livro. Alguns desses problemas serão especificados no 

capítulo que segue.  
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OS PARADOXOS DO A BUDGET OF PARADOXES 

 

 

 

 

    Ilustração 13 – Ordem e Caos 

    Fonte: Escher (2007)  
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5 OS PARADOXOS DO A BUDGET OF PARADOXES – UMA CONCEPÇÃO 

IRÔNICA DA EVOLUÇÃO DA CIÊNCIA 

 

 

O conceito de “paradoxo” sugerido por De Morgan e discutido anteriormente 

prenuncia as situações que o próprio autor caracteriza. O objetivo deste capítulo é promover 

uma investigação mais profunda dos paradoxos abordados ao longo da obra, fazendo, na 

medida do possível, a classificação de tais episódios quanto à sua validade.  

De antemão, vale ressaltar que entre pesquisa histórica e conclusão da obra, o autor 

levou cerca de cinco anos, as quais ocorreram entre outubro de 1863 a março de 1868. Nesse 

resgate, os “paradoxos” foram, em grande parte, incorporados justamente pela atitude “anti-

metodológica” adotada por seus formuladores; em poucos casos, pelo modo revolucionário 

com que foram divulgados. Sob essa perspectiva, é relevante considerarmos a variedade de 

objetos e episódios que podem ser identificados como “paradoxos”, resguardando registros 

que passam por situações teológicas, filosóficas, astronômicas, matemáticas, físicas, dentre 

outras. 

Diante da abrangência desses temas, prosseguiremos com a descrição dos “paradoxos” 

de acordo com a categoria sob os quais se integram. Assim, e segundo um caráter subjetivo, 

os “paradoxos” serão elencados de acordo com seis classes: os científicos, os filosóficos, os 

religiosos, os matemáticos, os lógicos e os de conotação variada. Nos “paradoxos” científicos, 

retrataremos as concepções de De Morgan em relação às teorias antinewtonianas, ou contra o 

sistema heliocêntrico; nos religiosos, exemplificaremos os embates freqüentes entre ciência e 

religião, segundo conceituações que caracterizam e fundamentam o Universo, o Homem, a 

espiritualidade, o misticismo. Nos filosóficos, abordaremos algumas concepções morais e 

avaliaremos os princípios metodológicos adotados por alguns filósofos, conforme as diretrizes 

apoiadas por De Morgan. Nos matemáticos, mencionaremos as formulações e/ou resoluções 

de alguns problemas da ciência exata, especialmente as da quadratura do círculo. Nos lógicos, 

promoveremos a inferência do autor sobre concepções opostas atribuídas no estudo da lógica, 

além de uma controvérsia pessoal. Na última classe, exporemos situações em que os 

“paradoxos” foram marcados pela excentricidade e que melhor caracterizam a essência 

irônica da obra de Augustus de Morgan. Com essa estrutura, possibilitaremos uma melhor 

articulação com as definições promulgadas pelo autor em sua visão de “paradoxos” e 

“paradoxers”. 
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5.1 PARADOXOS CIENTÍFICOS 

 

 

 

            Ilustração 14 - Paradoxos Científicos   

        Fonte: Harris (2007, p. 118)  

 

A caricata figura resume a merecida fama de Isaac Newton em seu tempo perante suas 

primorosas e consecutivas descobertas científicas. Sua devoção obsessiva pela ciência e sua 

intuição genial, além da enorme habilidade matemática, ratificaram seu sucesso como 

cientista. Desta feita, as palavras do também matemático Edmund Halley (1656-1742), na 

conclusão de sua revisão dos Principia, resumem bem o quadro acima: “Seria perfeitamente 

justo afirmar que tantas valiosíssimas Verdades Filosóficas quanto às reveladas aqui [...] 

jamais foram produzidas pela capacidade e indústria de um único homem” (HALLEY, apud 

GLEISER, 2006, p. 179). A principal e mais famosa obra de Newton, Philosophae naturalis 

principia mathematica (Princípios Matemáticos da filosofia Natural) ou Principia, foi 

publicada em 1687 e teve um impacto significativo no desenvolvimento do mundo pós-

renascentista. Com ela, Newton introduziu uma nova mecânica, com base na ação de forças 

em corpos materiais; ademais, promoveu a integração permanente da Física e Astronomia, 

mediante um rigoroso e eficiente método matemático. Com isso, formulou que qualquer 

movimento pode ser compreendido através de simples leis físicas, independentemente de 

onde o movimento ocorra, sendo perceptível aos nossos olhos ou mesmo no cosmo 

(GLEISER, 2006). 
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Ao disseminar seus trabalhos e resultados, seria presumível que, diante do tão supremo 

intelecto da história da humanidade, surgissem opositores e controversos cientistas dispostos a 

criticar e/ou derrubar suas teorias. Alguns deles são célebres como Robert Hooke (1635-1703) 

e Christiaan Huygens (1629-1695). Estes foram protagonistas de discussões acirradas com 

Isaac Newton, as quais renderam sérios desgastes emocionais. Curiosamente, os nomes de 

Hooke e Huygens não aparecem na lista de antinewtonianos de De Morgan; em geral, ela 

apresenta nomes pouco conhecidos, mas que se identificam como “paradoxers” por se 

contraporem aos conceitos estabelecidos por Newton. Os seus “paradoxos”, portanto, 

constituem uma prova de que a ciência pode, eventualmente, promover episódios hilários e, 

por vezes, bem extravagantes em seu trajeto de grandes descobertas. Assim, a construção do 

conhecimento articula-se também aos equívocos científicos muitas vezes não divulgados 

nessa trajetória.  

 Uma versão literalmente opositora às idéias de Newton, de acordo com De Morgan, 

pode ser identificada no impresso denominado Antinewtonismus (1754, primeiro volume), do 

professor de medicina Celestino Cominale (1722-1785), o qual tenta derrubar a teoria da luz. 

Em 1756, no segundo volume, Cominale se opõe às idéias newtonianas sobre vácuo, inércia, 

gravitação e atração. Tais volumes nunca foram publicados, apenas impressos em forma de 

panfletos. Sobre eles, De Morgan mostra-se indiferente, afirmando que não tentou lê-los e que 

não obteve qualquer referência sobre tais impressões. Ainda assim, sua veia irônica é 

destilada quando assegura que “The man who slays Newton in a pamphlet is the man for 

me”
46

 (DE MORGAN, 1954a, p. 162); portanto, merece destaque em sua lista de 

“paradoxers”.  

 O escritor Charles Palmer pode ser caracterizado como um corajoso oponente de 

Newton. Em sua obra
47

 de 1798, afirmava que a teoria do sistema solar newtoniana estava 

bem longe de ser a verdadeira, assim como tantas outras anteriores, da Grécia e da Roma. Seu 

discurso se resumia em afirmar que:  

 

                                                 

46 O homem que desafia Newton através de panfletos é um homem para mim (tradução nossa). 
 
47

 A treatise on the sublime science of heliography, satisfactorily demonstrating our great orb of light, the Sun, 

to be absolutely no other than a body of ice! Overturning all the received systems of the universe hitherto 

extant; proving the celebrated and indefatigable Sir Isaac Newton, in his theory of the solar system, to be as 

far distant from the truth, as many of the heathen authors of Greece and Rome. (Um tratado sobre a sublime 

ciência da heliografia, demonstrando satisfatoriamente que nossa grande esfera de luz, o Sol, não é 

absolutamente diferente de um corpo de gelo! Superando todos os sistemas do universo existentes; provando 

que o famoso e incansável Sir Isaac Newton, em sua teoria do sistema solar, está muito distante da verdade, 

como muitos dos autores pagãos da Grécia e da Roma) (tradução nossa). 
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If we admit that the sun could be removed, and a terrestrial body of ice 

placed in its stead, it would produce the same effect. The Sun is a crystaline 

body receiving the radiance of God, and operates on this earth in a similar 

manner as the light of the Sun does when applied to a convex mirror or 

glass
48

 (PALMER, apud DE MORGAN, 1954a, p. 225).  

 

 

Uma concepção bastante pitoresca como o próprio autor, sobre o qual não conseguimos 

informações biográficas complementares.  

 Uma caricata e literal oposição pode ser vislumbrada no título da obra David and 

Goliath, or an attempt to prove that the Newtonian system of Astronomy is directly opposed to 

the Scriptures (1833), de William Lauder, do qual não obtemos outras referências. Nessa 

analogia, Newton representa Golias; e Lauder, Davi; sobre a obra, também não encontramos 

informações adicionais. Vale esclarecer que na história, segundo a visão bíblica, Golias era 

um gigante de quase três metros que foi derrotado por Davi, um rapaz de tamanho bem 

inferior, em um combate individual durante uma batalha entre seus povos. Segundo De 

Morgan (1954a, p. 297), o autor do livro “expects opposition; for Paul and Jesus met with 

it”
49

, o que o faz concluir que “Mr. Lauder, in his comparison, seems to put himself in the 

divinely inspired class”
50

 (DE MORGAN, 1954a, p. 297); um paradoxer inspirado por Deus. 

 Um antinewtoniano mais discreto foi o astrônomo Francis Baily (1774-1844), pois 

“[...] he brought forward things counter to universal opinion” 
51

 (DE MORGAN, 1954a, p. 

309). O paradoxo de Baily reside no fato de publicar a obra An account of the Rev. John 

Flamsteed, the first astronomer Royal (1835), que revelava alguns manuscritos de John 

Flamsteed (1646-1719), o conhecido “old white house”, primeiro astrônomo do Observatório 

de Greenwich. A publicação provocou ataques furiosos dos simpatizantes de Newton, visto 

que Flamsteed era um opositor ferrenho dele. Com efeito, Baily foi condenado por divulgar as 

queixas de Flamsteed na esfera pública; entretanto, seus adeptos viram o seu trabalho como 

uma crítica ao culto excessivo atribuído ao “gênio” Newton. Se assim for, a obra de Baily nos 

                                                 
48

 Se nós admitirmos que o Sol pudesse ser removido, e um corpo terrestre de gelo tomasse seu lugar, este 

produziria o mesmo efeito. O Sol é um corpo cristalino recebedor da radiação de Deus, e seu funcionamento 

sobre a Terra se faz de um modo similar ao da luz do Sol quando aplicada em um espelho convexo ou vidro 

(tradução nossa). 

 
49

 [...] espera oposição, pois Paulo e Jesus estiveram com ele (tradução nossa). 

 
50

 Mr. Lauder, em sua comparação, parece inserir a si próprio em uma classe divinamente inspirada (tradução 

nossa). 

 
51

 [...] ele apresentou coisas contra a opinião universal (tradução nossa). 
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dá uma dimensão contemporânea do papel do homem da ciência e do uso desta para fins 

políticos, religiosos e morais. O próprio De Morgan, em seu discurso pró-newton, dá indícios 

de sua defesa com vestígios patrióticos.  

 Com a pequena amostra apresentada, pretendemos situar o tipo de interpelação no qual 

De Morgan se baseia para classificar os teóricos, “paradoxers”; e suas teorias, os “paradoxos”. 

Sobre essa classe, exclusivamente, ele declara que: 

 

 

A large class of the paradoxers, when they meet with something which taken 

in their sense is absurd, do not take the trouble to find out the intended 

meaning, but walk off with the words laden with their own first construction. 

Such men are hardly fit to walk the streets without an interpreter
52

 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 395). 

 

 

As interpretações errôneas de um “paradoxer”, em relação a um sistema dado e sua atitude 

inconseqüente na formulação do paradoxo, apenas reforçam sua inexperiência e ingenuidade 

em eventuais embates científicos; para De Morgan, eles precisam ser auxiliados por 

intérpretes até nas situações da vida diária, quiçá nas científicas. A rechaça é ainda mais direta 

quando diz: “A paradoxer should not stop reading the advertisements of Newton or Laplace; 

he should learn to look at the stock of goods”
53

 (1954a, p. 394). Assim, até mesmo um 

“paradoxer” deve ser conduzido em suas opiniões contrárias por uma leitura significativa dos 

trabalhos de notórios cientistas, como Newton ou Pierre Simon de Laplace (1749-1827) – 

matemático francês conhecido em estudos de probabilidade e de mecânica ao dar 

continuidade aos trabalhos de Newton.  

 Diante desses exemplos e outros apresentados no livro, podemos concluir que, em se 

tratando de oposições às teorias ou idéias newtonianas, De Morgan revela-se um descrente 

inabalável, exceto por uma desconfiança relatada em um dos ensaios em que ele se auto-

intitula um “paradoxer” ao duvidar que Newton tenha, de fato, escrito o livro A treatise of the 

system of the world (1728), a versão inglesa do manuscrito De systemate mundi, que propõe a 

estrutura e organização do universo e seus movimentos planetários baseados na lei da 

                                                 
52

 Uma grande parte dos paradoxers, quando encontram algo que, de acordo com sua opinião, é absurdo, não se 

dão ao trabalho de descobrir o seu significado real, mas continuam seu trabalho cortando as palavras e 

propondo suas próprias construções. Tais homens estão dificilmente aptos a andar pelas ruas sem um 

intérprete (tradução nossa). 

 
53

 Um “paradoxer” não deve deixar de ler as doutrinas de Newton ou de Laplace; ele deve aprender a observar 

uma porção de coisas boas (tradução nossa). 
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gravidade. Essa dúvida é fundada nas palavras do professor de Matemática Giovanni 

Castiglioni (1708-1791) que inclui a versão em latim em sua obra Isaaci Newtoni Opuscula 

(1744) e que, sobre a versão inglesa, afirma “Angli omnes Newtono tribuunt” ou “All the 

English attribute it to Newton” 
54

 (CASTIGLIONI, apud De Morgan, 1954a, p. 139). Segundo 

De Morgan, o livro apareceu após a morte de Newton, sem o nome de qualquer editor ou 

qualquer alusão a trabalhos inacabados e recentes; era considerado um estudo preliminar e 

mais acessível à leitura da maioria, com pretensões a se transformar no terceiro livro do 

Principia. Para De Morgan, “It is very possible that some observant turnpenny might 

construct such a treatise as this from the third book, that it might be ready for publication the 

moment Newton could not disown it”
55

 (1954a, p. 140). Assim, sua dúvida insinua que, 

eventualmente, outra pessoa possa ter escrito o trabalho em nome de Newton para se 

beneficiar financeiramente. Tal justificativa é complementada quando diz que o livro: 

 

 

It has been treated with singular silence: the name of the editor has never 

been given […] I cannot find it in Brewster‟s Newton, nor in the Biographia 

Britannica. There is no copy in the Catalogue of the Royal Society‟s Library, 

either in English or Latim, except in Castiglione […]
56

 (DE MORGAN, 

1954a, p. 140). 

 

 

A desconfiança aumenta com a não divulgação do nome do editor do livro, além de não haver 

menção dessa obra na Biografia Britânica, tampouco cópia da publicação no Catálogo da 

Royal Society, do qual Newton fez parte e do qual foi presidente; nos relatos de David 

Brewster (1781-1868), em Life of Sir Isaac Newton (1855), também não há referência sobre 

essa obra. Mais adiante, De Morgan propõe um desafio: “I am open to correction; but I think 

nothing from Newton‟s acknowledge works will prove [...]”
57

. Diante da proposta, 

resolvemos buscar informações a respeito dessa suspeita. Nessa tarefa, encontramos no início 

                                                 
54

 Todos os ingleses o atribuem a Newton (tradução nossa). 
 
55 É bem provável que alguém ambicioso e atento tenha construído um tratado como este a partir do terceiro 

livro, que podia estar pronto para publicação, neste momento Newton não podia discordar (tradução nossa). 
 
56

 Foi tratado com silêncio singular: o nome do editor nunca foi divulgado [...] Eu não posso encontrá-lo nos 

relatos de Brewster sobre Newton, nem na Biografia Britânica. Não há cópia no Catálogo da Biblioteca da 

Royal Society, quer em inglês ou latim, exceto em Castiglioni (tradução nossa). 
 
57 Eu estou aberto à correção, mas acho que nenhum dos reconhecidos trabalhos de Newton irão provar [...] 

(tradução nossa). 
 



- 99 - 

 

do Livro III dos Principia um comentário de Newton que se articula ao esboçado 

anteriormente: 

 

 

I had, indeed, composed a third book in a popular method, that it might be 

ready by many; but afterwards considering that such as had not sufficiently 

entered into the principles could not easily discern the strength of the 

consequences […] I chose to reduce the substance of this Book into the form 

of Propositions (in the mathematical way) […]
58

 (NEWTON; MOTTE; 

CHITTENDEN, 1848, p. 387). 

 

 

O estudo preliminar, De systemate mundi, com abordagens mais simples, não foi suficiente 

para Newton explicar todas as articulações existentes entre os princípios matemáticos e o 

sistema do mundo, principalmente, pelas críticas sofridas após o resultado desse trabalho. 

Alterou, pois, a estrutura do livro, transformando-o em uma obra puramente técnica, baseada 

em proposições matemáticas para, com isso, evitar suposições metafísicas.  

 Sobre a autoria da obra em discussão, Hall (1978), faz a seguinte observação: 

 

 

De systemate mundi, or the early portion of it, remained available for a 

course of lectures (presumably undergraduates were not fearsomely 

litigious) and was otherwise supressed till after Newton‟s death, though 

manuscript copies of it circulated
59

 (HALL, 1978, p. 235). 

 

 

A autora publicou alguns escritos de Newton e reforça que os manuscritos em latim da 

referida obra circularam no meio acadêmico. Em complemento, Hall explica que “[...] there 

are in the Cambridge University Library manuscript copies of two series of lectures by 

Newton, one corresponding very closely to the earlier part of Book I of the Principia, the 

                                                 
58

 Eu tinha, na verdade, composto um terceiro livro em um método popular, que poderia ser absorvido por 

muitos, mas depois, considerando que não tinha introduzido suficientemente os princípios, não poderiam 

discernir facilmente a força das conseqüências [...] Eu escolhi reduzir o material deste Livro para a forma de 

Proposições (na forma matemática) [...] (tradução nossa). 
 
59 De systemate mundi, ou a parte inicial dele, permaneceu disponível para um ciclo de leituras 

(presumivelmente estudantes universitários que não eram, espantosamente, controversos) e foi suprimido de 

outro modo, antes da morte de Newton, embora cópias manuscritas tenham circulado (tradução nossa). 
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other to De systemate Mundi, first printed in 1728”
60

 (HALL, 1978, p. 231). Contudo, a autora 

não comenta sobre a dúvida de De Morgan, bem como não fornece nenhuma informação 

sobre a edição da versão inglesa propriamente dita ou outra indicação que reforce tal autoria.  

 Na publicação recente da referida obra, 2004, pela Dover Phoenix Edition, 

encontramos na introdução escrita pelo historiador da ciência, Bernard Cohen, o seguinte: 

 

 

The English version of Isaac Newton‟s tract, The System of the World, 

comes to us compounded of mysteries. We do not know who made the 

translation, although many have assumed (without evidence) that was the 

same Andrew Motte who translated Newton´s Principia. Furthermore, we 

are in complete ignorance as to how this unknown translator obtained a copy 

of the original Latin text, then still in manuscript he used. As shall be seen 

below, this is a matter of more than passing interest, since there are notable 

discrepancies between this English version and Newton‟s own copy of the 

Latin original; either the translator used a text presently unavailable to us, 

and which differs from Newton‟s own copy, or he interpolated some 

material of his own. A minor mystery centres on the allegation that this work 

was not written by Newton at all
61

 (NEWTON, 2004, p. 7). 

 

 

Cohen reafirma a opinião de De Morgan: a versão do livro é cercada de mistérios; o tradutor 

do texto é desconhecido e não há como confirmar se ele fez alterações na tradução da versão 

original para a língua inglesa. No entanto, em nota de rodapé, Cohen afirma que a dúvida de 

que Newton não tenha escrito tal obra parte de Augustus De Morgan, fazendo referência ao 

livro A Budget of Paradoxes, o que, segundo ele, é “[...] without evidence”
62

 (NEWTON, 

2004, p. 7), ao que se deve atribuir pouco crédito. 

  O “paradoxer” De Morgan cita um trecho do prefácio do livro da versão inglesa que 

afirma: “That this work as here published is genuine will so clearly appear by the intrinsic 

                                                 
60

 [...] existe na Biblioteca da Universidade de Cambridge cópias manuscritas de duas séries de escritos de 

Newton, uma corresponde muito estreitamente com a primeira parte do livro I do Principia, a outra com De 

systemate Mundi, impresso pela primeira vez em 1728 (tradução nossa). 
 
61 A versão inglesa do tratado de Isaac Newton, O Sistema do Mundo, nos chega composta de mistérios. Não 

sabemos quem fez a tradução, embora muitos tenham assumido (sem provas) que era o mesmo que traduziu 

os Principia, Andrew Motte. Além disso, é de total ignorância como este desconhecido tradutor obteve uma 

cópia do texto original em Latim, e ainda qual manuscrito usou. Como será visto adiante, esta é mais do que 

uma questão de interesse passageiro, uma vez que existem notáveis diferenças entre esta versão inglesa e a 

cópia do original em Latim do próprio Newton; ou o tradutor usou um texto atualmente indisponível para nós, 

e que difere da cópia de Newton, ou ele intercalou com algum material de sua autoria. Um pequeno mistério 

se concentra na alegação de que este trabalho não foi escrito somente por Newton (tradução nossa). 

 
62

 [...] sem evidências (tradução nossa). 
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marks it bears, that it will be but losing words and the reader‟s time to take pains in giving 

him any other satisfaction”
63

 (DE MORGAN, 1954a, p. 140). Ainda na sequência, ele rebate: 

“Surely fewer words would have been lost if the prefator had said at once that work was from 

the manuscript preserved at Cambridge. Perhaps it was a mangled copy clandestinely taken 

and interpreted”
64

 (1954a, p. 140). Sugere, portanto, que o trabalho constitui uma cópia 

incompleta, adquirida de forma não lícita e interpretada subjetivamente com base no 

manuscrito em latim mantido em Cambridge.  

 Diante das controversas argumentações, infelizmente não conseguimos chegar a uma 

conclusão definitiva sobre a autoria de Newton da obra em inglês. O que fica evidente, porém, 

é que a publicação mais recente presume a autoria como certa, mas presumir é o mesmo que 

supor, e assim, voltamos ao início, como um paradoxo sem solução.  

 Localizamos ainda, entre outros “paradoxers” newtonianos, James Reddie, com suas 

Vis inertiae victa (A força da inércia vencida) or Fallacies affecting science (1862), que ataca 

a mecânica de Newton. Segundo Reddie, a revolução por gravitação é demonstravelmente 

impossível e a Terra é o centro imóvel; Bartholomew Prescot (? – 1849) com sua obra A 

Defence of the Divine System (1803) de princípios geocêntricos é, comprovadamente, 

defensor dos dogmas religiosos. Na contracapa da obra de Prescott, por exemplo, 

encontramos observações curiosas, vislumbradas a seguir: 

 
         Ilustração 15 - Contracapa de um livro antinewtoniano 

         Fonte: Prescot (1803) 

                                                 
63 Este trabalho do modo que está aqui publicado é genuíno e vai transparecer pelos intrínsecos sinais ostentados, 

nenhuma palavra e tempo do leitor serão desperdiçados em empreender esforços para dar-lhes qualquer outra 

satisfação (tradução nossa). 
 
64

 Certamente muito menos palavras teriam sido gastas, se o prefaciador tivesse dito de uma vez, que o trabalho 

era do manuscrito conservado em Cambridge. Possivelmente uma cópia imperfeita clandestinamente 

adquirida e interpretada (tradução nossa). 
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Nela, observamos a inscrição Demonstration of the fallacy of the solar system, invented by 

Pithagoras, revived by Copernicus, and established by Sir Isaac Newton
65

, indicando que o 

tratamento adotado pelo autor concentra suas investigações no suposto erro do sistema 

heliocêntrico, ao que vai rebatê-lo, segundo as diretrizes das concepções religiosas. Nessa 

publicação, é possível ainda encontrar a reprodução do primeiro capítulo do livro bíblico 

Gênesis o qual trata da criação do universo, servindo de base para as demonstrações 

matemáticas comprovantes da aparência estacionária da Terra.  

 O movimento da Terra em torno do Sol é um sistema que sofre resistências entre os 

“paradoxers” dessa categoria; eles não aceitam o sistema heliocêntrico proposto desde 

Copérnico a Newton, apesar de ter se passado um longo período após tais descobertas. Ao 

traçar um comparativo entre os “paradoxers” ingleses e fanceses, De Morgan salienta que na 

Inglaterra, há público para ouvir descobertas sobre assuntos matemáticos elaborados sem o 

uso de Matemática; um público que, além de ouvir, se maravilha com tais teorias, pensando 

ser possível que as pretensões da descoberta possuam algum fundamento. Por outro lado, na 

França, sem o respaldo da Academia de Ciências, não há ninguém que lance idéias sobre o 

assunto.  

 Além de episódios antinewtonianos, encontramos outras inquietações típicas de 

homens da ciência. Átomos são mundos? Essa é questão que suscita outro paradoxo. O 

“paradoxer” da vez é Nicholas Odgers com sua obra The mystery of being; or are ultimate 

atoms inhabited worlds? (1863). Consoante De Morgan, enquanto paradoxo, esse livro supera 

os problemas da quadratura, duplicação do cubo, mágica, astrologia, espiritualismo, assim 

como a soma de todos eles juntos.  

 De todas as suposições que foram mencionadas no A Budget, essa se trata da primeira 

em que De Morgan sente dificuldade em negar ou admitir. Odgers relata algumas razões para 

supor, por exemplo, que partículas de carbono sejam composições menores de outras mais 

complexas. Ele se baseia na idéia de regressão infinita e, com isso, sugere que a existência de 

partículas grandes está vinculada à de partículas menores, e estas são compostas por outras 

ainda menores, ad infinitum; o que, em parte, se aproxima das formulações do mundo 

quântico. Por outro lado, partículas grandes, como planetas e estrelas, são partículas menores 

do universo, e este, eventualmente, pode ser partícula de outro ainda maior, e assim por 

diante.  

                                                 

65
 A demonstração da falácia do sistema solar, inventada por Pitágoras, revivida por Copérnico e estabelecida 

por Isaac Newton (tradução nossa). 
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 As idéias de Odgers assemelham-se aos paradoxos de Zenão de Eléia sobre o 

movimento e vislumbram, ainda que indiretamente, à questão do Infinito. Augustus De 

Morgan propõe, então, uma analogia a esse pensamento e reproduz uma parte do poema de 

Jonathan Swift acerca da regressão infinita que envolvia pulgas. Com ela, podemos 

compreender a suposição de Odgers: 

 

 

Great fleas have little fleas upon their backs to bite‟em, 

And little fleas have lesser fleas, and so ad infinitum. 

