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Resumo 

Este trabalho visa o estudo do argumento ontológico Godeliano em seus aspectos lógicos e filosóficos. Quanto aos 

aspectos lógicos, analisamos o sistema de Godel em linguagem de Lógica Modal S5 de segunda ordem e com 

quantificadores tendo em vista a demonstração de seus teoremas bem como de algumas propriedades. Também 

analisamos os antecedentes filosóficos do argumento de Godel, como o argumento ontológico de Anselmo, tanto em 

sua estrutura lógica quanto em sua conexão mútua. 
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Introdução 
Anselmo, arcebispo da Cantuária (1077), foi o primeiro 

proponente de um argumento ontológico, isto é, um 

argumento que, partindo da própria concepção da 

divindade e utilizando de premissas de natureza 

apriorísticas e necessárias, conclui a existência 

necessária de Deus. Ele foi seguido por Descartes e por 

Leibniz, que criticou e aperfeiçoou o argumento 

Cartesiano. O argumento ontológico também recebeu 

duras críticas de Aquino e de Kant, que afirmaram a 

impossibilidade de se argumentar pela existência de 

Deus de maneira puramente apriorística. 
Com o surgimento das Lógicas Modais, o argumento 
ontológico ressurgiu no horizonte da Filosofia no século 
XXI. Gödel, um dos maiores Lógicos Matemáticos de 
todos os tempos, também deixou aqui sua contribuição. 
Seu argumento foi publicado postumamente por Howard 
J. Sobel (1987), baseado em anotações de Dana Scott, 
professor de Princeton, para quem Gödel confiou seu 
argumento. 

Resultados e Discussão 
O argumento de Gödel foi escrito em linguagem formal 

de Lógica Modal S5 de segunda ordem, com 

quantificação mista sobre objetos e sobre sentenças. Há 

também um predicado de segunda ordem primitivo P, 

que se aplica aos predicados de primeira ordem, e que 

juntamente com os axiomas do sistema forma uma teoria 

sobre propriedades positivas. Gödel propõe em suas 

notas que P seja interpretado no sentido estético-moral 

ou no sentido de privação e não-privação. Enquanto tal 

interpretação está de acordo com uma metafísica 

Platônica, que associa o ser ao bem e o não-ser a 

privação, assim como também se adequa a concepção 

Leibniziana de perfeição em termos de quantidade de 

essência, é discutível se qualquer interpretação 

axiológica de P é compatível com a axiomática proposta 

por Gödel. A argumentação Gödeliana, no geral, traz 

marcas do projeto Leibniziano de primeiro provar a 

possibilidade de um ser divino que possua um certo 

conjunto de perfeições, e então demonstrar que se é 

possível que um tal ser existe, então ele deve existir 

necessariamente. Gödel, então, define a divindade em 

termos de possuir todas as propriedades positivas, define 

também a essência de um indivíduo, constituindo uma 

teoria sobre essências e existência necessária. Dentro 

desse sistema, Gödel segue a rotina Leibniziana e 

demonstra a existência necessária e única de um ser que 

tenha por essência a divindade. 
Também analisamos os argumentos ontológicos 
precedentes ao de Gödel, especialmente o de Anselmo. 
Por ter sido escrito em linguagem natural, tivemos o 
trabalho de lidar com as ambiguidades quanto a 
possíveis traduções para Linguagens de Primeira Ordem. 
Identificamos que algumas traduções reproduzem mais 
fielmente a estrutura das frases do manuscrito original do 
Proslogion em Latim. Descobrimos também que há 
traduções possíveis do argumento Anselmiano para 
Linguagem Lógica de Primeira Ordem em que o 
argumento é válido. 
 

Conclusões 
Quanto a tradução do argumento de Anselmo para 
linguagem formal, verificamos que as ambiguidades 
presentes na linguagem natural apresentam reais 
dificuldades para averiguar a validade lógica de um 
argumento filosófico. Enquanto o argumento de Gödel já 
foi escrito em linguagem formal, e, portanto, não padece 
dessas ambiguidades, ele apresenta suas próprias 
dificuldades. A primeira dificuldade se encontra na 
interpretação filosófica do primitivo P (“propriedade 
positiva”). O argumento também divide opiniões quanto 
ao seu significado geral. Todavia, a despeito de qual seja 
seu mérito filosófico, existe consenso de que o sistema 
original de Gödel possui patologias como o colapso 
modal e a existência necessária de qualquer ente atual, 
precisando, portanto, ser emendado em sua axiomática. 
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