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MUNDOS POSSÍVEIS E LÓGICA DEÔNTICA 

 

A lógica deôntica pode ser classificada como um sistema intensional que, por sua 

vez, tem como característica, de modo geral, o uso de linguagens que envolvem semânticas 

que utilizam da noção de mundos possíveis (Gomes, 2008). Um mundo possível é aquele em 

que Sócrates esteja vivo no ano de 2015. Outro mundo possível é aquele em que acontece o 

mundo real. A semântica dos mundos possíveis possibilita que haja substituição entre a 

linguagem modal pela linguagem quantificacional da lógica de 1ª ordem (Murcho, 2006). 

Pode-se dizer que a lógica deôntica é aquela que trata das questões que envolvem normas, no 

que se refere ao obrigatório ou permitido. Ou seja, a lógica deôntica deve capturar as ideias 

relativas a obrigações e permissões. A lógica deôntica em muito se parece com a lógica 

modal, uma das principais lógicas que compõem os sistemas intensionais, principalmente na 

forma em que seus operadores trabalham. Por exemplo, a lógica modal é composta por 

operadores aléticos de necessidade (□) e possibilidade (◊). Em uma frase modal do tipo: ◊ o 

sol está brilhando em Maceió; será verdadeira em pelo menos um mundo possível. Já a frase: 

□ 2+2=4; será verdadeira, se, e somente se, 2+2=4 for verdadeira em todos os mundos 

possíveis. Desta forma, tais operadores podem ser definidos, na medida em que um deles é 

tomado como primitivo. Por exemplo, o operador de possibilidade (◊) tomado como operador 

básico, primitivo, posso definir o operador de necessidade (□): □φ = df  ~◊~φ . Da mesma 

forma, podemos definir o operador de possibilidade, tomando o operador de necessidade 

como primitivo: ◊φ = df  ~□~φ.  É válido lembrar que nos mundos possíveis presentes na 

lógica modal deve haver relações de acesso do tipo: qualquer (sistema K); reflexiva (sistema 

T); seriada (sistema D); reflexiva e transitiva (S4); e, por fim, reflexiva, simétrica e transitiva 

(S5). Apesar de a lógica deôntica, à primeira vista, parecer ser apenas um pequeno 

desdobramento da lógica modal, o Princípio da Precariedade prova que a necessidade da 

existência da lógica deôntica é real. Isso porque, ele prova que um dos princípios aléticos 

mais importantes como '□p → p é verdadeiro', não se aplica ao operador deôntico análogo O 

(obrigação). Então, 'Op→p será falso'. Pois, nem sempre o que é obrigatório é cumprido. 

Como vimos, se □2+2=4, então 2+2=4. Já, afirmar que é obrigatório o uso de cinto de 

segurança nos automóveis, não garante que todos os usuários os utilizem. Logo, faz-se 

necessário o uso de operadores deônticos: O (obrigação), P (permissão) e F(proibição), para 

que uma lógica deôntica possa ter bons resultados.  

 