And the great fleas themselves, in turn, have greater fleas to go on; 

While these again have greater still, and greater still, and so on.
66

 (DE 

MORGAN, 1954b, p. 191)
 
 

 

 

Os versos do poema nos deixam entrever um raciocínio que recua no espaço onde o infinito é 

retratado em duas direções: o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. 

 De acordo com Morris (1998), em todas as épocas a noção de “infinito” parece ter 

perseguido e desafiado o poder de compreensão do homem. O “infinito” configura-se como 

um problema cuja solução está longe de ser encontrada e que, ainda hoje, aparece sem 

resposta. Essas inquietações são as mesmas suscitadas por De Morgan e ainda é enfrentada 

pelos físicos atuais; o “infinito” continua sendo tão indecifrável quanto no tempo de Zenão de 

Eléia. Ao manter-se neutro nessa questão, De Morgan demonstra certa cautela no julgamento 

dos “paradoxos” que ainda continuam sem resposta no contexto científico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 

Pulgas grandes pequenas pulgas têm sobre as costas para as morderem, 

    E as pulgas pequenas mais pequenas pulgas têm, e assim ad infinitum.  

    E as pulgas grandes, por sua vez, maiores pulgas têm para morderem;  

    Enquanto estas as têm ainda maiores, e essas maiores ainda, e assim sucessivamente (tradução nossa). 
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5.2 PARADOXOS FILOSÓFICOS 

 

 

 

      Ilustração 16 – Paradoxos Filosóficos  

      Fonte: Harris (2007, p. 32) 
 

 

O quadro anterior simula a importância e o poder de persuasão de Sócrates (470–399 

a.C.) dentro da filosofia grega. Sócrates dedicou sua vida quase que integralmente na busca de 

conhecimentos acerca da Natureza, constituindo-se o exemplo mais próximo do nosso ideal 

de filósofo. Inquiridor por natureza, suas reflexões autocríticas contribuíram 

significativamente para descobrir as mais importantes verdades sobre a vida humana. 

Solomon e Higgins (2001, p. 64) traduzem bem o significado da caricatura (ilustração 14), 

afirmando que Sócrates “Sabia rebater quaisquer generalizações com „contra-exemplos‟ e 

formular as questões mais espinhosas, promover as teorias mais provocativas e parodiar as 

mais respeitáveis linhas de argumentação até que se reduzissem a contra-senso, ou pior”. Tais 

características, essencialmente, nos são perceptíveis em interpelações feitas na profissão de 

advogado, por isso a semelhança destacada na ilustração. 

Contudo, as teorias socráticas não são comentadas por De Morgan. O primeiro ensaio 

do A Budget versa sobre princípios de conduta, sinalizando a influência da filosofia no 

conhecimento antigo e as eventuais situações bizarras que faziam parte desse processo. A 

exemplo, lembramos a estória do Asno de Buridan, de Jean Buridan – algumas vezes 
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considerado um provérbio popular – que se trata de um paradoxo de cunho moral, cuja 

conclusão é polêmica, pois contraria nossas crenças. 

 De Morgan relata a curiosa estória que resulta no famoso paradoxo. Conta ele que a 

rainha da França, Joanna ou Jeanne, tinha o hábito de colocar seus amantes num saco que 

deveria ter a “boca” costurada para, posteriormente, serem atirados no rio Sena; um 

tratamento policial chamaria essa atitude de “queima de arquivo”. Buridan foi um desses 

amantes, mas conseguiu ser libertado, e como gratidão, fez sua versão para o sofisma, de um 

modo que nunca poderia ser associado ao seu caso. Com o paradoxo, Buridan afirmava que 

uma escolha deve ser sempre adiada até a razão decidir, no momento adequado, o rumo de 

ação a ser tomado. Aliás, um comentário sobre tal problema, certamente injusto, é citado por 

De Morgan como palavras do filósofo Baruch Spinoza (1632-1677), afirmando que o asno era 

uma fêmea, pois um homem não seria tão tolo. Entretanto, não há indícios no paradoxo que 

subsidiem tal conclusão. 

 De acordo com De Morgan, o paradoxo do asno de Buridan tornou-se famoso nas 

escolas; alguns defenderam que o pobre asno morreu de indecisão; outros negaram a 

impossibilidade de se esperar para uma tomada de decisão, o que, de qualquer modo, não era 

a resposta do paradoxo. 

Nos rumos da filosofia natural, outra situação paradoxal foi indicada com a análise dos 

três volumes do livro Occulta Filosofia (1510-1550), do professor de teologia Henry 

Cornelius Agrippa (1486-1535). A repercussão de suas idéias “opositoras” rendeu-lhe a 

condenação e posterior prisão por bruxaria. Mesmo assim, o livro de Agrippa exerceu enorme 

influência sobre os que buscavam uma percepção mística dos princípios que conduzem à 

verdade do universo. No primeiro volume, ele discute sobre o misticismo associado aos 

elementos da natureza, a saber: ervas, pedras, metal, entre outros. No segundo, examina o 

mundo Matemático ou Celestial, promovendo associações entre o céu e os números e, dessa 

forma, conclue que as estrelas e os planetas se movem de acordo com estritas relações 

geométricas e matemáticas. No volume três, investiga o mundo dos deuses pagãos, espíritos, 

anjos, demônios e os métodos de mágicas cerimoniais usados para interagir tanto com esses 

objetos quanto com Deus. Em suma, constituiu-se em um depósito de conhecimento prático, 

criando uma variedade de nomes e associações; referindo-se a espíritos e fazendo uso de 

alfabetos e caracteres ocultos, ervas, pedras, símbolos, cores, cheiros, números, orações, 

estrelas, demônios e outros elementos empregados por ocultismo. Os métodos da misteriosa 

Cabala dos Hebreus, por exemplo, foram explicados em detalhe; suas particularidades 

secretas foram expostas. Agrippa produziu uma Enciclopédia de Misticismo na Renascença. 
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Para De Morgan, a obra de Agrippa não faz apologia à magia negra, apenas promove 

associações estreitas entre estrelas e números, embora, naquela época, assuntos de caráter 

místico ainda fossem tratados como contrários à opinião da maioria; “paradoxos”. 

A forma de obtenção de conhecimento e, conseqüentemente, das diretrizes 

metodológicas empregadas fundou o grande problema do conhecimento antigo. Inúmeros 

filósofos procuraram desenvolver teorias e/ou técnicas que melhor descrevessem a verdade 

dos fenômenos e dos fatos que cercam a Natureza.  

Um deles, em especial, o inglês Francis Bacon (1561-1626), destacou-se por defender 

que o objetivo da ciência era servir o homem e dar-lhe o poder sobre a natureza. Em suas 

investigações, deu ênfase às questões sobre metodologia científica, mantendo uma relação 

direta com o empirismo. Por esse motivo é tradicionalmente conhecido como o “pai da 

ciência moderna”. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum Scientiarium or New 

Method of employing the reasoning faculties in the pursuits of Truth (Novo método de busca 

da Verdade empregando as faculdades do raciocínio), publicado em 1620. O nome Novum 

Organum, inclusive, fazia referência ao título do conjunto de livros de lógica e método de 

Aristóteles, Organum, comumente adotado pelas universidades no tempo de Bacon. Nessa 

obra, Francis Bacon descrevia um método que considerava ser eficaz para a construção da 

ciência com a indicação precisa dos procedimentos a serem seguidos para estabelecer e 

interpretar os saberes do homem em relação à Natureza.  

Em um dos ensaios do livro, De Morgan (1954a, p. 75) faz um comentário sobre o 

Novum Organum, que, segundo ele “[...] was long held in England – but not until the last 

century – to be the work which taught Newton and all his successors how to philosophize. 

That Newton never mentions Bacon, nor alludes in any way to his work, passed for 

nothing”
67

. Desse modo, sugere que as contribuições do Novum Organum para as análises 

investigativas de Newton não eram divulgadas pelo cientista, o que, de certo modo, podia 

identificá-lo entre os ingleses como injusto ou egoísta do ponto de vista científico.  

Essa situação é ironicamente reafirmada quando De Morgan (1954a, p. 75) diz: “Here 

and there a paradoxer ventured not find all this teaching in Bacon, but he was pronounced 

blind”
68

. Ou seja, as pessoas e/ou cientistas que não reconheciam a notoriedade científica de 

                                                 
67

 [...] Foi durante algum tempo considerado na Inglaterra - mas não até o século passado – como um trabalho 

que ensinou Newton e todos os seus sucessores a filosofar. Contudo, Newton nunca menciona Bacon, nem faz 

qualquer alusão ao seu trabalho, ignorando-o (tradução nossa). 
 
68 Esporadicamente um “paradoxer” se aventurou em não encontrar todo esse ensinamento nas teorias de Bacon, 

contudo ele era decretado cego (tradução nossa). 
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Bacon eram, além de “paradoxers”, considerados cegos. Aliás, segundo De Morgan, esse tipo 

de “cegueira” apenas ocultava uma verdade que se mostrava nessa época: “[…] great as 

Bacon was, and great as his book really is, he is not the philosophical father of modern 

discovery”
69

 (DE MORGAN, 1954a, p. 75). 

A opinião de De Morgan é surpreendente, pois retira a paternidade de Bacon sobre a 

ciência moderna e, dessa forma, opõe-se ao pensamento da maioria dos cientistas 

contemporâneos. Do mesmo modo, reitera a superioridade de Newton em relação ao filósofo. 

O tratamento irônico também está presente no comentário sobre a “grandiosidade” da obra de 

Bacon. De Morgan refere-se, supostamente, ao tempo que ela levou para ser finalizada, cerca 

de doze anos.  

Há algumas evidências, em consonância com De Morgan, capazes de desmitificar a 

filosofia de Bacon: 

 

 

No knowledge of nature without experiment and observation: so said 

Aristotle, so said Bacon, so acted Copernicus, Tycho Brahé, Gilbert, Kepler, 

Galileo, Harvey, etc., before Bacon wrote. No derived knowledge until 

experiment and observation are concluded: so said Bacon, and no one else
70

 

(DE MORGAN, 1954a, p. 76). 

 

 

O trecho assinala as visões de Aristóteles e Bacon do ponto de vista da metodologia 

empregada para a obtenção do conhecimento natural. O que nos faz concluir que, para o 

autor, a filosofia da ciência de Bacon é, na realidade, uma extensão do fazer científico de 

Aristóteles. Os outros cientistas mencionados são, em sua grande maioria, antecessores à 

época de Bacon e apenas contribuíram para reforçar sua teoria metodológica, sob essa 

perspectiva, nada inovadora. Em decorrência disso, ele observa: 

 

 

 We mean that Bacon´s ruling idea was the collection of enormous masses of 

facts, and then digested processes of arrangement and elimination, so 

                                                 
69

 [...] grande como Bacon era, e grande como o livro realmente é, ele não é o pai filosófico da ciência moderna 

(tradução nossa). 
 
70 Não há conhecimento da natureza, sem experiência e observação: assim disse Aristóteles, por isso disse 

Bacon, assim agiu Copérnico, Tycho Brahe, Gilbert, Kepler, Galileu, Harvey, etc, antes que Bacon 

escrevesse. Não há conhecimento formado até que experimento e observação sejam concluídos: disse Bacon, 

e ninguém mais (tradução nossa). 
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artistically contrived, that a man of common intelligence, without any usual 

sagacity, should be able to announce the truth sought for
71

 (DE MORGAN, 

1954a, p. 77).  

 

 

De acordo com De Morgan, os fundamentos das idéias de Bacon partiram da interpretação de 

vários episódios científicos anteriores de busca da verdade sob os quais nada de grandioso foi 

acrescentado; qualquer pessoa comum poderia fazê-lo da mesma forma que Bacon. 

 Notadamente, percebemos uma forte aversão de De Morgan ao trabalho de Bacon. 

Contudo, é válido esclarecer, de antemão, que tais afirmações não implicam negar a validade 

do método baconiano, mas apenas sugerir que sua teoria não produziu resultados 

significativos para o progresso das ciências naturais. 

 O método de Bacon define que a descoberta de fatos verdadeiros não depende de 

qualquer conhecimento intuitivo ou de qualquer princípio baseado no uso da razão, mas sim 

da observação e da experimentação regulada pelo raciocínio indutivo, que nos conduz de 

premissas empíricas a conclusões empíricas (BLACKBURN, 1997). Esse pensamento 

articula-se ao de Solomon e Higgins (2001, p. 114) quando garantem que “Bacon conferiu um 

caráter igualitário à ciência, insistindo em que qualquer pessoa, usando os métodos corretos, 

era capaz de descobrir a verdade; a ciência não era o reino exclusivo dos gênios”. De Morgan, 

presumivelmente, discordava dessa proposta. 

Por conseguinte, o raciocínio indutivo, tão defendido por Bacon, ganha outro 

significado na visão de De Morgan (1954a, p. 78) ao expor que: “No general talk about 

induction: no reliance upon the mere fact that certain experiments or observations have been 

made […] Mere induction, enumeratio simplex, is spoken of by himself with contempt, as 

utterly incompetent”
72

. Ao que acrescenta: “Bacon is eminently the philosopher of error 

prevented, not of progress facilitated”
73

(DE MORGAN, 1954a, p. 79). De Morgan sugere, 

com tais palavras, que a proposta indutiva de Bacon é medíocre em relação à “indução” 

matemática da qual ele foi o precursor, reduzindo o processo baconiano à simples 

                                                 
71

 Nós entendemos que os métodos da teoria de Bacon eram resultados de coleções de uma enorme quantidade 

de fatos, com isso, digerimos processos de arranjo e eliminação tão superficiais, que um homem de 

inteligência comum, sem qualquer perspicácia habitual, seria capaz de anunciar a verdade procurada (tradução 

nossa). 
 
72

 Em geral, falar sobre indução: não deposita qualquer confiança pelo fato de que certas experiências ou 

observações foram feitas [...] Mera indução, simples enumeração, que se autodeclara desprezível, totalmente 

incompetente (tradução nossa). 

 
73 Bacon é notavelmente o filósofo do erro prevenido, não do progresso facilitado (tradução nossa) 
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enumerações de casos. Sob esse argumento, a teoria metodológica de Bacon é vista como um 

manual que apenas ensina o cientista a evitar erros.  

A crítica é agravada com o fato de o empirismo invalidar “qualquer conhecimento que 

aparentemente não tem qualquer base na experiência, isto é, o conhecimento matemático, 

lógico ou outros conhecimentos a priori” (BLACKBURN, 1997, p. 115-116). Assim, 

contrapõe-se ao silogismo de Aristóteles e não reconhece o valor de hipóteses ou suposições 

em Matemática. Nesse ponto, De Morgan contesta esses preceitos: 

 

 

Modern discoveries have not been made by large collections of facts, with 

subsequent discussion, separation, and resulting deduction of a truth thus 

rendered perceptible. A few facts have suggested a hypothesis, which means 

a supposition, proper to explain them. The necessary results of this 

supposition are worked out, and then, and not till then, other facts are 

examined to see if these ulterior results are found in nature
74

 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 86). 

 

 

As descobertas modernas não se fundamentam apenas pelo registro da presença e variações 

das causas que se relacionam com os fenômenos analisados. Alguns desses fenômenos 

sugerem hipóteses próprias para explicá-las por meio das quais os resultados obtidos são 

examinados com prelúdio à aceitação se encontrados na natureza. Portanto, não há como 

invalidar tais suposições no empreendimento de novas descobertas.  

 Discussões desse tipo foram longamente debatidas pelos filósofos da ciência a partir 

do século XX, onde se concluiu que, apesar das diferentes categorias que estão imersas, elas 

se complementam e, conseqüentemente, não há como preterir uma à outra; a reunião do 

racional com o empírico é a conquista perfeita de qualquer pesquisa científica.  

Diante disso, o pensamento de De Morgan é razoavelmente coerente, o que nos faz 

compreender o porquê de sua animosidade com o pensamento baconiano; justamente De 

Morgan, um ávido defensor das ciências formais, de natureza dedutiva.  

                                                 
74

 Descobertas modernas não foram feitas por uma vasta coleção de dados, com discussão posterior, separação, e 

resultando deduções de uma verdade, assim, traduzida perceptível. Alguns fatos têm sugerido uma hipótese, 

que significa suposição, adequada para explicá-los. Os resultados precisos dessas suposições são 

desenvolvidos e, em seguida, e não antes disso, outros fatos são examinados para ver se estes resultados 

ulteriores são encontrados na natureza (tradução nossa). 
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Mas Augustus De Morgan justifica seu posicionamento: “Bacon seems to have been as 

ignorant of Wright‟s memorable addition to the resources of navigation as of Napier‟s 

addition to the means of calculation”
75

 (DE MORGAN, 1954a, p. 84).  

Edward Wright (1558-1615), em sua obra The correction of certain errors in 

Navigation (1599), foi, segundo Queiró (2002), o primeiro autor a descrever com exatidão o 

processo matemático para desenhar mapas em que as linhas de rumo são representadas por 

retas. O desenho desses mapas foi tema bastante investigado no campo da cartografia. Uma 

das propriedades desejáveis em tais mapas era que as linhas de rumo fossem representadas 

por retas; o que pode ser mais bem explicado com a informação de que “O interesse disto para 

a navegação é evidente: numa tal carta, unindo o ponto de partida e o ponto de destino por um 

segmento de reta, obtém-se imediatamente qual deve ser o rumo a seguir na viagem” 

(QUEIRÓ, 2002, p. 46).  

Além desse, outros exemplos notórios do uso das hipóteses matemáticas são 

comentados ao longo do ensaio de De Morgan; as contribuições de Johannes Kepler (1571-

1630), em seu trabalho sobre as órbitas planetárias, dão crédito à afirmação de De Morgan 

(1954a, p. 87): “Wrong hypotheses, rightly worked from, have produced more useful results 

than unguided observation”
76

. Kepler, influenciado pelas idéias pitagóricas, obteve as 

primeiras leis matemáticas, descrevendo os movimentos planetários e tecendo um novo 

capítulo na história da astronomia. A visão do cosmo, por Kepler, era baseada no pensamento 

geométrico: “A geometria era a chave para resolver os mistérios do Universo” (GLEISER, 

2006, p. 110). No entanto, para a Física, essa atitude se mostrou insatisfatória e insustentável. 

Contudo, o legado de Kepler adicionou aspectos importantes para a ciência moderna; um 

deles, em especial, revela que “as teorias devem acompanhar os dados experimentais, e não o 

oposto” (GLEISER, 2006, p. 111), como sugeria o empirismo baconiano. 

A aversão do empirismo pelo raciocínio matemático é, presumivelmente, o ponto em 

que De Morgan revela suas mágoas em relação ao filósofo: 

 

 

Mathematics was beginning to be the great instrument exact inquiry: Bacon 

threw the science aside, from ignorance, just at the time when his enormous 

sagacity, applied to knowledge, would have made him see the part it was to 

                                                 
75 Bacon parece ter ignorado as contribuições memoráveis de Wright para os recursos de navegação, bem como 

às de Napier nos estudos do cálculo (tradução nossa). 
 
76 Hipóteses erradas, trabalhadas corretamente, têm produzido resultados muito mais úteis do que observações 

desorientadas (tradução nossa). 
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play. If Newton had taken Bacon for his master, not he, but somebody else, 

would have been Newton
77

(DE MORGAN, 1954a, p. 84). 

 

 

Sob essa ótica, Bacon desprezou a Matemática justamente na época em que essa ciência 

demonstrava toda a sua perspicácia e habilidade na descoberta de fundamentos essenciais para 

a busca do conhecimento verdadeiro. Certamente, segundo De Morgan, se Newton tivesse 

tomado Bacon por seu mestre, não teria sido o gênio que representou para toda uma geração. 

 A real importância do pensamento de Bacon é retratada por De Morgan em outro 

ensaio cujo título é The Real Value of Bacon’s Works. A partir do título, podemos imaginar 

que, nesse momento, o autor atribui e menciona os aspectos positivos desses trabalhos. No 

início do ensaio, porém, ele deixa escapar sua veia irônica: 

 

 

Passing over the success of Bacon‟s own endeavors to improve the details of 

science, which was next to nothing, and of his method as a whole, which has 

never been practised, we might say much of the good influence of his 

writings
78

 (DE MORGAN, 1954a, p. 89).  

 

 

Assim, reitera a insignificância das concepções baconianas acerca da metodologia científica, e 

prossegue: 

 

 

Sound wisdom, set in sparkling wit, must instruct and amuse to the end of 

time: and, as against error, we repeat that Bacon is soundly wise, so far as he 

goes. There is hardly a form of human error within his scope which he did 

not detect, expose, and attach to a satirical metaphor which never ceases to 

sting. He is a largely indebted to a very extensive reading; but the thoughts 

of others fall into his text with such a close-fitting compactness that he can 

make even the words of the Sacred Writers pass for his own
79

 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 89).  

                                                 
77

 A Matemática estava começando a despontar como o grande instrumento de investigação precisa: Bacon 

colocou-a de lado, por ignorância, justamente no momento em que a enorme perspicácia dela, aplicada ao 

conhecimento, o teria feito ver o que ela representava. Se Newton tivesse tomado Bacon como seu mestre, 

não ele, mas outra pessoa teria sido Newton (tradução nossa). 

 
78

 Além do sucesso do próprio esforço de Bacon para aperfeiçoar os detalhes da ciência, que eram quase nada; e 

do seu método como um todo, que nunca foi praticado; poderíamos ainda falar da boa influência de seus 

trabalhos escritos (tradução nossa). 

 
79

 Sabedoria expressa, de uma habilidade brilhante, deve ensinar e divertir até o fim da época: e, em contraste aos 

erros, nós repetimos que Bacon é inteligentemente sábio, até mais do que tenta. Há dificilmente uma forma de 
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A sabedoria sólida transmitida nos trabalhos de Bacon, de acordo com De Morgan, é 

espirituosa e divertida, além de ser resultado da montagem de alguns trechos de pensamentos 

de outros pesquisadores ou de escritores sagrados. 

A prova utilizada por De Morgan para fundamentar tais ataques refere-se ao ditado 

bíblico do profeta Daniel (DANIEL, capítulo 12, versículo 4), Multi pertransibunt, et 

augebitur Scientia
80

. Esse versículo foi colocado na página título da primeira edição da obra 

História da Matemática (de Montucla) como uma citação de Bacon, um erro comum. 

Episódio semelhante aconteceu com a atribuição de Lord Bacon a autoria de um tratado 

teológico conhecido como The Christian Paradoxes, publicado em 1648, um ano após a 

morte de seu verdadeiro autor: Herbert Palmer (1601-1647), cujo trabalho original, intitulado 

The Characters of a believing Christian, in Paradoxes and seeming contradictions, apareceu 

em 1645. A controvérsia da autoria de Bacon é motivo de investigação do bibliófilo 

Alexander Grosart (1827-1899) que, em 1864, publicou uma obra, expondo evidências que 

dão crédito a Herbert Palmer. Em Thoughts on the Holy Scripture (1997), de Francis Bacon, 

há uma dúvida do prefaciador quanto à legitimidade da autoria de Bacon sobre o tratado, além 

de elementos outros que comprovam seu ceticismo quanto à religião; o que, de certa forma, 

opõe-se à proposta do livro. 

Essa informação articula-se, coincidentemente, ao pensamento de De Morgan sobre a 

notoriedade dos trabalhos de Bacon. Para aquele, o Novum Organum, a obra mais famosa 

deste, constitui o direcionador de muitos filósofos que buscam descobrir a verdade, e com 

isso, reafirma a “notável” sabedoria do filósofo, isto é, “[...] what Bacon was [...]”
81

 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 90). Ao passo que, em obras menos conhecidas, está implícita a 

verdadeira face científica de Bacon, ou seja, “[...] what he was not”
82

 (DE MORGAN, 1954a, 

p. 90). O que Bacon “era” e o que “não era” foram argüições justificadas anteriormente, 

seguindo a opinião de De Morgan.  

 Algumas fontes que tratam de filosofia da ciência compartilham a opinião de De 

Morgan, quando indicam que os resultados obtidos por Bacon com a adequação dos 

procedimentos da ciência bem sucedida não criaram leis satisfatórias nem produziram 

                                                                                                                                                         
erro humano dentro do seu âmbito que ele não detecte, exponha e atribua uma metáfora satírica, que nunca 

deixe de levantar. Ele é grandemente endividado para uma boa e extensa revisão; pois os pensamentos de 

outras pessoas se encontram em seu texto com um encaixe seguro e perfeito que ele pode fazer até as palavras 

de Escritores Sagrados passarem como suas (tradução nossa). 
 
80 [...] muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará (tradução nossa).  
 
81

 [...] o que Bacon era [...] (tradução nossa). 
 
82

 [...] o que ele não era (tradução nossa). 
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manuais que se ajustassem aos modernos. No entanto, em seus trabalhos reside o início de um 

novo modo de investigar a natureza. Isso equivale a dizer que “O método científico deu 

oportunidade para um novo começo no tocante a todas as questões que haviam sido 

supostamente respondidas pelos antigos” (SOLOMON; HIGGINS, 2001); muito do que foi 

produzido posteriormente pelos cientistas foi alavancado em conformidade com as diretrizes 

da filosofia baconiana, mas “Por vezes, supõe-se erroneamente, que o método baconiano se 

limita à simples enumeração de casos, selecionados de um modo mecânico, e às 

generalizações que daí decorrem” (BLACKBURN, 1997, p. 248). De Morgan, talvez, seja um 

dos que o enxergam dessa maneira, e por isso, inclua a teoria de Francis Bacon na condição 

de “paradoxo”. 

 

 

5.3 PARADOXOS RELIGIOSOS 

 

 

 

         Ilustração 17 – Paradoxos Religiosos 

           Fonte: Harris (2007, p. 52) 

 

A ilustração representa a aparente harmonia entre os discursos científico e religioso, o 

que seria bastante convincente em dias atuais. Porém, nem sempre foi assim; séculos e mais 

séculos foram necessários para que essa harmonia se firmasse entre os dois ideais. Durante 

um longo período, a legitimidade do pensamento científico, marcado pelo racionalismo, não 
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era suficiente para explicar todos os fenômenos da Natureza; o dogmatismo religioso se 

impunha como a única fonte de conhecimento para suprir tais explicações. Somente após 

Newton, o discurso científico tornou-se livre de qualquer conotação teológica e, com isso, foi 

possível pensar em um equilíbrio entre ambas as concepções.  

 Nesses eventuais conflitos entre ciência e religião, “paradoxers” teológicos surgiam 

contrariamente aos processos científicos e vice-versa; cientistas se embatiam com os preceitos 

religiosos. Em um dos ensaios de De Morgan, sugestivamente intitulado “Religião e 

Filosofia”, nosso autor faz algumas asserções a respeito dessa tradicional rivalidade: 

“Religion and Philosophy, the two best gifts of Heaven, set up in opposition to each other at 

the revival of letters; and never did competing tradesmen more grossly misbehave”
83

 (DE 

MORGAN, 1954b, p. 37). O que significa supor que esta rivalidade rendeu célebres e 

fervorosos embates. 

Em outra ocasião, enuncia que “Among the paradoxers are some of theologians who in 

their own organs of the press venture to criticise science […] And very often they are not 

conspicuous when they venture upon things within knowledge […]”
84

 (DE MORGAN, 

1954a, p. 316). Os “paradoxers” dessa área não possuem habilidade para criticar a ciência, já 

que não têm conhecimento científico suficiente, caracterizando-se como um entrave ao 

conhecimento, marcado por discursos vazios, sem fundamentação científica segura. 

Um exemplo desse tipo de argumentação pode ser verificado no ensaio The 

Congregation of the Index, on Copernicus, no qual o autor focaliza os pontos em que a 

Congregação do Index, em 1620, propôs para alterar os escritos de Copérnico em sua obra De 

Revolutionibus Orbium Coelestium (Sobre a revolução dos corpos celestes) datada de 1543, a 

fim de que esta pudesse ser liberada para a leitura geral. Tais pontos são organizadamente 

mencionados no ensaio, visto que “[…] they are often alluded to, and I know of no source of 

reference acessible to a twentieth part of those who take interest in the question” 
85

(DE 

MORGAN, 1954a, p. 90). A proposta é resgatá-los e torná-los mais acessíveis à leitura e/ou à 

pesquisa de eventuais interessados. 

                                                 
83 Religião e Filosofia os dois melhores presentes de Deus, criados em oposição uma à outra no restabelecimento 

de escritos; e Deus nunca fez negociantes rivais com tamanha descompostura (tradução nossa).  
 
84

 Entre os “paradoxers” estão alguns teólogos que nos seus próprios órgãos de imprensa aventuram-se em 

criticar a ciência. [...] Frequentemente não são notáveis quando especulam sobre coisas sem o devido 

conhecimento (tradução nossa). 

 
85

 [...] eles são muitas vezes destacados, e eu não conheço nenhuma fonte de referência acessível para uma 

vigésima parte daqueles que se interessam pela questão (tradução nossa). 
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Entre as correções propostas pela Congregação, localizamos uma que indica que 

Copérnico deve substituir a palavra “demonstração” por “hipótese”; outra apontada na 

asserção a “Terra é uma estrela”, solicita-se que esta não seja chamada de “estrela”, uma vez 

que a própria palavra implica movimento. A pequena amostra simula o trabalho do Comitê de 

Cardeais que supervisionava o índice de livros proibidos para a manutenção dos preceitos 

religiosos em detrimento do esforço científico de Copérnico. A censura da Congregação aos 

trabalhos que fugiam aos padrões religiosos pode ser mensurada quando De Morgan cita um 

dos preceitos da entidade que afirmava: “Works which teach the false doctrine of the earth‟s 

motion are to be corrected; those which declare the doctrine conformable to Scripture are to 

be utterly prohibited
86

 (INDEX, apud DE MORGAN, 1954a, p. 91). 

Depois dessas alterações, De Morgan conclui que a proposta do Index é “[…] to 

reduce Copernicus to pure hypothesis […] the treatment of his book is now an excellent 

joke”
87

(DE MORGAN, 1954a, p. 96). Desse modo, as alterações recomendadas pela 

Congregação reduziam a teoria heliocêntrica de Copérnico apenas a hipóteses ou suposições, 

o que na época de De Morgan parecia mais um divertimento que qualquer coisa mais séria; 

uma extravagância, um “paradoxo”. 

 É inegável que nessa época (séc. XIX) o sistema cosmológico era algo 

comprovadamente estabelecido, ante as idéias predecessoras de Kepler e Newton. Este, em 

especial, apresentou proposições significativas sobre o assunto e cujo “[...] trabalho representa 

o clímax da Revolução Científica, uma solução magnífica do problema do movimento dos 

corpos celestes que desafiara filósofos desde os tempos pré-socráticos” (GLEISER, 2006, p. 

157). Assim, as argumentações de De Morgan para o tema discutido, nesse ensaio, destacam-

se muito mais por seu caráter histórico do que pela discussão sobre o posicionamento da 

Igreja em casos de teorias que tratam do movimento da Terra; já que ele se encontrava séculos 

adiante.  

O contra-ataque à pregação religiosa, no entanto, é analisado por De Morgan no ensaio 

“Giordano Bruno and his Paradoxes” em qual trata do ilustre filósofo italiano, Giordano 

Bruno (1548-1600), identificando-o com a afirmação: “Giordano Bruno was all paradox; and 

my mind was not alive to his paradoxes […] He was, as has been, a vorticist before Descartes, 

                                                 
86

  Obras que ensinam a falsa doutrina do movimento da Terra serão corrigidas, aquelas que declaram a doutrina 

em conformidade com as Escrituras serão totalmente proibidas (tradução nossa). 
 
87

 [...] reduzir Copérnico à pura hipótese [...] o tratamento do seu livro é agora uma excelente brincadeira 

(tradução nossa). 
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an optimist before Leibnitz, a Copernican before Galileo. It would be easy to collect a 

hundred strange opinions of his
88

 (DE MORGAN, 1954a, p. 59). Transparece a idéia de que 

De Morgan não se manifestará para a defesa de Bruno, definindo-o apenas como um 

“paradoxer” em virtude da divulgação corajosa de seus pensamentos.  

Os adjetivos “turbulento”, “otimista” e “copernicano” simbolizam a repercussão de 

suas idéias à época. Com efeito, deve ser observado que Giordano Bruno foi condenado à 

fogueira em 1600 para, ao que tudo indica, “[...] maintenance and defence of the holy Church, 

and the rights and liberties of the same”
89

 (JAMES I, apud DE MORGAN, 1954a, p. 59). 

Essas mesmas palavras – proferidas por James I, cujo reinado compreendeu o período de 1603 

a 1625 – foram usadas no julgamento de outro “paradoxer” condenado à fogueira em 1612 

por negar a divindade de Cristo, Bartholomew Legate (1575–1612). A citação é utilizada por 

De Morgan para justificar a causa da punição de Bruno, pois sua condenação o designava 

como um herege. 

Giordano Bruno teve uma carreira agitada por dedicar-se em grande parte à promoção 

de um credo hermético, baseado em fontes egípcias, aliado às descobertas recentes de 

Copérnico. Tal credo expunha textos compostos por fragmentos de magia, religião e filosofia. 

Segundo relatos de Protestantes da época, Giordano Bruno foi condenado por Luteranismo. 

Entre as acusações presentes estão várias heresias filosóficas e religiosas como as de que  

 

 

[...] there are innumerable worlds, that souls migrate, that Moses was a 

magician, that the Scriptures are a dream, that only the Hebrews descended 

from Adam and Eve, that the devils would be saved, that Christ was a 

magician and deservedly put to death, etc.
90

 (COMPANION TO THE 

ALMANAC, apud DE MORGAN, 1954a, p. 60-61).  

 

 

                                                 

88
 Giordano Bruno foi todo paradoxo, e meu intelecto não está preparado para seus paradoxos [...] Ele foi, como 

tem sido dito, uma vorticista antes de Descartes, um otimista antes de Leibnitz, um copernicano antes de 

Galileu. Seria fácil recolher cem opiniões estranhas dele (tradução nossa). 

 
89

 [...] manutenção e defesa da sagrada Igreja, e o direito e liberdade da mesma (tradução nossa). 

 
90

 [...] existem infinitos mundos, que almas migram, que Moisés era um feiticeiro, que as Escrituras são um 

sonho, que apenas os Hebreus descendem de Adão e Eva, que demônios podem salvar e que, por fim, Jesus 

Cristo também era um feiticeiro e, merecidamente, foi condenado à morte. Em suma, Bruno se antecipou a 

tudo que foi apresentado por pagãos e por heréticos, antigos e modernos (tradução nossa). 
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A heresia era geralmente associada ao contra-senso ou absurdo; questões desse tipo tornavam-

se extravagantes, por isso De Morgan as situa como paradoxos. A execução na fogueira é um 

triste testemunho da seriedade com que a Igreja encarava sua guerra contra os “hereges”. Os 

problemas de Bruno foram causados por sua coragem de duvidar da autoridade da Igreja em 

questões de interpretação teológica, ainda que seu apoio às idéias de Copérnico tenham sido 

pioneiras (GLEISER, 2006). Os casos de Agrippa e Legate, apenas reiteram esses infelizes 

incidentes científicos.  

Com um fim não tão trágico como os anteriores, nesse período, surge outro 

“paradoxer”, o matemático John Napier (1550-1617), criador dos logaritmos e anticatólico 

fervoroso, rebela-se violentamente contra a Igreja de Roma em sua obra A Plaine Discovery 

of the Whole Revelation of Saint John, publicada em 1593. Sobre isso, De Morgan afirma que 

Napier sempre acreditou que sua grande missão era derrubar o Papa. Os logaritmos e as outras 

descobertas em matemática tratavam-se apenas de estudos para sua descontração. Napier foi 

um dos primeiros a dar seis mil anos de existência para a civilização, lembrando que  

 

 

There is a sentence of the house of Elias reserved in all ages, bearing these 

words: „The world shall stand six thousand yeares, and then it shall be 

consumed by fire: two thousand years voide or without lawe, two thousand 

years under the law, and two thousand years shall be the daies of the 

Messias…
91

. (NAPIER, apud DE MORGAN, 1954, vol. 1, p. 67)  

 

 

Segundo essa profecia, o mundo se acabaria no ano 6000 e seria consumido pelo fogo, o que 

aconteceria entre os anos de 1688 e 1700. Esse livro profético atingiu vinte e uma edições, 

dez ainda em vida do autor e “Napier acreditava piamente que sua reputação com a 

posteridade repousaria sobre esse livro” (EVES, 2007, p. 342).  

Os intelectuais o reconheciam como um homem de considerável engenhosidade, as 

pessoas comuns acreditavam que ele era desequilibrado mentalmente ou, ainda, praticante de 

magia negra; sua inserção entre os “paradoxers” religiosos de De Morgan torna-se evidente.  

Entre outras profecias de Napier, encontramos algumas que davam conta da invenção 

de peças de artilharias futuristas para a época. A suposta metralhadora, que exterminaria 

                                                 
91 Há uma frase na casa de Elias guardada em todas as épocas, com estas palavras: „O mundo permanecerá seis 

mil anos e, em seguida, ele será consumido pelo fogo: dois mil anos livre ou sem lei, dois mil anos sob a lei, e 

dois mil anos serão os dias do Messias... ‟ (tradução nossa). 
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qualquer ser vivo com mais de 30 centímetros de altura em um raio de aproximadamente seis 

quilômetros; o submarino, um dispositivo que trafegava debaixo d‟água; carros de guerra, que 

destruiriam regiões em qualquer lugar. O mais curioso é que, de fato, tais armamentos foram 

usados na Primeira Guerra Mundial (1914-1918); a profecia concretizou-se séculos depois. 

De vez em quando, formulações ou interpretações teológicas aparecem no contexto 

histórico e causam constrangimentos à Igreja Católica. Em um livro atual, Código da Vinci 

(2003), o autor afirma, entre outras revelações, ser fato histórico que Jesus Cristo tenha se 

casado com Maria Madalena (a prostituta da versão bíblica), a figura dela, inclusive, aparece 

ao lado de Jesus no quadro pintado por Leonardo Da Vinci, o clássico A Última Ceia. A única 

diferença entre as formulações teológicas atuais e passadas, é que hoje a Igreja não pode mais 

condenar à fogueira quem quer que divulgue concepções desse tipo, contudo, tais 

idealizadores podem ser hoje considerados “paradoxers” por contradizer o senso comum. 

Em se tratanto propriamente de religião, o grande paradoxo da época, acompanhando 

De Morgan, está relacionado às concepções espiritualistas. Segundo sua visão, “The question 

is one both of evidence and speculation” 
92

(DE MORGAN, 1954b, p. 55). Tais especulações 

suscitam questões do tipo: os episódios sobrenaturais são verdadeiros? Eles são causados por 

espíritos? Essas inquietações ocasionaram a análise da obra The Divine Drama of History and 

Civilisation de 1854, do editor de jornal, socialista e místico, Rev. James Smith (1801-1857).  

O espiritualismo, do século XIX, era uma doutrina filosófica que defendia ser o 

espírito a substância essencial do mundo. O espírito, por sua vez, também pode ser 

identificado em um indivíduo para descrever sua alma, mente ou ego, ou ainda pode ser 

identificado na Natureza quando se revela como princípio ou a origem imaterial (não física) 

do qual todos os acontecimentos emanam. Sob esse aspecto, opõe-se ao materialismo 

(também convencionado “fisicalismo”) que impunha a perspectiva de que o mundo é 

totalmente composto de matéria. Uma versão mais atual, todavia, baseia-se na crença de que 

os espíritos dos mortos se comunicam com os vivos através de mediadores, os “médiuns” 

(BLACKBURN, 1997). Essa versão contemporânea é conceitualmente designada como 

espiritismo. 

Uma ratificação de tais conceitos pode ser diagnosticada em O Livro dos Espíritos, 

primeira edição de 1857, de Allan Kardec, que, ainda na introdução, retrata a diferença entre 

ambas as crenças. Assim, “[...] o espiritualismo é o oposto do materialismo; quem quer que 

                                                 
92 A questão é tanto de evidência quanto especulação (tradução nossa). 
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acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista; mas não se segue 

daí que creia na existência dos Espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível” 

(KARDEC, 2004, p. 1). Portanto, o espiritismo enquanto doutrina religiosa deriva do 

espiritualismo, uma doutrina filosófica. 

Retornando à época grega, uma expressão nítida do espiritualismo filosófico pode ser 

verificada na teoria das Formas de Platão (428-347 a.C.) que implicava uma cosmologia de 

“dois mundos”. Um deles é o nosso mundo cotidiano de mudança e transitoriedade. O outro é 

um mundo ideal povoado por “Formas” ideais; no mundo das idéias (espiritualista), os objetos 

são perfeitos e originais; no mundo real, eles seriam cópias imperfeitas e transitórias da forma 

ideal (SOLOMON E HIGGINS, 2001). Dessa forma, segundo Platão, uma mesa, na forma 

que é concebida e representada por nossa concepção, é uma cópia imperfeita de sua 

representação ideal; no mundo das idéias, a forma da mesa é um modelo perfeito e de longe se 

compara ao que verificamos no mundo cotidiano. Em outras palavras, “o mundo sensível é 

uma sombra, uma cópia deformada ou imperfeita do mundo inteligível das idéias ou 

essências” (CHAUÍ, 2000, p. 212). Os dois mundos são diferentes e estão inteiramente 

separados. 

Conforme Alvarado (2005), a ênfase sobre assuntos mediúnicos relacionados ao 

espiritismo ocorreu durante o século XIX e parte do século XX, principalmente na Inglaterra e 

Estados Unidos. O aparecimento de médiuns profissionais na metade do século XIX, nos 

Estados Unidos, tornou-se o precedente para se acreditar na comunicação com os mortos, 

ademais, o atalho para apostar na mediunidade advinha de uma variedade de casos de 

sonambulismo, transe, e fenômenos visionários originados em todas as religiões e em todos os 

lugares. Nessa época, médiuns eram conhecidos por produzir tanto efeitos físicos quanto 

fenômenos mentais; os fenômenos mentais mediúnicos eram ditos inspirados por espíritos 

mortos que se comunicavam por escrito ou oralmente, ou ainda através de desenhos e 

pinturas. De outra forma, eram também os responsáveis pelo movimento e mudança de 

objetos de lugar; apareciam em fotografias, levitavam seus médiuns e até mesmo se 

materializam, total ou parcialmente, em forma de corpo humano. Um exemplo desse período 

pode ser representado na ilustração seguinte, onde se observa Daniel Dunglas Home (1833-

1886) levitando na frente de testemunhas em uma sessão espírita. 
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         Ilustração 18 - O espiritualismo do século XIX 

         Fonte: Alvarado (2005) 

 

Para Alvarado (2005), Home é considerado o embaixador do espiritualismo e defensor 

da existência de fenômenos físicos relacionados ao espiritismo. Home relatou os incidentes 

espirituais que marcaram sua vida em algumas de suas obras sobre o assunto. 

 Ao nos situarmos na época, podemos imaginar a polêmica que esse tipo de episódio 

pode ter evocado tanto nas comunidades científica e religiosa como nas camadas populares. 

Assim, é possível concordar com a conclusão de De Morgan, ao nomeá-los como “paradoxos” 

nessa época. 

O espiritualismo comentado no livro de James Smith e analisado por De Morgan, 

entretanto, não possui características tão extraordinárias como as defendidas por Home. A 

justificativa para isso é observada na introdução da referida obra:  

 

 

The design of this book is, with old materials, to throw a new and permanent 

ray of light upon the whole history of man […] It is called the Divine 

Drama, because it is an outline of progress of human society, in such 

methodical form as to give in the likeness of a magnificent providential 

Drama, the archetype of the inferior drama which human genius has 

constructed, and the source from which it has unconsciously derived its 

inspiration. This dramatic arrangement of history illustrate the principles on 

which the science of historical analogy is based, it exemplifies it in its 

greatest and its leading features; and presents its facts like strata of rocks in 

superincumbent position – so individual may study the subject in confidence 

that what he studies is as truly a system of divine adjustment as botany, 

zoology, geology, or astronomy
93

(SMITH, 1854, p. 1). 

                                                 
93 O objetivo deste livro é, através de material antigo, esboçar um novo e permanente raio de luz sobre a história 

completa do homem [...] Ele é chamado Drama Divino, porque é um esboço da evolução da sociedade 



- 121 - 

 

Na obra, Smith pretende esboçar as explicações religiosas relacionadas à concepção da 

humanidade e à construção do mundo, cuja inspiração se baseia nas perspectivas 

espiritualistas de instituições religiosas e/ou de pensadores da antiguidade. O “Drama Divino” 

caracteriza-se essencialmente pelo que o autor, profeticamente, convenciona de “Battle of 

Opinion” (Batalha de Opinião), uma disputa que acontece entre as várias e divergentes visões 

religiosas. No livro, ele relata algumas delas: a dos Gregos, Romanos, Anglicanos, Luteranos, 

Calvinistas, e outras trinta seitas religiosas criadas até a época. Segundo De Morgan, o livro é 

recomendado como um trabalho de um espiritualista que, todavia, não se compromete, tendo 

em vista que apenas retrata as opiniões acerca da concepção da humanidade sob o olhar de 

algumas religiões, contudo, De Morgan o elege um “paradoxer” em virtude de sua atitude 

profética. O comportamento de Smith tende a universalizar o sistema que explica essas 

revelações espirituais e, nesse sentido, podemos considerá-lo um universalista.  

 O universalista religioso pode se interessar por uma ou mais religiões ao mesmo 

tempo, mas, geralmente não se mantém vinculado a nenhuma. Desse modo, o universalista 

pode ser simpatizante do espiritismo, porém não deve ser considerado um espírita porque lê o 

material dessa doutrina, detém as informações com as quais se identifica e, se julgar 

necessário, busca informações adicionais em outros credos. Em outras palavras, o 

universalista tende a formar sua crença com base no que estuda. Há uma diferença sutil entre 

ser universalista e ser agnóstico. O agnosticismo esboça “[...] a idéia de que uma proposição 

(teológica) não é conhecida e que talvez não se possa saber se é verdadeira ou falsa” 

(BLACKBURN, 1997, p. 7). Não opinar sobre a existência de Deus, por exemplo, é 

característica de um agnóstico. O universalista, por outro lado, tentará provar essa existência 

(ou o contrário) diante das evidências encontradas em várias religiões que recobrem (ou não) 

a existência Divina. 

  Willian Howitt (1792-1879) é outro aliado dessa concepção universalista sobre o 

espiritualismo. A obra de Howitt analisada é History of the Supernatural in all ages and 

nations, and in all Churches, Christian and Pagan: demonstrating a universal faith, de 1863, 

que relata concepções sobrenaturais desde épocas mais remotas até a contemporânea. Em um 

                                                                                                                                                         
humana, em uma forma metódica que se assemelha a um magnífico Drama providencial, o arquétipo do 

drama inferior que o gênio humano tem construído, e da fonte do qual ele tem inconscientemente retirado sua 

inspiração. Este arranjo dramático da história ilustra os princípios em que a ciência de analogia histórica está 

baseada, exemplicando-o em suas grandezas e seus principais elementos, apresentando seus fatos como 

camadas de rochas em posições sobrepostas - de forma individual podem estudar o assunto em segurança, 

pois aquilo que ele investiga é verdadeiramente um sistema de ajuste divino como botânica, zoologia, 

geologia, ou astronomia. 
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dos casos, comenta a crença de que alguns povos têm na existência de espíritos bons e maus 

associados a episódios que a ciência não pode comprovar.  

 O autor anônimo, C. D., de From Matter to Spirit (1863), cuja revisão de seu livro 

encontra-se no A Budget, é mais um que se integra à classe de “paradoxers” espirituais, no 

entanto, sua abordagem é mais incisiva quanto aos fenômenos desta classe. O livro é, 

conforme o subtítulo, “the result of ten years‟ experience in spirit manifestations” 
94

 que traz o 

relato de manifestações espíritas e sugere uma teoria para explicá-los de forma que haja uma 

conexão com as vidas presente e futura. O prefácio é assinado pelo também anônimo A. B. 

que não se manifesta em relação às causas, embora considere os fenômenos possíveis. Em 

conformidade com De Morgan, o prefaciador distintamente conhecia alguns dos fatos 

mencionados, testemunhou outros, mas não pretendia descobrir se eles eram causados por 

espíritos ou se tinham alguma origem desconhecida. 

 A aparente aceitação desse tipo de manifestação, no entanto, rendeu ao prefaciador 

várias críticas. Muitos dos revisores da obra declararam que A. B. é um crente secreto de 

hipóteses espíritas. Para um desses revisores, o fato de A.B. escrever “I boldly say I am 

unable to choose”
95

(De Morgan, 1954b, p. 195) contradiz a si próprio e apóia o que o autor do 

livro afirma sobre o assunto. De Morgan sai em defesa do prefaciador e revida: 

 

 

In truth, a person who does say it has a good deal of courage, for each side 

believes that he secretly favors the other; and both look upon him as a 

coward. In spite of all this, A. B. boldly repeats that he feels assured of many 

of the facts of spiritualism and that he cannot pretend to affirm or deny 

anything about their cause 
96

(DE MORGAN, 1954b, p. 196).  

 

 

Com essas palavras, alega que A. B. é um agnóstico em relação aos fatos relatados sobre o 

espiritualismo e, portanto, não afirma ou nega qualquer coisa sobre sua causa.  

                                                 
94 o resultado de dez anos de experiência em manifestações espíritas (tradução nossa). 
 
95 Eu ouso dizer que eu estou impedido de escolher (tradução nossa). 
 
96 Na verdade, uma pessoa que diz isto tem uma boa dose de coragem, pois cada lado acredita que ele 

secretamente favorece o outro e ambos olham para ele como um covarde. Apesar de tudo isto, A.B. 

ousadamente repete que apesar de assegurar muitos dos fatos do espiritualismo ele não pretende afirmar ou 

negar nada sobre suas causas (tradução nossa). 
 



- 123 - 

 

 Um fato intrigante e talvez essencial que caracteriza essa defesa é que todas as fontes 

bibliográficas observadas sobre a obra identificam Sophia Elizabeth De Morgan como autora 

do livro e Augustus De Morgan como o autor do prefácio. Sobre tal indicação, ele responde: 

 

 

The book just named appeared the same time as this Budget began in the 

Athenaeum. It was commonly attributed, the book to my wife, the preface to 

myself. Some time after, our names were actually announced by the 

publisher, who ought to know. It will be held to confirm this statement that I 

announce our having in our possession some twenty reviews of different 

lengths, and of all characters: who ever collects a number of reviews of a 

book, except the author?
97

(DE MORGAN, 1954b, p. 195) 

 

 

A indicação da suposta autoria do livro reside no fato de De Morgan e sua esposa possuírem 

pelo menos vinte revisões do livro; no entanto, essa argumentação é feita em forma de 

hipótese. Ao longo de todo o ensaio, De Morgan se refere ao prefaciador sempre na terceira 

pessoa, nunca admitindo que seja a mesma pessoa. Contudo, seu discurso é tendencioso em 

defender A. B.; vejamos um exemplo abaixo: 

 

 

A. B. recommended the spirit theory as an hypothesis on which to ground 

inquiry; that is, as the means of suggestion for the direction of inquiry…The 

whole book was written, as both the authors point out, to suggest inquiry to 

those who are curious; C. D. firmly believing, A.B. as above. Neither C.D. 

nor A. B. makes any other pretence
98

 (DE MORGAN, 1954b, p. 198).  

 

 

Assim, De Morgan afirma que o objetivo do livro, ao expor tais manifestações espirituais, é 

instigar o debate e a pesquisa sobre o assunto, embora o autor C. D. acredite na existência de 

espíritos e em sua comunicação com os vivos através dos médiuns ou de fenômenos 

                                                 
97

 O livro há pouco denominado apareceu no mesmo tempo que este Budget iniciou no Athenaeum. O livro, em 

geral, foi atribuído à minha esposa, o prefácio a mim. Algum tempo depois, os nossos nomes foram 

efetivamente anunciados pelo editor, que eventualmente sabia. Uma justificativa para confirmar esta 

afirmação é obtida quando eu anunciei que possuíamos mais de vinte revisões do livro de diferentes 

tamanhos, e de todo tipo. Quem colecionaria uma série de revisões de um livro, exceto o autor? (tradução 

nossa). 
 
98

 A.B. identificou a teoria espírita como uma hipótese sobre a qual a pesquisa se baseia, isto é, como uma 

sugestão para a direção da pesquisa [...] Todo o livro foi escrito, como ambos os autores apontam, como 

sugestão de pesquisa para aqueles que são curiosos; C.D. acredita firmemente, A.B. como acima. Nem C.D. 

nem A. B. indicam qualquer outra pretensão. 
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mediúnicos. Fica ainda mais evidente a simpatia ou a conivência de De Morgan tanto com o 

autor do livro, C.D., como com o prefaciador A. B. Tais evidências podem confirmar que, de 

fato, De Morgan e sua esposa sejam os responsáveis pela obra. 

 Alvarado (2005), ao exemplificar eventos mediúnicos, cita o livro em questão como 

um dos exemplares que exploravam manifestações espíritas: 

 

 

[…] there are many other examples of mediumistic communications that 

helped spread the movement of Spiritualism (and spiritism) and maintained 

belief in the possibility of communication from the beyond. In her book 

From Matter to Spirit, published in London in 1863, Sophia de Morgan 

(1809-1892) claimed that in communications received in England through 

medium Emma Jay, her “voice and manner differed much when under 

different influences”
99

 (Sophia De Morgan, 1863, p. 90, apud Alvarado, 

2005). 

 

 

A médium Emma Jay é uma, entre outros médiuns descritos no livro, que incorporava os 

espíritos e, estes, se comunicavam com os vivos. Nessas sessões, os médiuns mudam o tom de 

voz e o modo de falar, como se estivessem, realmente, sob influência de forças sobrenaturais.  

 Além de incorporações espirituais por médiuns, a obra ainda relata casos de mesas que 

prenunciam a chegada de espíritos, produzindo sons que se assemelham a “batidas”, sem que 

ninguém as toque; outras que se movem sem que se empreenda qualquer ação física contra 

elas. Este fenômeno, designado “table-moving” ou “mesas girantes”, tornou-se muito 

conhecido na época pela quantidade expressiva de casos que sucediam, por isso, despertou o 

interesse da comunidade científica.  

 Na biografia de Augustus De Morgan por Macfarlane, há a indicação de Sofia como 

um “paradoxer”: 

 

 

His wife wrote a book describing the phenomena of spiritualism, table-

rapping, table-turning, etc.; and De Morgan wrote a preface in which he said 

that he knew some of the asserted facts, believed others on testimony, but 

did not pretend to know whether they were caused by spirits, or had some 

                                                 
99

 [...] Há muitos outros exemplos de comunicações mediúnicas que ajudaram a difundir o movimento do 

espiritualismo (e espiritismo), e mantiveram a crença na possibilidade de comunicação com o além. Em seu 

livro Da Matéria ao Espírito, publicado em Londres em 1863, Sofia de Morgan (1809-1892) alegou que, nas 

comunicações recebidas na Inglaterra pela medium Emma Jay, sua "voz e forma diferiam muito quando 

estava sob influências diferentes”. 
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unknown and unimagined origin. From this alternative he left out ordinary 

material causes. Faraday delivered a lecture on Spiritualism, in which he laid 

it down that in the investigation we ought to set out with the idea of what is 

physically possible, or impossible; De Morgan could not understand this 
100

 

(MACFARLANE, 1916, p. 18). 

 

 

Além de reforçar a tese da autoria do livro, MacFarlane ainda diz que De Morgan omitiu as 

causas materiais das manifestações espirituais. As causas fisicamente possíveis que poderiam 

explicar tais fenômenos seriam expostas no trabalho de Michel Faraday (1791-1867); De 

Morgan, o prefaciador do livro, não entendeu essa explicação e por isso não as mencionou. 

 O inglês Michel Faraday é considerado um dos cientistas mais influentes de todos os 

tempos. Entre suas contribuições mais importantes podemos destacar as que estão conectadas 

com os assuntos de eletricidade e magnetismo, e alguns trabalhos em química. Apesar das 

ocorrências de fatos mediúnicos, Faraday publicou, em 1853, um artigo em que elabora uma 

explicação física para a ocorrência desses fenômenos. Em um deles, no caso das “mesas 

girantes”, defende que os movimentos eram provocados por ações musculares involuntárias 

das pessoas (THE ILLUSTRATED MAGAZINE OF ART, 1853, p. 190). As manifestações 

espirituais são, até hoje, muito debatidas entre os estudiosos da área; a crença em fenômenos 

sobrenaturais está intimamente relacionada à condição religiosa de cada um, mas 

eventualmente surgem algumas explicações racionais para esses eventos. 

 O paradoxo do espiritismo, no contexto do A Budget, inverte o comando do ferrenho 

crítico de “paradoxos” e “paradoxers”; De Morgan, de crítico passa a ser criticado. Diante 

disso, é concludente que a omissão das autorias do livro e prefácio é estrategicamente usada 

como uma maneira de desvencilhar os autores de eventuais críticas. Apesar de negarem a 

causa de tais acontecimentos mediúnicos, De Morgan e Sophia se encaixam na mesma 

condição de Francis Baily, que foi listado como um “paradoxer” por ter apresentado coisas 

contra a opinião universal da época. Da mesma forma, fizeram A.B. e C.D.  

 Os paradoxos cristãos enumerados na obra de Herbert Palmer (erroneamente 

atribuídos a Francis Bacon) constituem um exemplo bem diferente dos paradoxos que De 

Morgan retrata no A Budget os Paradoxes. O título do livro, a primeira aparição se deu em 

                                                 
100 Sua esposa escreveu um livro descrevendo os fenômenos do espiritualismo, “table-rapping”, “table-turning”, 

etc; e De Morgan escreveu um prefácio em que ele dizia que conhecia alguns dos fatos afirmados, era 

testemunha de outros, mas não pretendia saber se eles foram causados por espíritos ou alguma origem 

desconhecida e inimaginável. Com esta opção ele deixou de lado as causas materiais. Faraday entregou o tratado 

Spiritualism, em que estabeleceu na investigação que nós devemos aceitar a idéia de que isto é fisicamente 

possível, ou impossível; De Morgan não compreendeu isto. 
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1645, The Character of a believing Christian, set forth in paradoxes and seeming 

contradiction (O caráter de uma crença Cristã, demonstrada em paradoxos e aparentes 

contradições), por si só, já gesticula a ênfase que será destinada ao trabalho. A obra elenca 

trinta e quatro paradoxos pertinentes à fé cristã. Citaremos cinco desses a fim de situar a 

paradoxalidade que o autor expressa em seus argumentos: 

 

 

1. A Christian is one that believes things his reason cannot comprehend; he 

hopes for things which neither he nor any man alive ever saw; he labours for 

that which he knoweth he shall never obtain, yet, in the issue, his belief 

appears not to be false; his hope makes him not ashamed; his labour is not 

vain [...] 2. He believes three to be one, and one to be three […] believing 

three persons in one nature, and two natures in one person […] 3. He 

believes a virgin to be a mother of a son; and that very son of her‟s to her 

maker. He believes him to have been shut up in a narrow room, whom 

heaven and earth could not contain. He believes him to have been born in 

time, who was and is from everlasting […] 4. He believes the God of all 

grace to have been angry with one that hath never offended him; and that 

God, that hates sin, to be reconciled to himself, though sinning continually, 

and never making, or being able to make him satisfaction. He believes a 

most just God to have punished a most just person, and to have justified 

himself, though a most ungodly sinner. He believes himself freely pardoned, 

and yet a sufficient satisfaction was made for him […] 20. He believes that 

God will never damn him, and yet fears God for being able to cast him into 

hell […]
101

 (BACON; MONTAGU, 1859, p. 410-411)
 

 

 

Com a leitura dos paradoxos, verificamos que as premissas e a conclusão de cada uma das 

argumentações são marcadas por contradições. Assim, o cristão acredita em uma força maior 

nunca vista; o cristão, às vezes, recebe uma punição Divina, mesmo que não tenha feito algum 

mal; Deus odeia pecado, entretanto peca por punir alguém que nunca o ofendeu; o cristão crê 

na infinita misericórdia Divina, mas ainda assim teme que ele o mande para o inferno; e esse 

tipo de raciocínio se repete ao longo do restante dos paradoxos.  

                                                 
101

 1. Um cristão é aquele que acredita em coisas que sua razão não pode compreender; ele espera por coisas que 

nem ele nem algum homem vivo jamais viram; ele trabalha por aquilo que ele sabe que nunca obterá; 

contudo, sua crença não parece ser falsa; sua esperança não o faz envergonhar-se, seu trabalho não é vão [...] 

2. Ele acredita que três é um, e um é três [...] acreditando existir três pessoas em uma natureza, e duas 

naturezas em uma pessoa [...] 3. Ele acredita que uma virgem é mãe de um filho; e que o filho puro dela é do 

Criador dela. Ele acredita que ele tenha sido colocado em um lugar estreito, a quem o céu e a terra não 

encerram. Ele acredita que ele nasceu no tempo, que era eterno [...] 4. Ele acredita no Deus de toda a graça, 

que se zangou com alguém que nunca ofendeu a ele; e que Deus, que odeia o pecado, é reconciliado consigo 

mesmo, apesar de pecar continuamente, e nunca fazer, ou ser capaz de trazer-lhe satisfação. Ele acredita que o 

mais justo Deus tem punido a mais justa pessoa, e tem se justificado, embora seja um terrível pecador. Ele 

considera-se livremente perdoado, e ainda uma satisfação suficiente foi feita para ele [...] 20. Ele acredita que 

Deus jamais o amaldicoará, e ainda teme a Deus por ser capaz de lançar-lhe no inferno [...] (tradução nossa). 
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Os paradoxos, nesse contexto, procuram explicar a coexistência de um Deus bondoso 

com um não tão bom, complacente com o mal, ou seja, apesar de opostos, eles convivem em 

harmonia. Uma característica comum em tais argumentos é o fato de eles partirem apenas de 

impressões racionais; em nenhum momento o autor faz menção a registros bíblicos. 

 Uma situação análoga pode ser verificada no “problema do mal” que procura 

“reconciliar a imperfeição do mundo com a bondade de Deus” (Blackburn, 1997, p. 319). Sob 

esse aspecto, o problema se integra à “teodicéia”, uma ramificação da teologia. O termo 

“teodicéia” é de origem grega e significa “justiça de Deus”, o vocábulo foi criado em 1710 

pelo filósofo alemão Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) num trabalho intitulado Essais 

de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal. O objetivo do 

ensaio era demonstrar que não há conflitos entre a existência do mal e a bondade de Deus, isto 

é, ele “procura defender a bondade e a onipotência de Deus perante o mal e o sofrimento que 

existe no mundo” (Blackburn, 1997, p. 377). Da mesma forma que os paradoxos cristãos, os 

argumentos da “teodicéia” demonstram que os atributos de Deus são de origem meramente 

racional.  

O autor dos paradoxos cristãos não os fez com intenção de ser um ramo da teologia, 

mas apenas como uma orientação otimista da fé cristã, expondo o instinto que move essa fé. 

Segundo De Morgan, “Many writers, especially on the Continent, have taken him as sneering 

at (Athanasian) Christianity right and left. Many Englishmen have taken him to be quite in 

earnest, and to have produced a body of edifying doctrine”
102

 (1954a, p. 141-142). Em 

análises feitas sobre o livro, alguns escritores associaram os paradoxos a uma “zombaria” que 

expõem os extremos do Cristianismo; outros, especialmente os ingleses, consideravam-nos 

um trabalho sério que reforça os princípios sustentadores da doutrina Cristã.  

 Uma conclusão significativa sobre os paradoxos cristãos destacados diz respeito à 

semelhança de sua estrutura com a definição de paradoxo inferida no capítulo três. Suas 

argumentações incorporam-se à estrutura de uma antinomia, pois produz uma autocontradição 

por aceitar formas de raciocínio válidas isoladamente, o que pode acarretar em uma rejeição 

de uma das proposições.  

 A despeito de tais paradoxos possuírem essa condição questionadora, De Morgan não 

o inclui em sua lista. Não há discussões sobre o método utilizado, sobre o assunto tratado ou 

                                                 
102

 Muitos escritores, especialmente no continente, atribuiram-lhe como um sarcasmo (Atanasiano) certo e errado 

do Cristianismo. Muitos ingleses levaram a sério por ter produzido um corpo de edificante doutrina (tradução 

nossa). 
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sobre a conclusão esboçada. O fato de ser citado no livro se dá unicamente pela autoria 

errônea atribuída.  

 

 

5.4 PARADOXOS MATEMÁTICOS 

 

 

 

Ilustração 19 – Paradoxos Matemáticos 

Fonte: Harris (2007, p. 62) 

 

A ilustração nos insere no mundo da abstração matemática que, ao tentar deduzir as 

conclusões implícitas de suas relações, pode eventualmente, tropeçar em obstáculos, ou ainda, 

cometer alguns deslizes. Aliás, obstáculos e deslizes não são apenas exclusividades dessa 

ciência, eles atuam em todas as áreas de estudo e, como já discutido, fazem parte do processo 

de elaboração do conhecimento verdadeiro. 

Os paradoxos matemáticos, enquanto quebra-cabeças ou enigmas, inspiram e 

inspiraram o esclarecimento das bases conceituais em Matemática, assim como, produziram a 

introdução de resultados maiores. São, portanto, uma ferramenta importante para a evolução 

dessa ciência e indicam, através da inconsistência de suas premissas ou de seus contra-

exemplos, que erros e dificuldades não resolvidas no passado tem se transformado em 

oportunidades de investigação no futuro, e podem, eventualmente, obter sucesso. 
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Um exemplo clássico de episódios desse tipo pode ser verificado quando da 

descoberta dos números irracionais. Os primeiros pitagóricos acreditavam que qualquer 

segmento de reta era mensurado por um número inteiro ou como resultado da razão entre dois 

números inteiros (números racionais); esses argumentos eram parte de sua filosofia e 

consistiam a base de sua teoria de proporções. Foi, possivelmente, um grande choque quando 

mais tarde verificaram que nem todos os números podem ser representados usando as 

condições que regem a comensurabilidade dos números racionais. Em especial, ao medirem a 

diagonal de um quadrado de uma unidade e provarem a sua incomensurabilidade, 

influenciaram essencialmente a pressuposição adotada hoje: a de que 2  é um número 

irracional (EVES, 2007). Como consequência, novos números tiveram de ser criados e essa 

criação reformulou algumas teorias nos campos da Matemática. 

Resultante disso, a descoberta dos números irracionais simboliza um paradoxo em 

Matemática; outros exemplos surgiram ao longo da história do desenvolvimento matemático. 

Nesse momento, entretanto, elencaremos os casos matemáticos abordados por De Morgan na 

composição de sua lista e as eventuais causas dessa inclusão na condição de paradoxo. 

 Um assunto matemático ao qual De Morgan destina alguns ensaios está relacionado 

com a repulsa de alguns matemáticos ao uso dos números negativos. Entre seus “paradoxers”, 

encontramos os que resistiram em relacionar esses conceitos com problemas de álgebra. Um 

dos “paradoxers” que possui uma estreita relação com De Morgan é William Frend (1757-

1841), seu sogro, um matemático de habilidade e um antinewtoniano convicto. Outro 

relutante dessa classe é o advogado e professor de matemática francês Francis Maseres (1731-

1824). Em sua obra de 1758, A dissertation on the use of the negative sign in algebra: 

containing a demonstration of the rules usually given concerning it; and shewing how 

quadratic and cubic equations may be explained, without the consideration of negative roots. 

To which is added, as an appendix, Mr. Machin's Quadrature of the Circle
103

 ele dá claras 

evidências de sua rejeição ao uso dos números negativos. 

 Historicamente, a origem e formulação do conceito de número ocorreram 

concomitantemente, ao desenvolvimento da Matemática. Os números naturais, não são, por 

certo, muito perturbadores, já que sua legitimidade provêm da necessidade de contar objetos. 

As frações, enquanto quocientes de números inteiros, são consideravelmente aceitáveis em 

                                                 

103
 Uma dissertação sobre o uso de sinais negativos em álgebra: contendo uma demonstração das regras 

usualmente dadas a respeito delas; e mostrando como equações quadráticas e cúbicas podem ser explicadas, 

desconsiderando raízes negativas. Para as quais é adicionado, no apêndice, Quadratura do Círculo do Sr. 

Machin (tradução nossa). 
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situações de mensuração de tempo, por exemplo. Em contrapartida, de que forma explicar um 

número negativo? Eles são números? Algumas perplexidades filosóficas emergiram diante 

dessa espécie de número. 

De acordo com Eves (2007), umas das grandes contribuições da matemática Chinesa 

foi o reconhecimento dos números negativos ainda durante a Baixa Idade Média (450-1120 

d.C.). Contudo, o primeiro trabalho em que apareceu a utilização de um número negativo foi 

nas investigações do matemático indiano Brahmagupta (c. 628), quando tentava formular um 

algoritmo para a resolução de equações quadráticas; os hindus descobriram que uma equação 

algébrica tem duas raízes formais.  

O matemático Diofanto de Alexandria (séc. III) foi mais um que descartou o uso dos 

números negativos. Em um de seus trabalhos, Aritmética, traz uma abordagem analítica da 

teoria algébrica dos números; “número” tem como significado “número racional positivo”. 

Em problemas que exigiam resultados fora das condições recomendadas, Diofanto 

classificava-os como absurdos; atualmente, conhecemos como problemas diofantinos (EVES, 

2007). 

Nos séculos XVI e XVII, muitos matemáticos europeus não aceitavam os números 

negativos e, se esses números apareciam nos seus cálculos, eles consideravam-nos falsos ou 

impossíveis. Dessa forma, sua introdução na Matemática e seu conseqüente uso ocasionaram 

consternações e dificuldades consideráveis. Algumas dessas repulsas são encontradas em 

obras que versam sobre assuntos relacionados à álgebra: a Arithmetica Integra (1544), do 

matemático alemão Michael Stifel (1487-1567), faz referência como “números absurdos”; 

Girolamo Cardano (1501-1576), em sua Ars Magna (1545), os conceituava como “soluções 

falsas de uma equação” (MILIES, 2004). Tais considerações apenas reforçam as palavras de 

De Morgan, que para alguns matemáticos “[...] a negative quantity stood like a lion in the 

way”
104

 (1954a, p. 203). 

 Francis Maseres, nosso “paradoxer”, parece determinado a exterminar esse “leão”. De 

acordo com suas palavras, podemos visualizar sua forte recusa: 

 

 

A single quantity can never be marked with either of those signs, or 

considered as either affirmative or negative; for if any single quantity, as b, 

is marked either with the sign + or with the sign − without assigning some 

other quantity, as a, to which it is to be added, or from which it is to be 

                                                 
104 [...] um número negativo estabeleceu-se como um leão no caminho (tradução nossa). 
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subtracted, the mark will have no meaning or signification… it must be mere 

nonsense and unintelligible jargon
105

 (MASERES, apud DE MORGAN, 

1954a, p. 203)  

 

 

Na visão de Maseres, os sinais de + e – só devem ser usados para sinalizar operações de 

adição ou subtração; falar em quantidades negativas ou positivas é falar de coisas sem sentido. 

Por isso, algumas conseqüências dessas idéias são estendidas em sua proposta de resolução de 

equações do tipo baxx2 , onde afirmava possuir uma única raiz. Assim, ao resolver a 

equação 1522 xx , afirmava que só o 3 era raiz e descartava o valor -5, por entendê-lo 

desnecessário (MILIES, 2004). 

 Em suma, o grande objetivo de William Frend e Maseres, a partir de De Morgan 

(1954a, p. 197), era “[...] make war of extermination upon all that distinguishes álgebra from 

arithmetic
106

, evidenciando o apego à aritmética universal. Segundo Milies (2004, p. 27), os 

dois matemáticos “propunham assim reduzir a álgebra à aritmética universal; isto é, a uma 

ciência onde as letras representam apenas números positivos e os sinais + e − apenas 

operações aritméticas”. Com efeito, a atitude anti-algébrica favorece a inclusão dos referidos 

matemáticos na lista de “paradoxers” de Augustus De Morgan. 

A condição de De Morgan, como crítico dos trabalhos de Frend e Maseres, é 

aparentemente cômoda, pois foi só com os trabalhos de Georg Peacock (1791-1858) que a 

álgebra surgiu com os primeiros vislumbres da visão moderna; foi também no século XVIII 

que os números positivos e negativos foram interpretados geometricamente como segmentos 

de direções opostas (EVES, 2007).  

Em face disso, é fácil compreender que a Matemática se fundamentou em 

perplexidades filosóficas. De maneira análoga, eventualmente, essa ciência articulou-se a 

princípios místicos e religiosos; o exemplo da escola pitagórica é satisfatório, mas não é o 

único. Entre os paradoxos analisados por De Morgan, é possível localizar alguns em que essa 

articulação seja evidente e, quase sempre, malfeita. Um trabalho desse tipo, ao qual é 

destinado uma crítica contundente, é o do padre jesuíta Pietro Bongo ou Petrus Bungus (? - 

1601). Sua obra Mystery of Numbers (1585) é, presumivelmente, segundo De Morgan, um 

dos mais exaustivos e eruditos trabalhos entre os escritores místicos. Nela, Bungus reuniu 

                                                 
105

Um único número nunca pode ser marcado com qualquer um destes sinais, seja ele considerado positivo ou 

negativo; pois se qualquer único número, como b, é marcado com o sinal + ou - sem atribuir alguma outra 

quantidade, como a , para a qual ele será adicionado, ou subtraído, a marca não terá qualquer significado ou 

significação [...] isto deve ser apenas uma conversa sem fundamento e ininteligível (tradução nossa). 
 
106

 [...] fazer guerra para exterminar tudo que distinguia álgebra de aritmética (tradução nossa). 
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escritos de 402 autores a respeito dos aspectos místicos dos números, e percorreu a seqüência 

de números 1, 2, 3, etc, relacionando a ocorrência de cada um deles a uma situação 

extraordinária (fora do comum), o que nem sempre caracteriza-se por ser misteriosa. Os 

números que não possuem significado são omitidos, por isso há uma lacuna entre os números 

50 e 60. A sua técnica é promovida fazendo a interação entre o alfabeto e os números. Dessa 

forma, de A até I representa 1-10, de K até S, 10-90, e de T até Z, 100-500. O quadro abaixo, 

retirado da referida obra, distingui a classificação numérica e suas associações literais: 

 

 

  Ilustração 20 - Mística dos números por Bungus 

  Fonte: Bungus; Ernst (1983). 

 

Na investigação de Bungus, cada numeral tem uma associação literal e, com isso, é possível 

fazer interpretações místicas sobre os números. Em uma de suas interpretações, o número 

666, simbolicamente relacionado ao anti-cristo, não é atribuído ao Papa. Bungus, como bom 

católico, curiosamente (De Morgan prefere dizer “forçosamente”) relaciona-o ao nome de 

Martin Luther, conforme o esquema seguinte: 

 

 

Ilustração 21 – Associação mística do número 666 

Fonte: Bungus; Ernst (1983) 
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De acordo com a teoria de Bungus, a soma dos números associados às letras que compõem o 

nome de Martin Lutera (em latim), totalizam 666.  

Tal associação pode ser justificada pelas controvérsias religiosas emergentes do 

Cristianismo dessa época. Segundo Solomon e Higgins (2001), até meados do século XV, a 

Igreja Católica dominou a filosofia da maior parte da Europa. Com o monge agostiniano 

Martin Luther ou Martinho Lutero (1483-1564), inaugurou-se a “Reforma” em 1517: um 

movimento “devotado à transformação moral no seio do Cristianismo” (SOLOMON; 

HIGGINS, 2001, p. 109). Lutero estava convencido de que a Igreja Católica era 

manipuladora, explorando dúvidas e temores dos fiéis, e, ao mesmo tempo, corrupta pela 

“venda do perdão, através das chamadas indulgências” (SOLOMON; HIGGINS, 2001, p. 

109). Uma indulgência, na teologia católica, é uma forma de perdoar o cristão das penas 

temporais devidas a Deus pelos pecados cometidos na vida terrena. Na prática, consistia em 

cobrar dos fiéis valores em dinheiro em troca do perdão dos pecados, conduzindo-os à 

salvação e livrando-os do purgatório. Desse modo, a Igreja Católica – na Idade Média – 

tornou-se rica e poderosa. 

Os ideais filosóficos do Luteranismo desmereciam a figura do papa e da Igreja; não há 

mediadores entre Deus e o Homem, e somente as escrituras eram dignas de autoridade. A 

tradição humanística de seus ideais religiosos defendia que os cristãos tinham obrigação de 

amar e servir aos outros, mas isso não se caracterizava como uma condição para sua salvação; 

os pecadores podiam confessar-se diretamente a Deus e dele receber o perdão. Como 

enfatizam Solomon e Higgins (2001, p. 110), “A fé genuína exige experiência, não 

demonstração, e essa experiência está ao alcance de todos [...] O cristianismo deveria agora 

situar-se na vida interior do espírito e não na instituição da Igreja ou num sistema de 

teologia”. 

No tocante às questões religiosas, De Morgan não faz nenhum comentário. Em ensaio 

posterior, ele ironiza a obra mística de Bungus, questionando de que forma pode-se utilizar 

um livro com tais idéias; o paradoxo se incrusta, supostamente, pela inutilidade de um estudo 

desse tipo. Em seguida, menciona uma ocasião em que ele foi usado por um amigo, o 

professor de Matemática Thomas Galloway (1796-1851), que o leu em uma reunião da Royal 

Society. Nessa reunião, discutia-se a possibilidade de restringir para quinze o número de 

admissões anuais de cientistas na sociedade. Galloway, um dos integrantes da sociedade e 

contrário a essa resolução, leu algumas situações notadas por Bungus em que o número 15 

aparecia; um modo de satirizar tal decisão. Dessa maneira, arguir sobre a escolha específica 

desse número e não outro qualquer. Um exemplo dessa analogia se dá na seguinte passagem: 
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“Was it because fifteen is seven and eight, typifying the Old Testament Sabbath, and the New 

Testament day of the resurrection following? […]”
107

(DE MORGAN, 1954a, p. 56). Uma 

atitude como a promovida pela entidade, segundo De Morgan, atua diretamente contra o 

espírito e caráter científicos da Sociedade, cuja verdadeira intenção é assegurar a todos os que 

são habilidosos nessas áreas à sua admissão e, com isso, promover o desenvolvimento do 

conhecimento. Tal atitude, contribui para a exclusão de muitos que poderiam ser úteis; 

constituindo-se um paradoxo. 

O tema místico e filosófico envolvendo números também foi abordado por Louis 

Claude de Saint Martin (1743-1803), conhecido como o “filósofo desconhecido”, que adota 

essa assinatura em todos os seus trabalhos. Sobre sua mais famosa obra, Des Erreurs et de La 

Vérité (Dos Erros e das Verdades) de 1782, De Morgan afirma que “There is an awful 

paradox about the book, which explains, in part, its leaden sameness”
108

(1954a, p. 169), e 

sugere que o anonimato de Saint Martin pode ser parcialmente justificado por um terrível 

paradoxo: na referida obra, de 500 páginas, não há uma única referência a outra pessoa ou 

estudioso do tema; sempre que o autor se refere a alguém, menciona simplesmente “homem” 

ou quando mais de um, “homens”; não há nenhuma opinião de qualquer outra pessoa, seja ela 

concordante ou oponente aos seus ideais. De Morgan insinua que escritos sem referências ou 

sem qualquer menção a estudos de autoridades anteriores contrapõem-se aos métodos 

geralmente adotados em processos científicos, constituindo-se, portanto, paradoxos.  

Em contrapartida, uma citação de Saint Martin, indica, eventualmente, que o motivo 

de seu anonimato possui essência filosófica, segundo ele, “permanecemos desconhecidos no 

mundo para que as nossas obras sejam duradouras e perenes” (MARTIN, apud SCA, ). Aliás, 

a Sociedade das Ciências Antigas (SCA) disponibiliza para leitura alguns artigos relacionados 

aos temas de investigação desse intrigante filósofo, bem como de outros cujos estudos e 

práticas resguardam a estrutura do “ocultismo”.  

O ensaio que aborda a visão mística dos números é parcialmente comentado por De 

Morgan, ao concluir que o autor apresenta uma representação numérica em relação a algumas 

figuras geométricas, mas não dá indícios específicos dessa associação. No artigo de um autor 

anônimo, A mística filosófica dos números De Louis Claude de Saint-Martin (acesso pela 

referida Sociedade na web), encontramos algumas informações complementares sobre essas 

                                                 

107
 Era por que quinze são sete mais oito simbolizando o dia seguinte a ressureição segundo, respectivamente, o 

Velho Testamento dos judeus e o Novo Testamento? (tradução nossa) 

  
108 Há um terrível paradoxo sobre o livro, o que explica, em parte, a sua inerte mesmice (tradução nossa). 
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relações, assim como de seu envolvimento com a Matemática, sobre o qual afirma: “[...] 

possuía conhecimentos de matemática superior, o que pode ser deduzido do próprio estilo de 

suas referências. Ao aceitarmos isto é necessário também acrescentar que ele era um crítico 

feroz das ciências exatas” (SCA, 2008, p. 1). No entanto, segundo a Sociedade, suas críticas 

não se contrapõem aos princípios matemáticos elementares, do tipo 2 + 2 = 4, mas sobre estas 

aplicações em estudos mais avançados. 

Na visão de Saint Martin, “a ciência Matemática é apenas uma cópia ilusória da 

Verdadeira Ciência” (MARTIN, 1782, apud SCA, 2008, p. 1). Ao que acresce 

posteriormente:  

 

 

Os princípios matemáticos não são materiais, mas são a verdadeira lei dos 

fenômenos perceptíveis. Contanto que os matemáticos se restrinjam a estes 

princípios, eles não podem errar; mas quando eles partem para a aplicação de 

idéias deduzidas a partir de seus raciocínios, eles são escravizados pelos 

princípios (MARTIN, 1782, apud SCA, 2008, p. 2).  
 

 

Dessa forma, a partir do momento em que os matemáticos fogem aos princípios tentando 

estabelecer outras relações voltadas para os raciocínios que derivam de tais princípios, suas 

teorias ficam mais suscetíveis ao erro; o tom de Saint Martin, nesse contexto, é mais 

filosófico do que propriamente místico. 

 O misticismo dos números, a exemplo dos pitagóricos (mas não baseado em seus 

ideais), é resguardado no que ele convenciona “relação”. Para propor essas relações, ele 

estabelece diferenças essenciais entre linhas retas e curvas. Em suas idéias, defendia que: 

 

 

O objetivo da linha reta é perpetuar, até o infinito, a produção do ponto do 

qual ela emana [...] a linha curva limita, em cada um de seus pontos, a 

produção de uma linha reta [...] como inimiga da reta. Não existe nenhuma 

característica comum a estes dois tipos de linha, portanto não pode haver 

uma medida comum possível de ser aplicada às duas (MARTIN, 1782, apud 

SCA, 2008, p. 3). 

 

 

Atribuindo conceitos filosóficos, Saint Martin institui diferenças entre as duas formas 

geométricas. Desse modo, entende que o conceito de quadratura do círculo, por exemplo, 
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como a reunião dessas duas categorias, não pode ser verdadeiro, uma vez que “contradiz o 

que Natureza nos oferece como circunferência” (MARTIN, 1782, apud SCA, 2008, p. 3).  

Dessa forma, indica que as linhas retas e curvas de natureza tão distintas devem 

possuir seu próprio número; o número 4 representa a reta; o número 9, a curva. A justificativa 

para a última relação segue abaixo: 

 

 

O círculo é equivalente a zero; seu centro pode ser visto como uma unidade 

porque uma circunferência pode ter apenas um centro; a unidade justaposta 

ao zero forma o número 10, ou o centro com a circunferência. O círculo, no 

entanto, pode ser entendido como um ser corpóreo, sendo a circunferência o 

corpo e o centro, o princípio imaterial. Mas o princípio imaterial pode 

sempre ser separado intelectualmente da forma corpórea. Operação que é 

equivalente à separação do centro e da circunferência ou, 1 retirado de 10. A 

subtração de 1 de 10 resulta em 9; a subtração da unidade deixa a linha 

circular como zero; portanto, 9 é equivalente ao círculo[...] (MARTIN, 1782, 

apud SCA, 2008, p. 4). 

 

 

Uma tentativa para explicá-la pode ser observada nos diagramas que seguem: 

 

                         

 

 

Circunferência, o princípio imaterial   Círculo, o ser corpóreo 

Corpo do círculo + centro = 10    Circunferência - centro = 9 

 

Ilustração 22 – Mística dos Números de Saint Martin 

 

Uma substância imaterial pode ser concebida com algo intangível, não-físico, isto é, 

algo que não tem forma material (BLACKBURN, 1997); o que reforça o tom metafísico 

revelado nas idéias de Saint Martin e que, eventualmente, geram dificuldades na compreensão 

de suas argumentações. A dificuldade observada é fortalecida com a opinião de De Morgan, 

ao enunciar: “I congratulate the reader who understands this; and I do not pity the one who 

does not”
109

 (DE MORGAN, 1954a, p. 170).  

A partir dessas associações metafísicas envolvendo números, Saint Martin encontrou 

uma explicação para a insolubilidade do problema da quadratura sobre o qual justifica: 

                                                 
109

 Eu parabenizo o leitor que entende isto; e não tenho pena do que não entende (tradução nossa).  
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[...] o homem tem tentado conciliar a linha reta com a curva; em outras 

palavras, tem se esforçado para descobrir o que é chamado de quadratura do 

círculo [...] buscava a realização de uma impossibilidade evidente, a redução 

de 9 a 4, ou a extensão de 4 a 9. O verdadeiro meio de se chegar ao 

conhecimento das coisas é iniciar por não confundi-las, mas por dedicar-se 

ao exame de cada uma delas de acordo com o seu número e lei próprios 

(MARTIN, 1782, apud SCA, 2008, p. 5). 

 

 

Em virtude de cada linha possuir seu próprio número, é impossível que sejam incorporados 

em uma única estrutura; logo, não é possível resolver o problema da quadratura.  

Curiosamente, sobre essas afirmações, De Morgan não faz nenhum comentário em sua 

revisão, fato este que, segundo o autor do artigo na SCA, pode ser justificado pelo 

desconhecimento da mística da qual o filósofo era adepto. Para ele, a explicação de Saint 

Martin é “o argumento contra a quadratura do círculo que De Morgan com certeza gostaria de 

incluir em sua obra „Orçamento dos Paradoxos’, se ele estivesse ambientado com a mística 

francesa [...]” (SCA, 2008, p. 5). Evidentemente, não temos condições de confirmar ou 

contrariar essa dedução; só temos conhecimento da indiferença de De Morgan em interpretar 

as concepções místico-matemáticas do filósofo, talvez por considerar as conclusões 

extravagantes entre estudos desse tipo, um paradoxo.  

No final da revisão, De Morgan constata que tanto Saint Martin como seus trabalhos já 

são completamente esquecidos como se nunca tivessem existido, exceto por aqueles que 

insistem em “[...] take up one of the works as of heretical character, and lay it down in 

disappointment, with the reflection that it as dull as orthodoxy” 
110

(DE MORGAN, 1954a, p. 

170); referindo-se aos que o enxergam como uma ação fundamentada na heresia, mas que se 

frustram com o resultado do trabalho.  

  Ao evidenciarmos tais situações, podemos inferir que os estudiosos dessa época 

procuravam explicar suas visões de mundo a partir de preceitos matemáticos. Por isso, essa 

mistura desconexa e tão diferente da Matemática que conhecemos hoje. Nesses termos, temos 

Matemática explicando Filosofia, Matemática explicando religião, Matemática utilizada com 

fins políticos ou proféticos, entre outros.   

Uma simulação dessas experiências é visualizada em uma anedota narrada por De 

Morgan onde a posição de um ateísta é desconcertada por supostos argumentos matemáticos. 

Denis Diderot (1713-1784), filósofo e ateísta francês, foi convidado a visitar a corte da rainha 

                                                 
110

 [...] adotá-lo como um trabalho de caráter herético, seguido de frustração, com a reflexão de que ele é tão 

estúpido como ortodoxo (tradução nossa). 
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Catherine II da Rússia em 1774. Contudo, nessa época, algumas cortes antigas eram prudentes 

em mostrar publicamente esse tipo de exibição teológica e em virtude da postura exagerada de 

Diderot em sua pregação ateísta, a rainha propôs um debate entre ele e um eminente 

matemático que afirmava ter uma prova algébrica da existência de Deus; caso a prova fosse 

aceita por Diderot ela seria divulgada publicamente. O filófoso, então, aceitou o desafio, 

sendo o matemático do debate Leonard Euler (1707-1783), notadamente conhecido por sua 

habilidade algébrica.  

Euler, na ocasião, se aproximou imponentemente de Diderot e proferiu o seguinte 

argumento: “Senhor, x
n

ba n

, logo Deus existe; responda!” (tradução nossa). Uma 

argumentação dessa espécie, evidentemente não estava dentro dos planos do filósofo que 

talvez esperasse por argumentos verbais de proximidade algébrica; Diderot foi humilhado, 

enquanto gargalhadas eram ouvidas por todos os lados. Diante do acontecido, resolveu 

antecipar sua volta à França.  

Na realidade, a anedota simula o uso negativo da matemática para impressionar, iludir 

ou mesmo humilhar eventuais oponentes. Ela é retirada da obra Souvenirs de vingt ans de 

séjours à Berlin (1804) do jesuíta Dieudonné Thiébault (1733-1807).  

Sobre a possível veracidade desse acontecimento, De Morgan afirma que Thiébault era 

conhecido como um escritor honesto e “[...] does not claim personal knowledge of the 

anedocte, but he vouches for its being received as true all over the North of Europe”
111

 (DE 

MORGAN, 1954b, p. 339). 

Uma obra que se agrega a essa concepção matemático-religiosa é Theologiae 

Christianae Principia Mathematica, do matemático escocês John Craig (†1731), cujo título 

faz alusão à obra Principia de Newton. John Craig é conhecido na história recente do cálculo, 

e era considerado um bom matemático. Nessa obra, no entanto, procurava unir teologia e 

matemática; Craig admitiu calcular, utilizando fórmulas, o tempo de vigência do 

Cristianismo. Baseou-se, para isso, na hipótese de que as suspeitas contra as evidências 

históricas (milagres) adotadas pelos cristãos aumentassem com o passar do tempo. Assim, 

com recursos da probabilidade, ele determinou que a doutrina cristã permanecerá até 3150 d. 

C., quando, então, será extinta. Nesse período, estabeleceu a segunda vinda de Cristo, que é 

                                                 
111

 [...] não assume conhecimento pessoal da anedota, mas ele assevera que ela foi adotada como verídica em 

todo o Norte da Europa (tradução nossa). 
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verificada na formulação: “When the Son of Man cometh, shall he find faith on the 

earth?”
112

(CRAIG, 1699, apud DE MORGAN, 1954a, p. 130).  

 A censura de De Morgan (1954a, p. 130) é evidente: “The success of the Principia of 

Newton put into many heads to speculate about applying notions of quantity to other things 

not then brought under measurement”
113

. Além do tratamento indevido aos conceitos 

matemáticos de Newton, a obra de Craig é desonesta, pois ele “[...] imitated Newton‟s title, 

and evidently thought he was making a step in advance [...]”
114

 (DE MORGAN, 1954a, p. 

130).  

Apoiados em situações especulativas é notório identificar que um dos paradoxos 

matemáticos sobre o qual De Morgan insiste em comentar são os que estabelecem as soluções 

matemáticas para o problema da quadratura do círculo. Nesse contexto, o Budget of 

Paradoxes é tradicionalmente referenciado pela “perseguição” que o autor faz aos supostos 

“quadradores do círculo”. De forma irônica, ele admite que os “quadradores” são tomados por 

um “feeling […] which, in romance, made it impossible for a knight to pass a castle which 

belonged to a giant or an enchanter”
115

(DE MORGAN, 1954b, p. 210). O problema da 

quadratura, sob esse ponto de vista, assemelha-se às estórias que envolvem castelos, princesas 

e magia; o “quadrador” é um cavaleiro que tenta penetrar em um castelo guardado por um 

gigante ou amaldiçoado por um encanto. O encantamento e a grande batalha emergem, 

respectivamente, das exaustivas e frustrantes tentativas de resolvê-lo.  

 Essa estória começou na Antiga Grécia; os matemáticos da época tentaram encontrar 

construções geométricas, utilizando régua não graduada e compasso, para a trissecção do 

ângulo
116

, a duplicação do cubo
117

 e a quadratura do círculo. Diante dessas condições, os 

matemáticos gregos não conseguiram encontrá-las, apesar de terem descoberto outras 

maneiras de construí-las. Após dois mil anos de tentativas infrutíferas de diversos 

                                                 
112 Quando o Filho do Homem chegar encontrará fé sobre a terra? (tradução nossa) 
 
113

 O sucesso dos Principia de Newton lançou muitas especulação sobre como aplicar conceitos de quantidade 

para outras coisas que não estivessem nessa categoria (tradução nossa). 
 

114 [...] imitou o título de Newton, e evidentemente achou que estava fazendo um grande avanço [...] (tradução 

nossa) 
 
115

 [...] sentimento [...] como em romance, torna impossível um cavalheiro ultrapassar um castelo habitado por 

um gigante ou um feiticeiro (tradução nossa). 

 
116

 Dividir um ângulo arbitrário em três partes iguais. 

 
117

 Dado um cubo deve-se construir um lado de um segundo cubo com o dobro do volume do inicial. 
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matemáticos, finalmente no século XIX foi demonstrado que nenhuma dessas três construções 

é possível, por isso, são geralmente identificados como os três problemas clássicos da 

matemática.  

A solução do problema da quadratura seria simples se pudéssemos encontrar um 

segmento de reta de comprimento igual ao da circunferência do círculo, ou seja, se 

pudéssemos “retificar” a circunferência. Isto pode ser facilmente conseguido através da 

rotação do círculo ao longo de uma linha reta, porém tal processo faz uso de um instrumento 

diferente da régua e compasso nas condições dadas. 

  De outra forma, esse problema é equivalente à construção a partir de um segmento 

unitário de medida  . Em termos aritméticos, se o raio do círculo é 1, sua área é , 

conseqüentemente, cada lado do quadrado proposto teria o comprimento de  . Contudo, o 

obstáculo maior para a resolução do problema residia na determinação correta do valor de , 

definido como a razão entre a circunferênca de um círculo e seu diâmetro. 

Segundo Eves (2007), as tentativas de resolução desse problema influenciaram 

profundamente a geometria grega e suas conseqüências foram importantes, sobretudo, para a 

criação de novas teorias. Em 1800 a. C., os egípcios haviam supostamente “resolvido” o 

problema, dando à medida do lado do quadrado o equivalente a 
9

8  do diâmetro do círculo 

dado.  

 O primeiro nome relacionado à resolução desse problema foi o de Anaxágoras (499 

a.C-428 a.C.) que se ocupou dele quando estava na prisão. Em particular, Anaxágoras foi 

condenado por “assegurar que o Sol não era uma divindade, mas sim uma grande pedra 

incandescente [...] e que a Lua era uma terra habitada que emprestava do Sol a sua luz” 

(ANAXÁGORAS, apud BOYER, 1974, p. 47). A partir dessa primeira tentativa de quadrar o 

círculo, estabeleceu-se que deveria ser construído com régua e compasso. 

Hipócrates de Chios (430 a.C.), de acordo com relatos de Simplício (que viveu por 

volta de 520), escreveu um tratado sobre a quadratura de lúnulas, originando-se certamente do 

problema da quadratura do círculo. Uma lúnula é uma figura limitada por dois arcos circulares 

de raios diferentes; tem o aspecto de lua em quarto crescente. As quadraturas de Hipócrates 

são significativas não tanto para a resolução do problema, mas historicamente, por 

representarem a primeira quadratura de uma área curvilínea e por servirem como indícios do 

nível de Matemática e da indiscutível habilidade dos matemáticos na época. 

A “quadratix” de Hípias de Elis (425 a.C.), uma curva que se tornou conhecida por 

resolver a trissecção do cubo, também teria aplicação no problema da quadratura. Essa 
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suposta aplicação foi dada mais tarde por Dinóstrato (viveu por volta de 350 a.C.), produzindo 

uma quadratura aproximada. 

Uma solução parcialmente satisfatória para esse problema pode ser obtida com a 

espiral de Arquimedes (287 – 212 a. C.), em sua obra Sobre espirais, que foi utilizada por ele 

com essa finalidade. Apesar de promover descobertas significativas para a introdução de 

conceitos relacionados ao Cálculo, tal demonstração não é embasada em definições que 

possam ser construídas unicamente com régua e compasso, assim como as outras 

mencionadas anteriormente; nenhuma delas obedece às condições estabelecidas para a 

resolução do problema da quadratura do círculo e, nesse sentido, não são aceitas. 

Para Boyer (1974), a descoberta do número desafiou matemáticos por muito tempo. 

Na segunda metade do século XVIII, Johann Heinrich Lambert (1728-1777) e Adrien Marie 

Legendre (1752-1833) demonstraram que e 
2
 são números irracionais, porém esta prova 

não resolvia o problema da quadratura, porque alguns números irracionais são soluções de 

equações polinomiais de coeficientes inteiros e, dessa forma, solucionariam satisfatoriamente 

o problema. Somente em 1882, com a demonstração de que o número é um número 

incomensurável ou “transcendente” pelo matemático alemão Carl Louis Ferdinand von 

Lindemann (1852-1939), foi excluída toda a possibilidade da resolução geométrica do 

problema dos gregos com as condições estabelecidas. O status da quadratura do círculo 

constitui-se, por conseguinte, a maior prova do poder da Matemática de conhecer os seus 

próprios limites. 

Atualmente, é possível encontrar a expressão “quadratura do círculo” associada às 

situações de impossibilidade, inutilidade ou insolubulidade. Assim, poderíamos nos valer 

dela para demonstrar nossa descrença em situações da vida diária. Por exemplo, ao afirmar 

que a “corrupção dos políticos no Brasil é uma quadratura do círculo”, indicamos que seja 

algo impossível de solucionar.  

Retomando os “paradoxers” dessa categoria ou “quadradores do círculo” do Budget, 

relataremos casos em que o problema foi discutido por Augustus De Morgan, situando-os no 

contexto científico e analisando o julgamento que o nosso autor destina a esses eventuais 

“cavalheiros”.  
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5.4.1 Os “quadradores do círculo” do A Budget of Paradoxes 

 

 

O problema da quadratura do círculo é mencionado em, pelo menos, trinta e três dos 

ensaios contidos no livro. Dada a evidente relevância concebida ao tema, faremos uma 

investigação sobre os direcionamentos sugeridos pelo autor na condução dos “paradoxos” 

associados a esse problema. 

 Retomando as palavras de De Morgan, “[...] the large proportion of works on the 

quadrature of the circle is not my doing: it is the natural share of this subject in the actual run 

of events”
118

(DE MORGAN, 1954a, p. 8). A argumentação apenas reforça a idéia de Eves 

(2007), quando destaca que os “quadradores” se fazem presentes por uma necessidade de 

exatidão nos rumos da ciência, apesar de, já nessa época, a impossibilidade da resolução do 

problema ser defendida por uma boa parte dos matemáticos.  

 Um fato comum nas frustrantes tentativas dos “quadradores” do livro é com relação ao 

valor de utilizado em suas “resoluções”. Nas palavras de De Morgan, “All the quadrators 

are agreed that, be the right what it may, 3.14159… is wrong”
119

 (DE MORGAN, 1954b, p. 

214). Ao discordarem do verdadeiro valor de , os quadradores posicionavam suas 

resoluções como infundadas com suspeitas de fraude ou trapaça. A provocação de De Morgan 

é baseada nas investigações realizadas ao longo do tempo para a determinação do valor 

correto: 

 

 

Let him also say what this mysterious 3.14159… really is, which comes in at 

every door and window, and down every chimney, calling itself the 

circumference to a unit of diameter [...] The mathematicians of all ages have 

tried all manner of processes, with one object in view, and by methods which 

are admitted to yield demonstration in countless cases. They all arrived at 

one result
120

 (DE MORGAN, 1954b, p. 214). 

 

                                                 
118

 [...] a grande proporção de trabalhos sobre a quadratura do círculo não é criação minha: é a condução natural 

deste assunto na sucessão dos acontecimentos presentes (tradução nossa). 
 
119

 Todos os quadradores estão de acordo que, o correto é o que eles admitem; 3,14159... está errado (tradução 

nossa). 

 
120

 Deixa-os também de dizer o que é realmente o misterioso 3,14159... , que vem em cada porta e janela, e desce 

qualquer chaminé, convencionado como a razão da circunferência para uma unidade de diâmetro [...] Os 

matemáticos de todos os tempos tem tentado todos os tipos de processos, com um único objetivo em vista, e 

pelos métodos que são adotados apresentam demonstrações em inúmeros casos. Eles todos chegam a algum 

resultado (tradução nossa). 
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Uma constatação em Matemática só pode ser objetada perante uma teoria que apresente uma 

dedução coerente de resultados, oriunda de cálculos e demonstrações apoiados em um sistema 

de axiomas e postulados (CHAUÍ, 2000). Munido desse rigor científico, De Morgan 

determina que diante da recusa dos “quadradores” em aceitar o valor de , eles necessitam 

apresentar argumentos matematicamente satisfatórios que contradizem o identificado pelo 

método vigente chegando a um resultado incontestável. No entanto, não é o que acontece com 

os “paradoxers” dessa categoria. Assim, certifica:  

 

 

A large number of opponents unite in declaring this result wrong, and all 

agree in two points: first, in differing among themselves; secondly, in 

declining to point out what that curious result really is which the 

mathematical methods all agree in giving 
121

(DE MORGAN, 1954b, p. 214).  

 

 

Dessa forma, segundo De Morgan, mesmo não aceitando o valor de  como 3,14159..., os 

“quadradores” não conseguem explicar o seu real significado, ainda que o método matemático 

os contrarie. A falta de fundamento de suas teorias é agravada por não estabelecerem outro 

valor comum, pois cada um dos “quadradores”, em sua suposta “resolução”, atribui um valor 

diferente para ; o que, sob esse aspecto, os caracteriza como “paradoxers”. Essa 

argumentação nos remete à metáfora das moscas e do elefante, relatada no capítulo anterior.  

A aversão aos “quadradores” foi oficialmente sinalizada em 1755, quando a Academia 

de Ciências Francesa determinou que não mais examinaria qualquer trabalho relacionado com 

o problema da quadratura. Para De Morgan, isso foi, sem dúvida, uma conseqüência do 

trabalho de Jean Etienne Montucla (1725-1799), um dos primeiros historiadores da 

matemática responsável por escrever a história do problema da quadratura; a sua Histoire des 

recherches sur la Quadrature du Cercle (História da pesquisa sobre a quadratura do círculo), 

lançada em 1754, trazia as justificativas completas para sua insolubilidade. O mesmo 

direcionamento seguiu a Royal Society poucos anos depois. Nessa época, quando alguém se 

prestava a resolver o problema era comum dizer que estava acometido pela Morbus 

cyclometricus, isto é, a doença do “quadrador de círculos”. Montucla diagnosticou três 

sintomas comuns predominantes entre quadradores franceses. Em primeiro lugar, eles 

                                                 
121

 Um grande número de adversários une-se em declarar este resultado como errado, e todos concordam em dois 

pontos: primeiro, eles se deferenciam entre si; em segundo, não definem o que é aquele curioso resultado, 

que todos os métodos concordam em estabelecer (tradução nossa). 
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acreditavam que havia uma vantajosa recompensa para quem resolvesse o problema; em 

segundo, imaginavam que a resolução do problema da longitude dependia da resolução da 

quadratura do círculo; e, enfim, supunham que essa solução era o grande e último objetivo da 

geometria. Essas características são diagnosticadas também entre os “quadradores” ingleses, 

entretanto De Morgan adianta que os sintomas são improcedentes e não são legítimos.  

A confusão predominante entre os problemas da quadratura e o da longitude pode ser 

parcialmente justificada porque, no século XVIII, com o intercâmbio comercial entre os 

continentes europeu e americano e o crescente tráfego de navios percorrendo longas 

distâncias, havia um problema em calcular as coordenadas da longitude, isto é, as que se 

referem à localização do navio em mar aberto. Sem essas coordenadas, o risco de um navio 

desviar-se de sua rota era eminente, o que aumentava o risco de perder sua carga, geralmente 

avaliada em pequenas e/ou grandes fortunas; ou da própria tripulação. A história relata alguns 

episódios trágicos causados por essa necessidade (ANC, 1999). 

Com efeito, por volta de 1700, alguns países europeus envolvidos no comércio 

marítimo começaram a oferecer prêmios em dinheiro a quem fosse capaz de descobrir um 

cálculo satisfatório para determinar coordenadas marítimas. Isaac Newton foi um dos 

candidatos, mas o prêmio foi destinado, em 1735, ao relojoeiro inglês John Harrison (1693–

1776) que criou o primeiro protótipo de um cronômetro marítimo (ANC, 1999).  

Supostamente, dadas as semelhanças das condições de ambos os problemas – o 

aspecto arredondado da terra cortado por linhas horizontas e verticais, eixos que caracterizam 

tais coordenadas –, alguns desbravadores acabavam por associá-las ao problema da 

quadratura do círculo, e, nessa confusão, imaginavam que resolvendo-o, conseqüentemente, 

solucionavam o da longitude; com isso, a recompensa oferecida seria estendida também aos 

“quadradores” do círculo.  

Tais afirmações pressupõem que muitos “quadradores” que surgiam nessa época 

dedicavam-se ao problema por questões financeiras e não pelo desenvolvimento da ciência 

Matemática. No entanto, entre os “quadradores do círculo” do A Budget, encontramos alguns 

nomes bem anteriores a esse período. Baseado no trabalho de Montucla sobre a quadratura, 

De Morgan expõe nomes como o de Philo de Gadara que viveu no segundo século antes de 

Cristo e que “quadrou” o círculo, atribuindo ao valor de quatro casas decimais; Aristóteles, 

que nega ter encontrado a quadratura, mas aparentemente assume que isso pode ser feito. De 

Morgan afirma também que Boethius (480 a.C.–524 a.C.) assegura que a quadratura tem sido 

demonstrada desde Aristóteles, todavia tal demonstração é muito longa para ser comentada.  



- 145 - 

 

O livro de Johannes Campanus (c. 1260), De Quadratura Circuli, é indicado como o 

primeiro tratado sobre o assunto; sua quadratura adota o raio 
7

22
, encontrado por Arquimedes 

em 240 a.C. como o correto. A quadratura do cardeal francês Nicolau de Cusa (1401-1464) 

influenciou o professor de teologia Charles Bovillus (1470-1533) a publicar uma obra sobre o 

assunto em 1503. Segundo Montucla, a quadratura de Bovillus é a de “peasant laborer”
122

 

(MONTUCLA, apud, DE MORGAN, 1954a, p. 45), pois ele descreve π =
8

1
3 , contudo não 

distingue esse valor de 10 . Sobre o erro, De Morgan comenta que “In our day, when an 

ignorant person chooses to bring his fancy forward in opposition to demonstration which he 

will not study, he is deservedly laughed at”
123

(DE MORGAN, 1954a, p. 45). Assim, idéias 

descabidas divulgadas sem a devida apropriação no assunto merecem ser ridicularizadas. 

Na lista de “quadradores” também encontramos matemáticos de renome. O professor 

de Matemática e Astronomia italiano Pietro Antonio Cataldi (1548-1626), conhecido por 

publicações em aritmética, em números perfeitos, e precursor na teoria das frações contínuas, 

publicou o Trattato della quadratura del cerchio em 1612. O filósofo, matemático e lingüísta 

inglês, Thomas Hobbes (1588-1679), publicou um tratado de seis diálogos em 1666. 

Consoante De Morgan, o sexto continha a quadratura do círculo, mas em uma outra edição do 

mesmo trabalho a quadratura foi omitida. Sobre a resolução desse trabalho, De Morgan 

(1954a, p. 110) diz: “Hobbes... was very wrong in his quadrature; but, though not a Gregory 

St. Vincent, he was not the ignoramus in geometry that he is sometimes supposed”
124

. A 

quadratura de Hobbes, apesar de incorreta, não deveria posicioná-lo como um ignorante em 

geometria, embora seja tradicionalmente considerado. 

Gregoire de St. Vincent (1548-1667), por sua vez, publicou em 1647 um trabalho com 

mais de 1200 páginas, sendo destacado por De Morgan como “[...] the greatest of circle-

squares”
125

, pois suas investigações conduziram-no em muitas verdades; ele encontrou a 

propriedade da área da hipérbole que influenciou no trabalho de logaritmos de Napier.  

                                                 
122 Camponês (tradução nossa). 

 
123 Atualmente, quando uma pessoa ignorante constrói suas fantasias opondo-se à demonstrações que ele não 

comprovará, é merecidamente ironizado (tradução nossa). 
 
124

 Hobbes [...] foi bastante incorreto em sua quadratura; mas, embora não seja um Gregory St. Vincent, ele não 

foi um ignorante em geometria como às vezes é considerado (tradução nossa). 

 
125

 [...] o mestre dos quadradores de círculo (tradução nossa). 
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Dessa forma, e baseado nas observações de Montucla sobre St. Vincent, De Morgan 

referenda que“[...] that no one has ever squared the circle with so much genius, or, excepting 

his principal object, with so much success”
126

(DE MORGAN, 1954a, p. 117). A aprovação ao 

trabalho de St. Vincent é destinada ao que ele produziu como conseqüência da suposta 

resolução da quadratura. 

É importante salientar que a maioria dos “quadradores” disponíveis na obra de De 

Morgan, sabendo da impossibilidade da resolução geométrica do problema, se aventuram em 

resolvê-lo aritmeticamente. Assim, “The regular circle-squares attempt the arithmetical 

quadrature, which has long been proved to be impossible. Very few attempt the geometrical 

quadrature”
127

(DE MORGAN, 1954a, p. 119). Entre os que empreenderam essa tarefa, De 

Morgan destaca o trabalho Solution Geométrique do italiano Malacarne, de 1825; cujo 

método daria à circunferência um comprimento três vezes menor que o diâmetro. 

Dentre tantos “quadradores” disponíveis na obra, há um em especial ao qual De 

Morgan dedica uma boa parte dos capítulos que tratam do assunto. James Smith, Arch-

Paradoxer é o título de um deles. A palavra “arqui”, ironicamente sugerida, conota a idéia de 

Smith ser um “paradoxer” no mais alto grau, assim como os “arquiinimigos” dos heróis na 

ficção.  

James Smith era um comerciante inglês, nasceu em Liverpool em 1805 e morreu em 

meados de 1872. Ele publicou uma série de trabalhos relacionados ao problema da quadratura, 

entre os quais podemos destacar: The problem of squaring the circle solved; or, the 

circunference and area of the circle discovered (O problema da quadratura do círculo 

resolvido; ou, a circunferência e área do círculo descobertas), em 1859. Em outubro do 

mesmo ano publicou On the relations of a square inscribed in a circle (Sobre as relações de 

um quadrado inscrito em um círculo). No ano de 1861, publicou The Quadrature of the 

Circle. Correspondence between an eminent mathematician and James Smith (A quadratura 

do círculo, correspondência entre um eminente matemático e James Smith). Outra obra que 

consta de suas publicações é A Nut to crack for the readers of professor De Morgan’s ‘Budget 

of Paradoxes’ (Uma noz para quebrar, para os leitores do A Budget of Paradoxes do professor 

De Morgan), em 1863. Por fim, em 1865, publicou, em Liverpool, um trabalho intitulado The 

Quadrature of the Circle, or the True Ratio between the Diameter e Circumference 

                                                 
126

 [...] até o momento, ninguém esquadrou o círculo com tanta genialidade, excetuando pelo objeto principal, 

com tanto sucesso (tradução nossa). 

 
127

 Os quadradores de círculo atuais tentam a quadratura artimética, que há muito tempo verificou ser impossível. 

Poucos tentam a quadratura geométrica (tradução nossa). 
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geometrically and mathematically demonstrated (A quadratura do círculo, ou o verdadeiro 

raio entre o diâmetro e a circunferência geometricamente e matematicamente demonstrada), 

cuja reprodução da contracapa segue abaixo:  

 

 

          Ilustração 23 - Contracapa da obra de James Smith 

          Fonte: Smith (1865) 
 

Diante dos diversos trabalhos de Smith até o desfecho com a publicação da obra 

acima, podemos supor que o caminho eventualmente percorrido tenha sido pontilhado de 

dificuldades. Não é por acaso que, na contracapa da obra de 1865, observamos a inscrição da 

frase “Strike but Hear”
128

, sugerindo a grande batalha que foi travada para a promoção das 

idéias deste “ousado cavalheiro”, alvo de exames e críticas de outros matemáticos da época. 

Alguns indícios levam-nos a crer que suas idéias polêmicas realmente tivessem sido 

atacadas. O trecho abaixo introduz o livro de Smith e é encaminhada aos leitores; revela a 

justificativa para sua persistente dedicação ao problema da quadratura, apesar das críticas 

recebidas: 

 

 

It is related, and no doubt truly, that from the falling of an apple, the acute 

mind of Newton was led a train of thought and reflection, which resulted in 

his propounding the law of gravitation; and you, Reader, Know as well as I 

do, that in the world‟s history it has often happened, that from the merest 

trifles most important events have sprung; aye, and that trifles, resulting in 

consequences of the greatest advantage to mankind, have frequently 

                                                 
128

 Golpeado, mas ouvido (tradução nossa). 
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originated in quarters of the most unlikely description
129

 (SMITH, 1865, p. 

3). 

 

 

O “paradoxer” baseia-se em uma consolidação de idéias e observações dignas de Newton ou 

de qualquer outro revolucionário cientista do porte; permitindo-nos acreditar em uma eventual 

possibilidade de resolução para algo que, até então, era avaliado como impossível. 

O interesse de Smith por investigações em matemática e, conseqüentemente, pelo 

problema da quadratura é assim justificado: 

 

 

For thirty-five years of my live I was actively engaged in commercial 

pursuits, and whatever may have been the natural bent of my mind, I 

certainly had not the leisure, and I have no recollection that during the whole 

of that period I had the least inclination, to turn my attention to Geometrical 

and Mathematical Science; but strangely enough, after I became a man of 

leisure, I was led to do so, from the very trifling circumstance of a friend, 

whose pursuits led him to the construction of mechanical drawings, telling 

me that he thought the area of a square on the side of an equilateral triangle 

inscribed in a circle, was equal to the area of the circle. I of course soon 

discovered to be a fallacy; but from that hour I became powerless to resist a 

temptation of pursuing the search after a square equivalent to a given circle 

[…]
130 

(SMITH, 1865, p. 3). 

 

 

É válido complementar que o “amigo” mencionado na citação trata-se de M. Joseph 

Lacomme, a quem Smith atribui ser o primeiro a anunciar o valor de 
8

1
3 , equivalente a 

3,125. Ainda segundo Smith, essa descoberta rendeu a Lacomme quatro medalhas concedidas 

                                                 
129

 Está relacionado, e não há dúvida, que a partir da queda de uma maçã, a mente aguda de Newton foi 

conduzida a um turbilhão de pensamentos e reflexões, o que resultou na exposição de sua lei gravitacional; e 

você, leitor, sabe tão bem como eu, que na história do mundo isto tem acontecido com frequência, que a 

partir de simples ninharias os mais importantes eventos têm surgido; e estas ninharias, resultaram em 

conseqüências de avanços grandiosos para a humanidade, muitas vezes originadas em locais de improvável 

descrição (tradução nossa). 

 
130

 Por trinta e cinco anos de minha vida, eu estive ativamente engajado em atividades comerciais, e qualquer que 

tenha sido a tendência natural da minha mente, eu certamente não tinha tempo livre e não tenho lembrança, 

durante todo o período que desenvolvi esta atividade, de ter desviado minha atenção para Geometria e 

Ciência Matemática; mas, curiosamente, depois que eu me tornei um homem com tempo livre, fui levado a 

fazer isso; desde a simples situação em que um amigo, cuja ocupação levou-o à construção de desenhos 

mecânicos, me disse ter encontrado que a área de um quadrado ao lado de um triângulo equilátero inscrito em 

um círculo era igual à área do círculo. Eu, naturalmente, descobri logo uma falácia, mas desde esta hora eu 

me tornei fraco para resistir a tentação de prosseguir uma pesquisa posterior, encontrar um quadrado 

equivalente a um círculo dado (tradução nossa). 
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por algumas sociedades de ciência; uma delas teria sido dada pela Sociedade de Artes e 

Ciências de Paris, em 1856.  

Sobre esse fato, De Morgan confere pouco crédito a essas sociedades científicas e 

complementa “That M. Lacomme should have got four medals from societies of this class is 

very possible: that he should have received one from any society at Paris which has the least 

claim to give one is as yet simply incredible”
131

(DE MORGAN, 1954a, p. 47). 

A demonstração de James Smith, a partir de tais pressuposições, assume 
8

1
3

 
e, 

através do emprego de uma versão singular da reduction ad absurdum de Euclides, mostra 

que, diante dessa suposição, qualquer outro valor de π deve ser absurdo. Ainda sobre o 

assunto, afirma que “[…] there is nothing unnatural in the charm by which I was so entangled; 

for some of our ablest Geometers admit, „that a square equivalent to a given circle exists‟, and 

that „there is nothing visionary or absurd in the search after this square‟”
132

(SMITH, 1865, p. 

4). O geômetra a que se refere Smith é, supostamente, Euclides, autor do livro de onde as 

afirmações são retiradas.  

Com relação à sua teoria, Smith deduz que: 

 

 

My theory is, that in every circle, the circumference is exactly equal to three 

and one-eight times its diameter; and the area exactly equal to three and one-

eight times the area of square described on its radius; and I have 

demonstrated these facts by a variety of diagrams, and could have adduced 

many more, had I thought it necessary.
133

(SMITH, 1861, p. 9). 

 

 

Diante de tanta convicção de méritos, torna-se mais compreensível a forte recusa aos 

trabalhos de Smith. Essa recusa é rechaçada por ele de maneira categórica: 

 

                                                 
131

 Que M. Lacomme tenha recebido quatro medalhas de sociedades desta classe é muito possível: que ele tenha 

recebido uma de qualquer sociedade em Paris que não tem intenção de dar uma, é neste momento 

simplesmente incrível (tradução nossa). 
 

132 [...] não há nada de anormal na fascinação pelo qual eu estou tão envolvido; pois alguns dos nossos hábeis 

geômetras admitem „que um quadrado equivalente a um círculo dado existe', e que "não há nada de 

visionário ou absurdo na pesquisa além deste quadrado‟ (tradução nossa). 

 
133

 Minha teoria é que, para cada círculo, a circunferência é exatamente igual a três e um oitavo vezes o seu 

diâmetro; e a área exatamente igual a três e um oitavo vezes a área do quadrado descrito em seu raio, e 

tenho demonstrado estes fatos por uma variedade de figuras, e poderia ter adicionado muito mais, que tivesse 

imaginado ser necessário (tradução nossa). 
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[…] I could afford to smile at the scoffs, the sneers, and the rebuffs of “the 

learned”; (aye, and of the unlearned too, for I have had to do with both), and 

all their puny efforts to write me down a fool for my pains; one de my 

learned correspondents going the length of telling me, that “a demon had 

obtained possession of my faculties”, and another, Mathematically 

unlearned, telling his numerous readers, that I am “perfectly incorrigible in 

my delusions”
134

(SMITH, 1865, p. 4). 

 

 

O trecho indica que os esforços de matemáticos em invalidar tal teoria são insignificantes para 

James Smith. Os correpondentes citados por Smith e as cartas que são anexadas na obra são 

do matemático irlandês Willian Rowan Hamilton (1805-1865), presumivelmente 

convencionado por Smith como o “matematicamente instruído” e do filósofo e teólogo 

William Whewell (1794-1866), “o matematicamente ignorante”. 

Sobre James Smith, De Morgan desfere comentários ásperos afirmando que “He is 

beyond a doubt the ablest head at unreasoning, and the greatest hand at writing it, of all who 

tried in our day to attach their names to an error”
135

(De Morgan, 1954b, p. 104), referindo-se 

a Hamilton que corrigiu De Morgan em um de seus estudo em álgebra. Além disso, o 

denomina: “[…] the Supreme Pontiff of cyclometers, the vicegerent of St. Vitus upon earth 

[...]”
136

(DE MORGAN, 1954b, p. 105). Com essas palavras, De Morgan questiona a 

racionalidade de James Smith, bem como o condecora, de forma irônica, o vice-gerente de 

San Vito D. Domenico, um arcipreste (assistente principal do bispo), a quem De Morgan 

ordenou como “o santo protetor dos quadradores de círculo” por defender que a 

circunferência tem 
5

1
3  diâmetro.  

 No entanto, as controvérsias entre Smith e De Morgan foram além de meras 

insinuações. A publicação de The Quadrature of the Circle. Correspondence between an 

eminent mathematician and James Smith rendeu uma crítica no Athenaeum em sua edição de 

11 de maio de 1861. Segundo Smith, ela teria sido escrita por De Morgan que, sobre a 

                                                 
134

 Eu poderia arcar com os sorrisos de zombaria, o desprezo e a recusa dos “intruídos” (sim, e do ignorante 

também, pois eu tenho estado com ambos), e todos os seus esforços para escrever-me como se eu fosse um 

tolo, pelo meu trabalho; um de meus instruídos correspondentes mencionado adiante me disse, que “um 

demônio tinha tomado posse de minhas faculdades”, e outro, matematicamente ignorante, dizendo aos seus 

inúmeros leitores, que eu era “perfeitamente incorrigível em minhas ilusões” (tradução nossa). 
 
135

 Ele está mais longe que uma dúvida em uma cabeça talentosamente fora de raciocínio, e a grande autoridade a 

escrevê-lo, é a mesma de todos os que tentaram em nossos dias anexar seus nomes a um erro (tradução 

nossa). 
 
136

 [...] o Supremo Pontífice dos ciclômetras, vice-gerente de St. Vitus sobre a terra (tradução nossa). 
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acusação, responde que “[...] this neither affirm nor deny […] I can say that many have 

declared as above while fastening on me something which I had never seen nor heard of.”
137

 

(DE MORGAN, 1954b, p. 105). Além de não confirmar a autoria do artigo, De Morgan ainda 

declara que algumas acusações de autoria de críticas bibliográficas são improcedentes. O 

artigo, motivo da discórdia entre os dois, é reproduzido na íntegra no Budget.  

A relevância dada ao livro de Smith é indicada pelas circunstâncias constrangedoras 

que nortearam sua publicação. Em uma primeira tentativa, James Smith enviou um trabalho 

preliminar para a British Association, sob o título The problem of squaring the circle solved; 

or, the circunference and area of the circle discovered, que foi recusado por ser um assunto 

não mais de interesse científico. Com isso, Smith, estrategicamente, modificou o título do 

trabalho que passou a ser “On the relations of a square inscribed in a circle”, este 

forçosamente aceito para exame na referida entidade. Ao mesmo tempo, ele também circulou 

um panfleto desse trabalho em um evento da British Association, em 1860, em Oxford.  

Em conseqüência, passou a trocar correspondências com um matemático, ao qual ele 

atribuiu o pseudônimo de “eminente matemático” ou “E.M.” e que, segundo o artigo no 

Athenaeum, tratava-se de um “[...] kind-hearted man, who did not know the disorder as well 

we do [...]”
138

(DE MORGAN, 1954b, p. 106). Então, Smith, aproveitando-se da “disposição” 

de tal matemático, iniciou uma correspondência que deu origem à publicação do livro 

supracitado, apesar de protestos do “E.M”. 

Podemos conceber, até o momento que, talvez os meios para publicação do livro não 

sejam tão lícitos, mas isso não implica concluir que suas idéias sejam tão fantasiosas como 

nos parece até o momento. Afinal de contas, o revolucionário pensamento científico é 

permeado de idéias excêntricas, mas que, em momentos posteriores, configuram-se como 

essenciais em futuras descobertas científicas. 

Essa preocupação também é esboçada pelo autor do artigo quando questiona: “[…] 

what kind of assurance can be given to the world at large that the wicked mathematicians are 

not acting in concert to keep down their superior, Mr. James Smith, the current Galileo of the 

quadrature of the circle”
139

(ATHENAEUM, apud DE MORGAN, 1954b, p. 108). Contudo, 

                                                 
137

 [...] isto eu nem afirmo nem nego [...] eu posso apenas dizer que muitos têm declarado como o acima, 

ligando-me a coisas que eu nunca vi nem ouvi (tradução nossa).  
 
138

 [...] homem bondoso, que não conhecia a desordem tão bem como nós (tradução nossa). 

 
139

 [...] que tipo de garantia pode ser dada ao mundo em geral, que os matemáticos malvados não estão agindo 

em acordo para se manterem superiores; Sr. James Smith, o atual Galileu da quadratura do círculo (tradução 

nossa). 
 



- 152 - 

 

esse desconforto é dissipado ao argumentar que “The mathematicians have many methods, 

totally different from each other, of arriving at one and the same result”
140

(ATHENAEUM , 

apud DE MORGAN, 1954b, p. 109); exemplifica, para sustentar sua tese, com o fato de o 

matemático William Shanks (1812-1882) ter calculado corretamente um valor aproximado 

para o número π com 607
 
casas decimais

141
; expondo sua habilidade em cálculo e a 

continuidade de um trabalho iniciado por outros.  

Dessa maneira, podemos concluir que o autor do artigo não nega a hipótese de um 

investigador, de forma individual, resolver uma questão em matemática, todavia, esta solução 

precisa ser confirmada ou baseada na opinião de outros matemáticos para que ganhe 

credibilidade; e assim conclui: 

 

 

The logic of mathematics is certainly that of common life: but the data are of 

a different species; they do not admit of doubt […] An expert arithmetician, 

such as is Mr. J. Smith, may fancy that calculation, merely as such, is 

mathematics: but the value of his book, and his point of view it is not small, 

is the full manner in which it shows that a practiced arithmetician, venturing 

into the field of mathematics demonstration, may show himself utterly 

destitute of all that distinguishes the reasoning geometrical investigator from 

the calculator
142

( ATHENAEUM , apud DE MORGAN, 1954b, p. 112). 

 

 

O autor sugere que o “desamparo” científico destinado aos ideais de Smith reside em sua forte 

recusa em aceitar o valor de π concluído pela comunidade matemática. Nesse contexto, acusa 

que o trabalho de Smith forja o resultado para a solução do problema, além de manter um 

caráter puramente aritmético não adequado à solução geométrica proposta. 

As argumentações, descritas até o momento, simulam a condição científica de Smith, 

um descobridor obstinado e, por vezes, truculento, que tenta validar seus ideias apesar de a 

maioria dos estudiosos a negarem. De Morgan, é um exemplar desse tipo; em uma das críticas 

indiretas dirigidas ao seu arquiinimigo, ele é imbatível: “A speculator who expressly assumes 

                                                 
140 Os matemáticos têm muitos métodos, totalmente diferentes uns dos outros, de chegar a um único e mesmo 

resultado (tradução nossa).  
 
141 De acordo com EVES (2007), são 707 casas decimais. 
 
142

 A lógica da matemática é, sem dúvida, a mesma da vida comum, porém os dados são de espécies diferentes e 

não admitem dúvida [...] Um esperto aritmético, como é Sr. J. Smith pode fantasiar esse cálculo, limitando-o 

como o fez; é matemática: mas o valor de seu livro, e neste ponto de vista, não é pequeno, é a plena forma em 

que ele mostra que um artimético experiente, aventurando-se nos campos da demonstração matemática, pode 

mostrar-se totalmente destituído de todos os que distinguem o raciocínio geométrico de um investigador e o 

de um calculista (tradução nossa). 
 



- 153 - 

 

what he wants to prove, and argues that all which contradicts it is absurd, because it cannot 

stand side by side with his assumption, is a case which can be exposed to all” 
143

(DE 

MORGAN, 1954b, p. 130). Dessa forma, finaliza que, de modo análogo, a atitude do 

“especulador” James Smith não poderia ter sido mais desastrosa: em sua “cruzada da 

quadratura”, ele perde a noção de sua própria limitação, subestimando a capacidade e o 

caráter de todos os que o contradizem. Além disso, De Morgan associa outras denominações 

ao seu desafeto; “desonesto”, “ignorante”, “louco” e, ainda, “crack-man” (homem quebrado): 

“[…] he will crack his own nut, he will crack my shell; in the mean time he cracks himself up 

[...]”
144

(DE MORGAN, 1954b, p. 125), supostamente um revide ao título do livro de Smith 

direcionado aos leitores do A Budget of Paradoxes. 

As correspondências que James Smith enviou a De Morgan, antes da publicação do 

livro de 1865, traziam as demonstrações da “resolução” do problema da quadratura, 

pleiteando, com isso, a adesão de De Morgan ao seu pensamento. No entanto, algumas 

indicações levam-nos a crer que De Morgan nunca respondeu tais cartas e nem as notas que 

Smith divulgou envolvendo seu nome. As razões para esse “desprezo” são assim expostas: 

 

 

[...] I distinctly announced at the beginning of this Budget that I would not 

communicate with squarers of the circle […] Mr. Smith, by his publication 

of E. M.‟s letters against the wish of the writer, had put himself out of the 

pale of correspondence […] he had also gone beyond the rules of good 

society in sending letter after letter to a person who had shown by his silence 

an intention to avoid correspondence […]
145

 (MORGAN, 1954b, p. 123-

124). 

 

 

Nitidamente, o objeto do problema e, principalmente, a metodologia de inserção dessa 

eventual descoberta no meio científico não foram satisfatórias, tampouco ética aos olhos de 

De Morgan, o que o levou a “ignorar” as correspondências.  

                                                 
143 Um especulador que expressamente assume o que ele quer provar, e argumenta que todos os que o 

contradizem estão errados, porque não querem ser conhecidos como aliados de seus pressupostos, por ser 

um caso de muita divulgação (tradução nossa).  
 
144

 [...] ele quebrará sua própria noz, ele quebrará meu silêncio; e então ele quebrará a si próprio (tradução 

nossa). 

 
145

 Eu distintamente anunciei no início deste Budget que eu não iria me comunicar com “quadradores” do círculo 

[...] Sr. Smith, por sua publicação das cartas da E.M. contrariando o desejo do escritor, colocou-o fora de 

correspondência [...] ele também esteve longe das regras da boa conduta social ao enviar cartas e mais cartas 

a uma pessoa que tinha demonstrado, pelo seu silêncio, a intenção de evitar correspondências [...] (tradução 

nossa). 
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Essas afirmações articulam-se perfeitamente a todos os argumentos manifestados. Por 

tudo isso, podemos concluir que, também para a ciência, existem limites. Cientistas não 

devem abusar da ciência, inserindo situações claramente especulativas, nem devem se sentir 

justificados ao declarar que resolveram ou que podem resolver questões de qualquer natureza. 

Rendendo-se ao que foi exposto, a Matemática dá demonstrações do poder que possui, mas 

igualmente denuncia suas limitações. 

Uma citação de De Morgan, tradicionalmente destacada em suas biografias, é, neste 

momento, bastante oportuna, porque expõe com clareza os controversos episódios destinados 

ao problema da quadratura: “[...] it is easier to square the circle than to get round a 

mathematician”
146

(DE MORGAN, 1954a, p. 151). O pensamento reflete o perfil do 

matemático e crítico de “paradoxers”, Augustus De Morgan, dada a sua vasta experiência 

nesse tipo de confrontação científica. 

 

 

5.5 PARADOXOS LÓGICOS 

 

 

        Ilustração 24 – Paradoxos Lógicos 

        Fonte: Harris (2007, p. 187) 

                                                 
146

 [...] é mais fácil a quadratura de um círculo, que enganar em um matemático. 
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 A caricatura anterior é uma paródia da concepção lógica de George Boole (1815-

1864), matemático e lógico inglês, que, de um modo geral, introduziu a lógica, como se 

apresenta hoje, na Matemática. 

 De acordo com Sousa (2005, p. 213), o objetivo da lógica de Boole era “modelar o 

raciocínio dedutivo por um cálculo puramente matemático”. Para isso, Boole adotou uma 

linguagem simbólica associada às proposições categóricas do silogismo aristotélico e, dessa 

forma, matematizou-o. Embora tenha uma perspectiva renovadora, a atitude do matemático 

não tem a intenção de abandonar as proposições silogísticas aristotélicas, apenas expressá-las 

em termos simbólicos por meio de “leis calcadas em processos mentais” (SOUSA, 2005, p. 

129) e, assim, estabelecer uma relação entre as duas propostas: Matemática e Lógica. Esses 

processos mentais dizem respeito à “nossa capacidade de selecionar dentro de uma coleção de 

objetos aqueles que pertencem ou não a uma classe” (SOUSA, 2005, p. 129). 

Consoante a autora, o tratamento simbólico booleano utiliza letras (A, B, C) para 

designar classes como homem, mortal, cretense. O símbolo 0 designa a classe nula ou vazia; o 

1 a classe universal; o símbolo + representa a união; e o símbolo  a intersecção. Assim, ao 

supormos que A é a classe de “todos os cretenses” e B a classe dos “cretenses que mentem”; 

então, (1 – B), o complementar de B, é a classe dos “cretenses que não mentem”. 

Conseqüentemente, a afirmação “todos os cretenses mentem” é equivalente à expressão A (1 

– B) = 0. A intersecção da classe “todos os cretenses” com a classe dos “cretenses que não 

mentem” é nula, ou seja, “todos os crenteses mentem”. Com efeito, o “não, não, sim, não...” 

vislumbrado na charge que abre esta seção deve possuir alguma associação lingüística no 

raciocínio de Boole.  

Diante dessa metodologia científica inovadora, poderíamos caracterizar George Boole 

como um “paradoxer”? Segundo De Morgan (1954a, p. 332), “[…] Prof. Boole, who is not a 

paradoxer, but a discoverer: his system could neither oppose nor support common opinion, for 

its grounds were not in the conception of any one”
147

. A não paradoxalidade é suportada por 

considerar os estudos de Boole como um sistema novo e que não poderia ser comparado com 

outro; não havendo base comum. Posição parcialmente divergente é a esboçada por Sousa 

(2005, p. 223) quando diz: 

 

 

                                                 
147

 […] Prof. Boole, não é um “paradoxer”, mas um descobridor: seu sistema nem pode opor ou suportar opinião 

comum, pois suas bases não estão na concepção de qualquer um (tradução nossa). 
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Boole não encarou seu sistema como algo completamente novo, mas como 

um aprofundamento do sistema vigente. Assim, seu sistema não deveria ser 

admitido em detrimento ao padrão aristotélico, pois tudo que vale no sistema 

de Aristóteles é válido no de Boole. De fato, é como se tivesse uma lógica 

madura enquanto Aristóteles uma jovem. 

 

 

Segundo a autora, o objetivo de Boole não era substituir o sistema lógico aristotélico, mas 

apenas propor-lhe uma linguagem nova em termos matemáticos; tratando-se de uma extensão 

de estudos anteriores. Já De Morgan, o encara como algo novo, exatamente pela inovação na 

linguagem proposta, que se difere essencialmente da empregada por Aristóteles e que, por 

conseguinte, não poderia ser comparada com outro modelo; não se tratando de um paradoxo. 

Tal conclusão é reforçada partindo do princípio de que, para De Morgan, teorias que 

não produzem conclusões científicas satisfatórias são paradoxos; o que não se aplica à lógica 

boolena. Aliás, seria injusto da parte de De Morgan colocá-lo em tal posição, visto que os 

estudos em lógica de George Boole foram fortemente influenciados pela famosa controvérsia 

científica entre o próprio De Morgan e o filósofo escocês William Hamilton (1788-1856), 

freqüentemente confundido com o matemático irlandês William Rowan Hamilton. 

Com efeito, dos ensaios que revisam obras em lógica no A Budget, é possível situar 

apenas dois “paradoxers”. Hamilton, o escocês; e Justin Brenan com sua obra Old and new 

logic contrasted: being an attempt to elucidate, for ordinary comprehension, how Lord Bacon 

delivered the human mind from its 2000 years’ enslavement under Aristotle (Antiga e nova 

lógica contrastadas: uma tentativa de elucidar, por compreensão ordinária, como Lord Bacon 

libertou a mente humana de seus 2000 anos sob a escravidão de Aristóteles) de 1839.  

O tratado de Brenan procurava desmoralizar o sistema lógico aristotélico baseado no 

silogismo, o que, segundo ele, “escravizava-nos” e, por isso, era desonesto. Em detrimento 

desse sistema, apresentava a lógica de Francis Bacon, que, de outro modo, “libertava-nos”. De 

acordo com Justin Brenan, o silogismo ou lógica antiga é definido como “[…] a form of 

couching the substance of your argument or investigation into one short line or sentence – 

then corroborating or supporting it in another, and drawing your conclusion or proof in a 

third
148

 (BRENAN, 1839, p. 27). A descrição de Brenan se articula à comentada em capítulo 

anterior, estando este artifício inserido no contexto da lógica tradicional.  

                                                 
148

 [...] uma forma de exprimir a substância de seu argumento ou investigação em uma linha curta ou sentença - 

posteriormente corroborada ou apoiada em outra, esboçando sua conclusão ou prova em uma terceira 

(tradução nossa). 
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 O sistema silogístico aristotélico recebeu muitos adeptos, mas também muitas críticas. 

Em conformidade com Blackburn (1997, p. 361), apesar de “ter dominado a lógica até o 

século XIX, nunca teve grande alcance, pois só consegue lidar com um número relativamente 

pequeno de formas válidas de argumentos”. Essa opinião é, supostamente, compartilhada por 

Brenan ao considerá-lo limitado; um raciocínio que não pode comprovar verdadeiramente 

todas as argumentações propostas, ademais só obteve sucesso durante tanto tempo porque não 

apareceu um estudo mais eficaz e que melhor caracterizasse o sistema lógico. Ao final, 

observa que esse sistema já havia sido investigado em épocas anteriores a Aristóteles e, 

portanto, não pode ser considerado como um método exclusivamente de criação aristotélica. 

Segundo Brenan (1836, p. 194): 

 

 

Aristotle is here greatly praised for his invente genius, yet surely the 

categories are a most important part of his structure, and they are not his 

production […] that they were invented by Archytas […] The syllogism 

itself was wielded by other logicians before Aristotle, so that he has not the 

merti of its first introduction to the art of reasoning […]
149

 

 

 

As categorias do silogismo são as que envolvem linhas de pensamento: substância, tempo, 

quantidade, qualidade, lugar, dentre outras. Para Brenan, no entanto, a introdução dessa idéia 

deve-se ao pitagórico Arquitas de Tarento (428–347 a.C.), filósofo, matemático, general e 

estadista. Tal posição é supostamente expressa porque é atribuída à Arquitas a designação dos 

quatros ramos da Matemática, denominado quadrivium matemático. Os ramos desse 

quadrivium são aritmética, geometria, música e astronomia, que propõem uma primeira 

classificação dos estudos em matemática (BOYER, 1974), e na visão de Brenan, uma 

antecipação à noção de “categoria” do silogismo.  

Ao final dessas asserções, de acordo com Brenan, não há evidências da eficácia do 

sistema aristotélico; o empreendimento silogístico, em primeiro momento, é cativante, mas na 

realidade, não progride. No momento atual, Brenan não deve ser considerado um “paradoxer” 

em virtude desse conceito lógico não ser comum. Contudo, na época, a teoria aristotélica 

ainda exercia grande influência sobre os matemáticos, a exemplo disso, temos os estudos 

                                                 
149 Aristóteles é até agora muito elogiado pelo seu gênio inventivo e certamente as categorias são a parte mais 

importante de sua estrutura, porém, não é sua produção [...] foram inventadas por Arquitas [...] O silogismo 

propriamente foi manuseado por outros lógicos antes Aristóteles, de modo que ele não tem o mérito de sua 

primeira introdução na arte de raciocínio (tradução nossa). 
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significativos de Boole e De Morgan fundamentados em tais preceitos; Brenan é um 

“paradoxer” em seu tempo. 

  Em detrimento da teoria silogística de Artistóteles, o referido “paradoxer” sai em 

defesa de outro método lógico, o método indutivo de Bacon; a nova lógica é baseada em uma 

indução enumerativa, onde são enumerados casos que obtiveram uma regularidade ou 

constância qualquer, prevendo-se a repetição da mesma em processos posteriores. De Morgan 

confere a esse tipo de raciocínio o título de “indecências de escritores clássicos” (1954a, p. 

331, tradução nossa); principalmente em decorrência de este ser um pensamento baseado no 

raciocínio indutivo de Francis Bacon.  

Grosso modo, se desejo provar que “Todos os professores brasileiros são mal 

remunerados”, recorro à experiência e comprovo a asserção perante o fato de os professores 

do meu círculo de relacionamento serem mal-remunerados. Em outras palavras, a partir de 

argumentos particulares, apresentamos uma conclusão generalizada. No entanto, de acordo 

com Blackburn (1997, p. 202), “esse método em geral é desfavorecido em face de maneiras 

mais teóricas de raciocinar, ou a abordagens em que se consideram variações nas 

circunstâncias e possíveis explicações causais”. Assim, o método indutivo pode fracassar se 

essa característica não for mais evidente em algum indivíduo de nossa amostra; logo, o 

raciocínio enumerativo não é mais suficiente para comprovar o argumento inicial.  

Augustus De Morgan, em sua crítica, não discute o sistema lógico indutivo proposto 

por Bacon, que, contudo, já foi alvejado em outros ensaios; apenas difunde críticas sobre sua 

inserção em substituição ao aristotélico e é, justamente nesse aspecto, que ele situa a proposta 

de Brenan como um “paradoxo”. 

 O outro “paradoxer” lógico, William Hamilton, conviveu de maneira mais direta com 

De Morgan. Eles trocaram várias correspondências em virtude de algumas divergências em 

suas teorias concernentes à lógica, culminando em uma controvérsia pública e que, inclusive, 

inspirou os trabalhos de Boole no campo da lógica. Não seria, pois, estranho localizá-lo na 

lista de De Morgan. 

De acordo com nosso autor, “Hamilton‟s great paradox was the quantification of the 

predicate […]”
150

(1954a, p. 332). Essa argumentação será mais bem compreendida ao 

esclarecermos a função da quantificação do predicado como complemento da lógica 

aristotélica. 

                                                 
150

 O grande paradoxo de Hamilton foi a quantificação do predicado [...] (tradução nossa). 
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Por ser considerada limitada em admitir um número pequeno de formas válidas, a 

lógica aristotélica sofreu a interferência de alguns estudos posteriores que pretendiam 

aumentar o poder de seu raciocínio silogístico. A quantificação (ou cálculo) de predicados foi 

uma tentativa de dar-lhe maior poder expressivo. Agregamos a tal explicação que, em 

expressões lógicas, “todos” e “alguns”, por exemplo, são denominados quantificadores. Os 

predicados são as qualidades atribuídas ao sujeito; no exemplar Todos os homens são mortais, 

o predicado é a mortalidade. Portanto, quantificar o predicado significa enumerar essa classe: 

todos, alguns, nenhum, dentre outras. Assim tal expressão seria modificada para Todos os 

homens são alguns mortais, isto é, a quantificação aparece no sujeito e no predicado. 

 Contudo, as “quantificações do predicado” propostas por de De Morgan e Hamilton 

possuíam diferenças básicas entre si, mesmo tendo aparecido na mesma época 

(MACFARLANE,1916). A controvérsia entre os dois autores, iniciada em 1846, durou 

muitos anos e girava em torno de quem teria sido o criador desse estudo sobre quantificação.  

A esse respeito, De Morgan declara: “When I first began to publish speculation on this 

subject, he introduced me to the logical world as having plagiarized from him”
151

 (DE 

MORGAN, 1954a, p. 335). Contrariando Hamilton, Blackburn (1997) alega que De Morgan 

foi um pioneiro no reconhecimento da necessidade de uma doutrina de predicação nas 

relações lógicas. Chauí (2000) divulga que o cálculo dos predicados foi enriquecido e 

modificado no século XIX por De Morgan e Charles Sanders Peirce (1839-1914). 

Na época, Boole, amigo de De Morgan, permaneceu publicamente neutro em relação 

às controvérsias, não obstante reconhecia que seu amigo tinha razão. Aliás, o mal estar gerado 

por essa acusação, fez De Morgan demonstrar receio em trocar correspondências com outros 

matemáticos, inclusive com Boole, que na época investigava sobre o mesmo assunto. 

Coincidentemente, os dois livros, Formal Logic de De Morgan e The Mathematical Analisys 

of Logic de George Boole, foram publicados na mesma data, 29 de outubro de 1847 (SOUSA, 

2005). 

 Dadas as circunstâncias dessa disputa acrimoniosa, é evidente que De Morgan 

identifique William Hamilton como um “paradoxer”. Afinal, acusar “injustamente” um 

cientista de plágio é algo inaceitável no meio científico. Desse modo, a acusação é um 

paradoxo e o acusador um “paradoxer”.  

 

                                                 
151

 Quando eu comecei a publicar investigações sobre o assunto, ele introduziu-me no mundo lógico como o 

tendo plagiado (tradução nossa). 
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5.6 PARADOXOS VARIADOS 

 

 

 

        Ilustração 25 – Paradoxos Variados 

        Fonte: Harris (2007, p. 31) 

 

 Desde a “Idade da Pedra”, o desenvolvimento científico é repleto de criações e 

invenções de todos os tipos. O Homem pré-histórico foi um dos primeiros empreendedores 

nessa categoria e a criação da “roda” é um exemplo, tradicionalmente, indicado como um dos 

grandes inventos da humanidade.  

 Entre os “paradoxos” do A Budget, é possível identificar alguns exemplares que não 

denotam tamanha importância, como a evidenciada anteriormente (ilustração 25). Ao 

contrário, elas carregam aspectos bastante excêntricos e extravagantes, mas indicam ser parte 

integrante de um processo natural para o desenvolvimento científico. Está, pois, na essência 

do cientista pensar em todas as possibilidades e/ou instrumentos para solucionar ou, de outra 

forma, criar um problema. 

Em Matemática, por exemplo, encontramos o “sistema tonal” criado por J. W. 

Mystrom e descrito em sua obra “Project of a new system of arithmetic, weight, measure, and 

coins, proposed to be called the tonal system, with sixteen to the base (Projeto de um novo 

sistema de aritmética, peso, medida, dinheiro, proposto para ser chamado de sistema tonal, 

sendo 16 sua base). Como o próprio título já evidencia, o autor propunha modificar o sistema 

de numeração decimal para base dezesseis. A proposta se estenderia à quantidade de meses do 

ano. Na mesma linha, há outra proposta do Barão Silvio Ferrari (Calcolo decidozzinale, 



- 161 - 

 

1854): a alteração do sistema decimal para base doze. Nessa proposta, dois novos símbolos 

seriam inventados para dez e onze – o numeral 10 representaria doze; o 11, treze, e assim 

sucessivamente. O comentário espirituoso de De Morgan merece atenção: 

 

 

But what a pity that we have not 12 fingers, with duodecimal fractions 

instead of decimals! We should then have 0.6 for ½ , 0.4 for 1/3, 0.8 for 2/3, 

0.3 for ¼, 0.9 for ¾, e 0.16 for 1/8, instead of 0.5, 0.333+, 0.666+, 0.25, 

0.75, and 0.125 as we now have with our decimal system. In other words, the 

most frequently used fractions in business would be much more easily 

represented on the duodecimal scale than on the decimal scale that we now 

use
152

(DE MORGAN, 1954b, p. 68). 

 

 

Mesmo considerando a proposta absurda no início, ele diz: “I have not a smile left for this 

one”
153

 (DE MORGAN, 1954b, p. 68); sugerindo que, eventualmente, esse sistema facilitaria 

alguns trabalhos em Matemática. 

 O cristão francês de pseudônimo M. Demonville propagava que as operações de 

adição e subtração eram para os homens; multiplicação e divisão representavam, 

respectivamente, criação e destruição, e eram privilégios dos deuses; e concluía, enfim, que 

nada multiplicado por nada era um. Em outro contexto, defendia que nosso sistema 

astronômico era composto apenas de três corpos celestes: a Terra, o Sol e a Lua; todas as 

outras coisas eram ilusões causadas pela reflexão do Sol e da Lua no gelo das regiões polares.  

Algumas curiosidades estão relacionadas com os cálculos para a determinação do 

valor de . Em uma delas, faz menção à medida encontrada pelo fabricante de sabão Jacob 

Marcelis (1636-1714) que atribuiu a  o valor exato de 

2352392717054081944006997183637

4942821848937754167981008449087
 3 . Sobre isso, De Morgan afirma: “it is to be hoped that 

he made better soap than values of ” 
154

(DE MORGAN, 1954a, p. 129). 

Entre outros cálculos curiosos, expõe o caso de George Suffield, criador de um 

método de divisão que rendeu a publicação da obra Synthetic Division in Arithmetic (1863), 

                                                 
152 Que pena não termos 12 dedos e frações duodecimais em vez de decimais! Nós teríamos então 0,6 para ½; 

0,4 para 1/3; 0,8 para 2/3; 0,3 para ¼; 0,9 para ¾; e 0,16 para 1/8; em vez de 0,5; 0,333...; 0,666...; 0,25; 

0,75; e 0,125 como nós agora temos com nosso sistema decimal. Em outras palavras, a maiorias das frações 

freqüentemente usadas nos trabalhos seriam mais facilmente representadas na escala duodecimal que na 

decimal usada atualmente (tradução nossa). 

 
153 Eu não sinto antipatia por isto (tradução nossa). 

154 [...] é de se esperar que ele se saia melhor ao fazer sabão que calcular valores para (tradução nossa). 



- 162 - 

 

descrevendo o quociente completo de 100000... (com 7698 dígitos) dividido por 7699. Outro 

calculista aritmético, Edward Cocker (1631-1671), criou um método para multiplicar dinheiro 

por dinheiro. Francis Henri Laing (1816-1889) esboçou sua tentativa de determinar a raiz 

quadrada do produto de dois fatores negativos. Segundo ele, a  e a  são as raízes 

quadradas de 2a , o que pode ser demonstrado pelo produto entre ambas. A respeito dessa 

descoberta, De Morgan elogia, admirando-se de que “The author seems quite unaware of what 

has been done in the last fifty years”
155

 (DE MORGAN, 1954b, p. 186). 

 Uma conciliação grosseira entre matemática e teologia é destinada na obra 

Mathematical principles of theology, or the existence of God geometrically demonstrated, de 

1747, do professor de matemática Richard Jack, cuja contracapa do livro pode ser visualizada 

abaixo: 

 

           Ilustração 26 – Contracapa do livro de Richard Jack 

           Fonte: Jack (1747) 

 

Na referida obra, as proposições são vinculadas às “existências” e estas são representadas por 

círculos e quadrados. Tais figuras geométricas são símbolos lógicos, não somente 

geométricos, pois Jack supõe um ser A, representado por um círculo, cuja existência depende 

de um ser B, representado por um quadrado; tecendo, a partir daí, proposições, teoremas e 

axiomas que concluirão a existência de Deus. Na visão de De Morgan, esse livro, cujo título 

nos remete enganosamente à teologia ou à geometria, não passa de fantasia lógica além de ser 

um absurdo entre as publicações. 

                                                 
155

 O autor parece conhecer bastante o que tem sido feito nos últimos cinqüenta anos (tradução nossa). 
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 Algumas “distrações” teológicas podem ser localizadas com as revelações feitas com o 

número que representa o anticristo, 666. Segundo De Morgan, “The squaring of the circle and 

the discovery of the Beast are the two goals – and goals also – of many unbalanced intellects, 

and of a few instances of the better kind”
156

 (1954b, p. 225). “Intelectuais desequilibrados” 

empreenderam seus esforços na revelação da Besta; um dos melhores exemplares 

“paradoxais”, ao lado da quadratura do círculo.  

 Uma obra que retrata um exemplo significativo nesse assunto é The Number and 

Names of the Apocalyptic Beasts (1848), do reverendo David Thom, que se baseia nos 

alfabetos latino, grego e hebraico para apresentar suas soluções. Thom, a exemplo de Bungus, 

utiliza as associações entre letras e números, a aritmografia, para conceber suas revelações. 

Entre alguns nomes “bestificados” e citados por De Morgan encontramos: Júlio César, 

imperador de Roma; Valerius Jovius Diocletanius (249-313), também imperador romano de 

287 a 305 e perseguidor dos cristãos; Louis XVI; Gerbert que governou como Papa Sylvester 

II, de 999 até 1003, conhecido pelos matemáticos por ser o criador de um tipo de ábaco e pelo 

seu interesse por geometria; Linus, o segundo Bispo de Roma; Napoleão Bonaparte; Papa 

João XIV, entre outros.  

 Outro “paradoxer” adepto desse tipo de investigação é o professor de matemática 

Michael Stifel (1487-1567), “[...] a queer man”
157

, segundo De Morgan (1954b, p. 373). Stifel 

converteu-se ao Luteranismo e, entre algumas excentricidades, provou – com ajuda da 

aritmografia do alfabeto romano – que o papa Leão X era a besta mencionada no Apocalipse. 

Na história das “bestificações”, é possível encontrar outros estudiosos que se 

dedicaram a essa tarefa; Napier relacionou o número da besta ao papa de Roma; nos episódios 

de Guerra, esse número também foi associado ao cáiser Guilherme e, posteriormente, a Hitler 

(EVES, 2007). 

 Excentricidade é, aliás, uma característica predominante entre os “paradoxers”. A 

medicina, por exemplo, poderia ter se privilegiado com a utilização de um pó que cura 

ferimentos causados por armas de fogo ou cortantes, não fosse pela relutância em não 

acreditar em crendices, simpatias e rituais de cura. O curioso remédio, denominado 

“sympathetic powder” – o que em português seria algo similar a “pó simpático” – era 

utilizado na cura de feridas. No entanto, a aplicação desse pó distinguia-se dos remédios 
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 A quadratura do círculo e a descoberta da Besta são os dois objetivos - e os objetivos também - de muitos 

intelectuais desequilibrados, e poucos exemplos do melhor tipo (tradução nossa). 
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convencionais; ao invés de ser aplicado sobre o ferimento do paciente, o remédio deveria ser 

friccionado sobre a arma, faca ou espada que provocou o ferimento. Ao mesmo tempo, a 

ferida deveria ser mantida limpa e seca e era o paciente que deveria cumprir o ritual do pó na 

arma; com essas indicações, sua cura era segura. Alguns nomes estão associados a essa 

descoberta, o do astrólogo, alquimista e também contador de estórias Kenelm Digby (1603-

1665); John Evelyn (1620-1706) e Gilbert Talbot (1553-1616). 

Sobre o pó, De Morgan espirituosamente argumenta que deve ter sido eficaz e 

complementa: “If the physicians had taken the hint, had been careful of diet etc., and had 

poured the little barrels of medicine down the throat of a practicable doll, they would have had 

their magical cures as well as the surgeons”
158

 (DE MORGAN, 1954a, p. 109). Deduzindo, 

ironicamente, que tais procedimentos, se adotados pelos médicos, garantiriam a cura dos 

pacientes sem recorrer às cirurgias, por exemplo. 

Entre outras extravagâncias, é possível ainda localizar no A Budget uma associada ao 

emprego da gramática. Um “despontuado paradoxer” é a identificação dada por De Morgan 

ao Reverendo John Dobson (? – 1847), autor de The Elements of Geometry (1815). Além de 

figuras geométricas características nesse tipo de publicação, este ainda oferece uma excêntrica 

estrutura gramatical no formato escrito de suas idéias. O leitor, ao se deparar com o livro, não 

vê nenhum tipo de pontuação na escrita da obra; a leitura das idéias é feita de forma direta; 

salvo os casos em que o autor quer separar dois pontos geométricos C e D, então, “C, D”.  

Uma simulação prática dessa nova estrutura de escrita é imaginar que em toda a 

extensão deste trabalho não haja sequer uma vírgula ou um ponto e vírgula em uma oração. 

Onde a leitura seja feita de maneira direta a não ser quando se inicia um novo parágrafo na 

linha seguinte. Compreenderíamos completamente as definições de paradoxo e exemplos 

notáveis de sua aplicação exemplos inclusive como esse que acabamos de simular?  

A proposta de leitura simulada acima nos parece pouco satisfatória e fora do comum, 

“um paradoxo”, como sugeriu De Morgan. Contudo, em tempos atuais ela é, segundo críticos, 

um exemplo satisfatório de originalidade no tratamento da língua. O escritor, jornalista, poeta 

e dramaturgo português, autor de Ensaio sobre a Cegueira (1995), José Saramago, vencedor 

do prêmio Nobel de Literatura em 1998, é um adepto dessas “acrobacias lingüísticas”. De 

modo análogo ao “paradoxer” Dobson, Saramago é conhecido por utilizar frases e períodos 
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 Se os médicos tivessem usado a dica, com os cuidados da dieta, etc, e tivessem derramado os pequenos 

frascos de remédio na garganta de uma boneca praticável; eles poderiam ter tido suas curas mágicas tão boas 
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extensos, usando a pontuação de uma maneira não convencional. Segundo os comentadores, a 

leitura é difícil no início, mas os leitores habituam-se ao estilo, seguindo, assim, um  ritmo 

próprio. Um exemplo desse tipo de paradoxo nos leva a conceber que algo que era 

controverso em tempos passados, hoje pode ser considerado inovador e ser adotado.  

Podemos até presumir que Dobson e seu tratamento lingüístico sejam inspirados na 

antiga gramática grega. As sentenças dessa época dispunham suas palavras continuamente 

sem um único espaço ou vírgula entre elas. Assim, “osprimeirosgregosescreviamdestaforma”, 

ficando ao cargo dos transcritores ou tradutores originais usarem seu conhecimento de 

fraseologia grega para determinar onde colocar os sinais de pontuação.  

É notório ressaltar que, nem todos os paradoxos mencionados no A Budget foram 

publicados. Alguns deles são de conhecimento pessoal de De Morgan. Entre algumas idéias e 

teorias não-oficiais, o autor narra a estória de um homem que o procurou para mostrar-lhe 

como o universo foi criado. De acordo com o relato, tudo começou com uma molécula que, 

por vibração, tornou-se o Sol; em seguida, outra vibração produziu Mercúrio, e assim por 

diante. De Morgan (1954a, p. 7) sugere que “[…] the nebular hypothesis had got into the poor 

man‟s head by reading, in some singular mixture with what it found there. Some 

modifications of vibration fave heat, eletricity, etc”
159

. Notadamente, uma curiosa versão para 

a criação do mundo.  

Outro desbravador, um professor escolar, anunciou que tinha encontrado os elementos 

que compõem o Sol, a saber: fogo, ar, terra e água. O que, presumivelmente, não necessita de 

comentários extras. 

De fato, diante de todos os intrigantes casos de “paradoxos” e “paradoxers” 

apresentados até o momento e ante a conceituação proposta por Augustus De Morgan para 

designá-los, fica mais bem compreensível o objetivo da publicação do A Budget of Paradoxes. 

As palavras de Nagel no prefácio do livro descrevem a percepção dada ao longo desse 

capítulo “The Budget give ample proof that such paradoxers are indeed frequently 

undisciplines intellects. But it also shows that they are often men with ununsual mental 

powers, and not seldom with a highly developed sense for logical congency”
160

 (NAGEL, 

1954, introdução). As provas foram apresentadas. 
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 [...] a hipótese nebular havia adentrado a cabeça do pobre homem pela leitura e se misturado com o que havia 

por lá. Algumas modificações de vibração resultaram em aquecimento, eletricidade, etc. (tradução nossa). 
 
160 O Budget dá amplas provas de que os paradoxers são, de fato, freqüentemente intelecutais indisciplinados. 

Mas também mostra que muitas vezes são homens com poderes mentais incomuns, e não raramente com um 

alto sentido desenvolvido por convicção lógica (tradução nossa). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

      Ilustração 27 - Gota de orvalho em uma folha 
        Fonte: Escher (2007) 
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Inicialmente é imperioso retomarmos as respectivas definições de “paradoxo” 

esboçadas nos capítulos três e quatro. Com elas, verificamos que, em princípio, ambas as 

conceituações seguem a definição etimológica da palavra. O fato de um “paradoxo” ser algo 

contrário ao senso comum, ou à opinião admitida como válida se aproxima, em essência, da 

concepção de Augustus De Morgan quando sustenta que um paradoxo é aquilo que se 

“afasta” da opinião geral, pelo assunto, pelo seu método ou pela sua conclusão. A diferença 

entre ambas reside, justamente, na especificação notada ao final da última frase “pelo assunto, 

pelo seu método ou pela sua conclusão”. A primeira dá ao termo um sentido mais abrangente; 

há uma alusão ao fato de um paradoxo ser algo que vai de encontro às nossas crenças, àquilo 

que realmente adotamos como verdadeiro. O que, necessariamente, dá crédito à afirmação: “a 

existência de um paradoxo não-resolvido mostra que há algo nos nossos raciocínios ou nos 

nossos conceitos que não compreendemos” (BLACKBURN, 1997, p. 280).  

Alguns exemplos desse tipo foram notados: Zenão de Eléia e seus paradoxos contra o 

movimento, Bertrand Russel e suas inquietações na Teoria dos Conjuntos, entre outros. A 

filosofia tem uma participação fundamental em paradoxos desse tipo pelo fato de utilizar 

argumentos racionais aparentemente lógicos, mas que podem, eventualmente, contrariar por 

completo os nossos sentidos. Dessa forma, o campo de atuação dos paradoxos na filosofia não 

se limita às questões de cunho metodológico, mas proporcionam uma investigação sistemática 

e rigorosa de fenômenos que nos são mais sensíveis e, assim, mais próximos da realidade 

cotidiana. 

Para a filosofia, paradoxal é uma questão que se assemelha à formulada pelo médico 

alemão Heinrich Olbers, em 1823, e que ficou conhecida como Paradoxo de Olbers: “Por que, 

em um Universo infinito, e, portanto presumivelmente com um número infinito de estrelas, o 

céu noturno é escuro e não iluminado” (OLBERS, apud GLEISER, 2006, p. 389). Assim, 

“para embaraço dos cientistas da época, um dos fenômenos mais ordinários de nosso dia-a-

dia, a escuridão do céu noturno, continuava a ser um mistério”
161

 (GLEISER, 2006, p. 325). 

Esse paradoxo levou os cientistas da época à uma reformulação dos fundamentos 

cosmológicos e, portanto, à uma mudança do senso comum e dos métodos adotados. A partir 

de questionamentos semelhantes se promove a evolução da ciência; o paradoxo suscitado 

nesses casos é o meio-termo que se interpõe entre antigos e novos padrões científicos.  
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Em contrapartida, a definição “demorganiana” para “paradoxo” resguarda algumas 

limitações implícitas na ciência. Posteriormente, implica que os paradoxos do A Budget são 

aqueles que, direta ou indiretamente, contestam o método científico, ou seja, não obedecem 

rigidamente aos cânones metodológicos da racionalidade científica, ademais sua conclusão é 

geralmente questionável. Por vezes, são convencionados como “piadas”, como o próprio autor 

sugere, ou absurdos conceituais, reiterando o caráter de ser algo inesperado ou extravagante 

para os padrões científicos estabelecidos.  

Em poucos casos são meritórios; um deles refere-se a William Gilbert (1540 – 1603) e 

sua teoria precursora sobre o magnetismo, sob o qual De Morgan afirma que “Of the great 

work on the magnet there is no need to speak, though it was a paradox in its days”
162

(1954a, 

p. 68). Nesse trabalho, o primeiro evidente tratado de física publicado na Inglaterra, ele 

demonstrou que a Terra era um grande magneto esférico e sugeriu que a variação e a 

declinação de uma agulha serviam como um recurso para medir a latitude ao mar. Válido 

seria complementar que as idéias de magnetismo sugeridas por Gilbert influenciaram estudos 

posteriores significativos em astronomia como os de Johannes Kepler (1571- 1630) sobre o 

movimento planetário.  

Na maioria dos casos comentados, entretanto, os paradoxos listados congregam um 

caráter científico pouco aceito na comunidade e demonstram a fragilidade de revolucionárias 

idéias, visto que não têm no que se basear. Em suas justificativas, De Morgan procura 

apresentar explicações racionais, claras, simples e rigorosamente embasadas em métodos pré-

estabelecidos, opondo-se ao espetacular, ao mágico e ao fantástico, isto é, ao que está fora do 

padrão científico vigente.  

Uma justificativa plausível para tal conclusão é indicada pelo fato de que esses 

paradoxos raramente fogem às questões de Astronomia, Física, Lógica ou Matemática. 

Coincidentemente, áreas em que leis exprimem relações necessárias e universais entre os fatos 

investigados e onde demonstrações garantem a verdade e a utilidade do resultado do que está 

sendo demonstrado; áreas que exigem rigor metodológico matemático.  

Os casos astronômicos e físicos foram geralmente caracterizados pela defesa da teoria 

geocêntrica e/ou pelas controversas opiniões entre ciência e religião. As questões do 

movimento da Terra propostas por De Morgan foram o único ponto em que a ortodoxia entrou 

em contato real com a ciência, pois “Many students of physics were suspected of magic, many 
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(tradução nossa). 

 



- 169 - 

 

of atheism: but, stupid as the mistake may have been, it was bona fide the magic or the 

atheism, not the physics, which was assailed”
163

 (DE MORGAN, 1954a, p. 36). Do lado 

astronômico, a mesma questão, segundo De Morgan, transformou-se em uma bela doutrina, 

independente das conseqüências, isso porque era contraditória à Bíblia. 

O “desvelar” matemático exige rigorosidade no emprego da metodologia científica. 

Isso por se tratar de uma ciência formal, prevalecendo, em suas proposições, requisitos de 

consistência e teorias regidas por um conjunto de enunciados organizadamente relacionados 

entre si. Portanto, o método científico dominante dessa ciência é condicionado a um conjunto 

geral de regras e técnicas nas quais se deve fazer a investigação.  

Dessa forma, o endosso de teorias matemáticas são justificadas pela essência da 

metodologia empregada e pela verificabilidade de suas proposições. Nesse aspecto, tais 

requisitos mostram-se como critérios primordiais de cientificidade, ou seja, necessários para 

que se atribua credibilidade às eventuais proposições científicas. Além disso, é fundamental 

especificar sob que condições específicas, presentes ou futuras, tal teoria é útil e, dessa forma, 

refletir sobre a aplicação do novo conhecimento.  

Diante desse quadro, seria presumível que na relação de paradoxos de De Morgan, em 

virtude da limitação já mencionada, não encontrássemos nenhum exemplo de paradoxo 

matemático verídico, isto é, os que fazem referência a situações que parecem impossíveis ou 

mesmo auto-contraditórias, mas que são verdadeiras. Com efeito, não foi observado nenhuma 

menção, por exemplo, aos casos que abordassem temáticas da Geometria não-euclidiana; 

apesar de essa nova visão ter sido desvelada no início do século XIX e, de certa forma, ter 

provocado um “choque” aos padrões geométricos tradicionais. Em contrapartida, é possível 

encontrar repetidos casos de quadradores de círculo, um problema demonstravelmente 

insolúvel na concepção matemática; ou ainda teorias que defendem o sistema geocêntrico 

planetário, cuja metodologia não se baseia no critério matemático.  

Supostamente, em face dessa seleção, sustentamos que De Morgan não admita que um 

sistema que possa ser provado de forma verdadeira, seja convencionado como “paradoxo”. 

Teorias como a de Copérnico e William Gilbert, são incluídas nessa categoria mais pela 

repercussão de suas idéias na época do que, propriamente, pelo sucesso do resultado obtido. 

Já a exclusão do sistema lógico de Boole, se faz pela ausência de outros referenciais teóricos 

aos quais pudesse ser comparado, isto é, por se tratar de um estudo de introdução de conceitos 
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jamais vistos, contudo plausíveis para a ciência. No geral, o pensamento de De Morgan se 

opõe às percepções de Erickson e Fossa em seu trabalho de 1998, donde um “paradoxo” é o 

que contradiz conceitos e opiniões estabelecidas por apresentar uma conclusão que resulte em 

uma ruptura conceitual.  

De tudo o que se apresenta, reiteramos que os “paradoxos” do A Budget foram 

escolhidos satisfatoriamente para o preenchimento de uma obra de cunho bibliográfico e 

irônico. Nela, apresentam-se casos da excentricidade e espirituosidade de alguns cientistas na 

formulação de suas teorias, ou de estudiosos na divulgação das suas idéias, tudo em nome do 

convencionado “avanço científico”. Isso pode ser facilmente confirmado quando o autor 

certifica que “Many of the things brought forward would now be called crotchets, which is 

the nearest word we have to old paradox.”
164

(DE MORGAN, 1954a, p. 2). 

O “antigo paradoxo” defendido por De Morgan, articula-se a uma das asserções 

expostas pelo OED, que afirma “Often applied to a statement or proposition that is actually 

contradictory, or contradictory to reason or ascertained truth, and so, essentially absurd and 

false […]
165

(OED, apud ERICKSON; FOSSA, 1998, p. 148). Assim, estabelece seus 

paradoxos em face de tudo que é extraordinário e excepcional por fugir ao padrão comum. 

Nesse aspecto, o fato de indicar logo na introdução que ele vai utilizar a palavra no sentido 

antigo, nos faz desistir de exibir críticas mais incisivas sobre os casos relatados em seu livro. 

Evidentemente, ao transpormos os casos de “paradoxos” e “paradoxers” da obra de De 

Morgan para uma concepção mais atual, verificamos facilmente que não se tratam de 

paradoxos. Nenhum deles exigiu, da comunidade científica, investigações mais rigorosas 

sobre os casos. Erickson e Fossa (1998) traduzem bem essa argumentação quando sugerem 

que não podemos classificar uma declaração paradoxal baseados apenas em sua aparência 

absurda; deverá haver razões convincentes para receber a asserção. 

 Outro aspecto que complementa a conclusão acima se situa no fato de que um 

“paradoxo” caracteriza-se, geralmente, pelo seu aspecto cativante, provocativo, sedutor, 

promovendo a curiosidade, o estímulo e a motivação para novas descobertas. Os paradoxos da 

obra de De Morgan não acontecem dessa mesma forma, pois constituem-se apenas de relatos 
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de obras e autores que, em sua maioria, não são mais conhecidos no universo científico e, 

cujas teorias não possuem nenhuma aplicação e/ou interferem na promoção da Ciência.  

Em outras palavras, Ernest Nagel (1954, introdução) assevera: “It is a fascinating 

survey of part of the huge debris of barren intellectual labor which borders the winding path 

cut by modern science through the jungle of human ignorance
166

. Dessa forma, verificamos 

que os paradoxos do A Budget of Paradoxes, apesar de pouco produtivos, constituem-se em 

inflexões da ciência moderna, e, portanto, têm seu merecimento pela abordagem histórica-

científica. 

É relevante concluir que, apesar de muitas diferenças, ambas as conceituações trazidas 

para o termo “paradoxo” foram tomadas como critérios de investigação e, por isso, não nos 

obrigam a defender unicamente uma ou outra; o essencial é compreender as idéias envolvidas 

nas duas conotações. A ciência não é um sistema de crenças, mas um sistema de 

conhecimento desenvolvido com o objetivo de organizar e explicar a realidade dos fenômenos 

da Natureza e do ser humano. Diferentes pessoas optam por diferentes caminhos; para alguns, 

a metodologia é suficiente, isto é, eles valorizam a “forma”. Para outras, no entanto, a cena 

diária e seus fenômenos parecem mais adequados para criar novas teorias; estas dão crédito ao 

“conteúdo”. Cabe ao bom cientista fazer o cruzamento das fronteiras entre as duas, buscando 

sua complementaridade, e encontrar um consenso para adequá-las às situações a que somos 

expostos.  

Adentrando mais profundamente na definição “demorganiana”, baseamos nossa 

análise sobre duas perspectivas. A primeira simboliza a visão do autor, enquanto crítico de 

obras e sua postura com relação às idéias e teorias que fundamentam os trabalhos dos 

cientistas. A segunda dá conta de situar o outro lado, o “paradoxer” por excelência, o que se 

distingue da opinião da maioria; aquele que, acima de tudo, busca o conhecimento e, 

eventualmente, extrapola em suas definições; o polemizador que, de certa forma, convida ao 

debate, tão caro ao avanço da ciência.  

Sobre a primeira, observamos que a situação de Augustus De Morgan é bastante 

confortável; o fato de estar de acordo com a maioria da comunidade científica é diretamente 

proporcional ao desconforto associado à defesa de circunstâncias minoritárias. Um exemplo 

bastante evidente nessa conduta é o tratamento destinado aos antinewtonianos ou aos 

“quadradores do círculo” cujas críticas foram mais contundentes. Esses fatos, no entanto, não 
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conduzem necessariamente à confirmação do adágio “a maioria sempre tem razão”. 

Evidentemente, é notório esclarecer que algumas razões levam a grande maioria dos homens 

da ciência a pensar assim. O matemático – e a ele incluí-se De Morgan – por vocação é 

moldado para garantir a objetividade e a universalização dos resultados de seus estudos; de tal 

modo, não seria, portanto, enganoso imaginar uma conduta diferente da direcionada pelo 

autor em suas críticas aos diversos ensaios do livro. Aliás, tradicionalmente, a beleza na 

Matemática é concebida como sinônimo de verdade, e por isso, tudo que foge a esse padrão é 

considerado inútil, desprezível ou ordinário; a universalização das teorias supõe, 

implicitamente, sua validade em qualquer parte do universo, bem como, em qualquer 

momento histórico. 

Diante disso, concluímos em nossa pesquisa que o pensamento de De Morgan está 

associado ao desejo de extirpar o erro e procurar certezas como garantia para, eventualmente, 

invalidar uma teoria consagradamente estabelecida, o que, de forma alguma, pode ser 

desmerecido. Essa atitude é um dos ingredientes principais para o conhecimento científico; a 

ciência é o que é hoje em virtude de todos esses embates, contradições, controvérsias e 

rupturas de teorias. Dessa forma, é ingênuo pensar em um caminho linear para a ciência; ela é, 

pura e simplesmente, o resultado de quebras de paradigmas e esforços, nem sempre 

amistosos, mas ainda assim, progressivos. 

Um traço característico de De Morgan e comentado enfaticamente ao longo desta 

dissertação é o seu apego ao processo metodológico científico pré-estabelecido e à 

apropriação do conhecimento baseado em fontes confiáveis. Sob esse aspecto, o autor, 

repetidamente, evoca tais condições como pressuposições de um bom trabalho investigativo; 

em sua concepção de “ciência”: a não apropriação prévia do assunto, a análise e interpretação 

malfeitas dos fatos, ou mesmo a não utilização de metodologias confiáveis podem resultar em 

informações sem fundamento ou apenas um modo de tornar o “paradoxer” famoso.  

Sobre tais direcionamentos é relevante considerarmos que muito se tem discutido 

sobre qual(quais) a(s) melhor(es) forma(s) de se “fazer” ciência; ou qual a melhor 

metodologia a ser empregada para a descoberta de novas teorias. Contudo, permanecemos 

com essa dúvida. Provavelmente, a sua exigência quanto ao método (da maioria) seja uma 

condição que não subsidie expectativas científicas mais atuais e, dessa forma, acabam por 

criar limitações ao progresso da ciência. 

 A história retrata exemplos simbólicos dessas interpelações; por muitos séculos, a 

maioria considerava a Terra plana e localizada no centro do universo. Depois de admitida a 

sua esfericidade, poucos retiravam-lhe o trono central; muitos conflitos científicos marcaram 
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esse período até que a primeira teoria fosse derrubada. Numa perspectiva histórica, a maioria 

nem sempre tem razão; o “paradoxer” Copérnico é um exemplo dessa argumentação. Com 

efeito, tal constatação indica também a importância de ideais minoritários como parte do 

progresso científico. 

Uma alegação dessa natureza nos faz retomar as palavras de De Morgan, quando 

conclui que a ação isolada de um único oponente não pode ser creditada, a não ser que ela seja 

respaldada, em um processo posterior, por uma quantidade expressiva de estudiosos. 

Contudo, para que uma teoria seja respaldada, é necessário que alguém a divulgue, ou seja, 

deve haver o primeiro a se expor, para que, a partir dele, a pesquisa seja avaliada. As teorias 

astronômicas de Newton, defendidas contundentemente por De Morgan, são simbolizadas 

como uma ação de razão isolada e bem sucedida na época. Desse modo, reiteramos que as 

controvérsias entre De Morgan e seus “paradoxers” são caracterizadas por uma larga 

vantagem para o nosso autor, já que todas as suas defesas são fundamentadas em teorias que, 

no século XIX, se concretizavam como paradigmas. 

Entretanto, a ciência, ao longo do século XX, passou por um amplo debate sobre os 

seus princípios básicos de construção. Segundo Gaston Bachelard (1884-1962), filósofo da 

ciência contemporâneo, em sua obra de 1938, A Formação do Espírito Científico, diz que 

algumas correntes científicas anteriores imaginavam ter realizado com êxito o delineamento 

dos fenômenos, assim como a ordenação em série dos acontecimentos decisivos de uma 

experiência. Em outras palavras, tais correntes imaginavam ter realizado a “geometrização”, 

na qual se estabelece a conciliação perfeita entre “matemática e experiência, leis e fatos” 

(BACHELARD, 1996, p. 7), constituindo-se a tarefa essencial do espírito científico. 

Reiteramos que o conceito de “geometrização” sugere uma figura fechada e limitada que não 

possui propriedades além das impostas pelas retas que a determinam. Certamente, se a ciência 

fosse apoiada por essa aparente “geometrização”, o progresso da ciência não seria mais feito 

por saltos ou revoluções, e sim por um processo contínuo e cumulativo; nada empolgante. 

Essa primeira representação geométrica mostra-se, contudo, inacabada diante de seu 

princípio regulador de “renovação” e, em conseqüência, torna-se insuficiente na medida em 

que os cientistas descobrem que os conceitos, os procedimentos e os instrumentos existentes 

não explicam o que estão observando nem levam aos resultados que estão buscando; 

encontram, segundo Bachelard, um “obstáculo epistemológico”: 
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O conhecimento adquirido pelo esforço científico pode declinar. A pergunta 

abstrata e franca se desgasta: a resposta fica concreta. A partir daí, a 

atividade espiritual se inverte e se bloqueia. Um obstáculo epistemológico se 

incrusta no conhecimento não questionado. Hábitos intelectuais que foram 

úteis e sadios podem, com o tempo, entravar a pesquisa (BACHELARD, 

1996, p. 19). 

 

 

A resposta concreta é aquela que domina o problema pelo hábito conservativo, mesmo não 

sendo a mais adequada. Para Bachelard, chega um momento em que os pensadores preferem 

perguntas que confirmem o seu saber a questionamentos que o contradizem; “[...] os grandes 

homens são úteis à ciência na primeira metade de sua vida e nocivos na outra metade” 

(BACHELARD, 1996, p. 19). Ao entravar a pesquisa, os hábitos intelectuais conservativos 

cessam o crescimento espiritual científico. 

A “geometrização” permaneceu no século XIX “como conquista definitiva e suficiente 

para constituir o sólido espírito científico” (BACHELARD, 1996, p. 11). Esse período foi 

denominado como “estado científico”. Assim sendo, podemos pressupor que De Morgan 

esteja envolvido, ainda que inconscientemente, nessa concepção de ciência como uma “figura 

limitada” e, por isso, é pouco simpático à criação, ao novo e à inventividade tão preciosos ao 

espírito científico. Nessa época, a “boa” ciência era assim considerada quando unificava 

fenômenos ou aspectos diversos como idênticos; simplificava-se ou economizava-se métodos 

e princípios (BACHELARD, 1996). 

A afirmação “o homem se apega àquilo que foi conquistado com esforço” 

(BACHELARD, 1996, p. 11) sugere a exigência de De Morgan quanto ao método, e justifica-

se assim como influência de sua época. 

Sobre o século XIX, o pensamento esboçado anteriormente é compartilhado com o de 

Marcelo Gleiser (2006, p. 238-239) quando deduz que: 

 

 

Durante o século XIX, a física clássica atravessou um período de grande 

expansão. A visão do mundo newtoniano gozava de extraordinário sucesso, 

tornando-se o símbolo do racionalismo aplicado à Natureza [...] As pesquisas 

de Darwin sobre a evolução e seleção natural haviam aumentado ainda mais 

a separação entre Igreja e Ciência [...] A divisão entre ciência e religião 

havia se tornado oficial e permanente [...] Em contrapartida, encontramos 

uma crença na “unidade” dos fenômenos naturais, expressa através de uma 

profunda admiração pela beleza que emerge como conseqüência dessa 

unidade [...] 
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A “unidade dos fenômenos naturais” é equivalente à “geometrização” de Bachelard e 

característica do século XIX. Ainda, segundo o filósofo, a “geometrização” concebida nesta 

época é um estágio intermediário ao “novo espírito científico” desencadeado no início do 

século XX, “[...] momento em que a relatividade de Einstein deforma conceitos primordiais 

que eram tidos como fixados para sempre [...] propõe as abstrações mais audaciosas [...] sinal 

de espantosa maturidade” (BACHELARD, 1996, p. 9). Dessa forma, estabelece a teoria da 

relatividade de Albert Einstein (1915) em substituição à teoria gravitacional de Newton como 

um dos processos precursores do estágio de avanço científico seguinte, o “novo espírito 

científico”.  

 O sucesso das idéias de Einstein é confirmado por Gleiser (2006, p. 305) ao afirmar 

que: 

 

 

Para sua nova teoria da gravidade, ou teoria da relatividade geral, ele teve de 

desenvolver uma estrutura conceitual radicalmente diferente, que combinou 

de modo belíssimo conceitos físicos e matemáticos [...] Essa descoberta 

marca o despertar de uma nova era para a cosmologia [...] 

 

 

A declaração de Gleiser apenas reforça a concepção de que a ciência é um processo sem fim; 

em suas palavras: “„uma procura‟ num território sem fronteiras” (GLEISER, 2006, p. 384). 

Da mesma forma, o pensamento de Bachelard indica que o discurso sobre um método 

científico será sempre um discurso de circunstância, de momento, e não determinará 

necessariamente uma concepção definitiva do espírito científico.  

Supostamente, o pensamento “bachelardiano” de formação do espírito científico 

introduz e se articula ao de Thomas Khun (1922 - 1996) e de sua estrutura das revoluções 

científicas, visto que a concepção de progresso científico de ambos os pensadores possuem 

raciocínios muito parecidos. O que Khun chama de “anomalia”, Bachelard chama de 

“obstáculo epistemológico”; a “revolução científica” de Khun se identifica com o “novo 

espírito científico” de Bachelard. No geral, a idéia de ciência dos dois filósofos é 

essencialmente semelhante; a ciência não pode ser concebida como um corpo de teorias bem-

sucedidas que cresce cumulativamente seguindo um padrão metodológico comum. Ao 

contrário, o progresso científico é pura e simplesmente resultado de rupturas de paradigmas 

(crises), contradições, limitações, e uma forte relação entre razão e experiência (KUHN, 

2007). 
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Essas argumentações, no entanto, não devem condenar pensadores como De Morgan, 

uma vez que, mesmo na contemporaneidade, permanecem vestígios de concepções científicas 

análogas às de nosso autor. Assim, se faz ciência; os modelos científicos de hoje certamente 

serão precárias aproximações para os que surgirão no futuro e, por outro lado, constituem-se 

grandes progressos em comparação às teorias de nossos antepassados.  

Seguindo essa concepção, os “paradoxers” e “paradoxos”, ressuscitados no livro de 

Augustus De Morgan, ao se oporem ao método, dão margem à inventividade e ao novo, 

devendo, por conseguinte, ser considerados instrumentos preciosos para a formação do 

espírito científico; o espírito que anima a ciência para que ela se desvele e prospere.  

Aliás, conforme Bachelard, a condição para a formação satisfatória do espírito 

científico pode ser sintetizada no trecho abaixo: 

 

 

[...] toda cultura científica deve começar [...] por uma catarse intelectual e 

afetiva. Resta, então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em 

estado de mobilização permanente, substituir o saber fechado e estático por 

um conhecimento aberto e dinâmico, dialetizar todas as variáveis 

experimentais, oferecer enfim à razão razões para evoluir (BACHELARD, 

1996, p. 24). 

 

 

A “catarse intelectual” representa o desapego aos dogmas da racionalidade. É não pressupor 

que haja um único caminho ou um único dispositivo adequado para “fazer ciência”; é como 

começar do zero, mantendo sempre a coerência, tão cara à ciência, de forma que não se caia 

no abismo do “sem sentido”.  

 A proposta (antiga) de “fazer científico” por De Morgan, é essencialmente distinta da 

mais atual de Gaston Bachelard. Contudo, devemos lembrar que aquele viveu em uma época 

de elevada produção científica, baseada principalmente na exigência metodológica. Dessa 

forma, tal influência está implícita em suas concepções, sendo, inclusive, componente da 

estrutura que rege o verdadeiro avanço científico na versão atual.  

Com base nos filósofos, Kuhn e Bachelard, podemos concluir que os princípios que 

regem o conhecimento e, conseqüentemente, o almejado progresso da ciência, se fazem, entre 

outras coisas, de “paradoxos”, “paradoxers” e de personificações científicas do porte de 

Augustus De Morgan.  
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