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RESUMO 
 

Essa monografia é resultado de uma pesquisa bibliográfica, mostrando as 
várias áreas onde a Álgebra Booleana é aplicada. A Álgebra Boolena foi criada 
por George Boole que ao fazer amizade com um matemático se viu interessado 
na discussão que ele vinha travando com outro matemático, a discussão o 
ajudou a moldar os conceitos de Álgebra Booleana. Uma Álgebra Boolena 
muito estudada e utilizada é a Álgebra Proposicional, que pode ser vista em 
uma das seções do primeiro capítulo. A maneira como a Álgebra Booleana, a 
Proposicional, se encontra em situações acadêmicas de outras áreas é 
surpreendente, a questão da Busca do Google talvez seja a mais intrigante de 
todas, por ser algo que é guardado como segredo de Estado. No primeiro 
capítulo temos o conceito histórico da Álgebra Booleana, quem a criou, como 
criou, por que criou, o que é, seus conceitos, teoremas, etc.. No segundo 
capítulo vemos um pouco sobre o conceito dessa álgebra no uso dos circuitos 
lógico e elétrico, com representações gráficas de conceitos vistos no primeiro 
capítulo. Já no terceiro capítulo, vemos duas curiosidades que a maioria das 
pessoas não havia ouvido falar, e uma delas iniciou uma discussão sobre a 
educação matemática para crianças. 
 
 
Palavras-Chave: Álgebra Booleana; Lógica Matemática; George Boole; álgebra 
proposicional; tabela verdade; circuitos lógicos; circuitos elétricos; Google; 
Jogos Boole.       
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INTRODUÇÃO 
 

 A ideia surgiu do interesse da autora desse trabalho pela lógica 

matemática, da curiosidade ao descobrir de que essa álgebra provém de uma 

área da matemática que não é muito abordada no curso de graduação e da 

primeira experiência da autora com esse tipo de álgebra em uma matéria do 

tipo optativa no curso de graduação. Essa monografia tem dois objetivos: 

mostrar a amplitude da Álgebra Booleana e fazer essa álgebra ser mais 

estimulante aos alunos de graduação de matemática. 

 A metodologia utilizada nesse trabalho foi pesquisa bibliográfica de 

trabalhos feitos com Álgebra Booleana, a fim de saber as áreas onde essa 

álgebra pode ser aplicada. Os temas abordados nesses trabalhos foram 

apresentados de forma teórica nessa monografia, com o acréscimo de uma 

utilização desconhecida para a autora do trabalho e de figuras a fim de 

complementar a explicação textual de modo que o leitor possa ver o que se 

está discorrendo. 

 No primeiro capítulo, o conceito histórico da Álgebra Booleana é 

apresentado com a história de seu criador, George Boole, e com as 

características dessa álgebra, tais como: conceitos, axiomas, teoremas, etc.. 

 No segundo capítulo, temos duas utilizações muito conhecidas da 

Álgebra Booleana: circuitos lógicos e circuitos elétricos. Nessa seção é 

discutida a relação entre a álgebra e os circuitos em si.  

 No terceiro capítulo, outras duas utilizações são apresentadas como 

curiosidades para o leitor. 
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CAPÍTULO 1. Álgebra Booleana 
 

 Neste capítulo, vamos apresentar algumas informações históricas e 

teóricas sobre Álgebra Booleana. As informações apresentadas aqui tiveram 

como referência o trabalho de Mendelson (1977). 

 

1.1. História 
 

A Álgebra Booleana tem esse nome porque foi criada por George Boole. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. 

 
1.1.1 George Boole(1815-1864) 
 

 

Imagem 1.1 – George Boole (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/George_Boole_color.jpg) 

 

 
George Boole foi um matemático inglês. Nasceu em 2 de novembro de 

1815 em Lincoln, Inglaterra. Recebeu de seu pai, que era um sapateiro pobre, 

as primeiras instruções sobre Matemática. No entanto, o seu primeiro interesse 

foram os idiomas, pois acreditava que o ajudariam em sua condição social. 

Apesar de ter frequentado a escola primária da National Society, só 

cursou lá a formação básica. A partir daí se tornou autodidata. Aos 16 anos era 

professor assistente, e aos 20, em 1835, fundou sua própria escola. Nesse 

momento, seu interesse por idiomas acabou e passou a estudar Matemática. 

O primeiro trabalho em Matemática foi encorajado por um professor de 

Cambridge, Duncan Gregory (1813-1844), e tinha como base estudos de 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/George_Boole_color.jpg
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Laplace e Lagrange. Foi convidado por Duncan a estudar em Cambridge, mas 

recusou por ter de cuidar de seus pais. Porém, fazia publicações no jornal de 

Matemática recém-criado de Cambridge, o Cambridge Mathematical Journal. 

Foi Duncan quem o influenciou a estudar álgebra. 

  

Imagem 1.2 – Duncan Gregory 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Duncan_Farquharson_Gregory.jpg/175px-

Duncan_Farquharson_Gregory.jpg) 

 

 

Em 1840, publicou seu primeiro trabalho original, e em 1844 recebeu 

uma medalha da Royal Society por uma publicação feita em uma de suas 

revistas, a Transactions. O trabalho era sobre cálculo de operadores. 

Em 1847, Boole publicou um livro que marcou a história da época e a 

sua própria, o The Mathematical Analysis of Logic (“A Análise Matemática da 

Lógica”). Esse livro, relativamente uma obra curta, foi produzido quando Boole 

se tornou amigo de De Morgan (1806-1871). De Morgan havia  iniciado  uma 

controvérsia com o filósofo escocês Sir William Hamilton (1788-1856) sobre 

lógica. Tal controvérsia captou o interesse de Boole, o que acabou originando o 

seu livro mais famoso, publicados alguns anos depois, no qual ele introduz a 

nova álgebra criada por ele, a Álgebra Booleana. 

 

A construção e programação dos computadores, que se iniciou 100 anos 

depois, foram fundamentadas por esse trabalho. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Duncan_Farquharson_Gregory.jpg/175px-Duncan_Farquharson_Gregory.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Duncan_Farquharson_Gregory.jpg/175px-Duncan_Farquharson_Gregory.jpg
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Imagem 1.3 – Augustus De Morgan 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/De_Morgan_Augustus.jpg) 

 

 

Imagem 1.4 – Sir William Hamilton 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/William_Hamilton_b1788.jpg) 

 

 
Em 1854, Boole publicou sua obra mais famosa, An Investigation into the 

Laws of Thought (“Uma Investigação sobre As Leis do Pensamento”). Esse 

trabalho estabeleceu as teorias matemáticas da lógica e da probabilidade, 

estabelecendo a álgebra formal e criando uma nova álgebra formal, que ficou 

conhecida como Álgebra de Boole ou Álgebra Booleana, também denominada 

como Álgebra da Lógica. Essa álgebra é hoje ainda muito utilizada na 

computação e ela foi fundamental para o funcionamento dos computadores. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/De_Morgan_Augustus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/William_Hamilton_b1788.jpg
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 Bertrand Russel (1872-1970), um famoso filósofo do século XX, afirmou 

que “A Matemática Pura foi descoberta por Boole numa obra que ele chamou 

“As Leis do Pensamento””. 

 

 

Imagem 1.5 – Bertrand Russel 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Bertrand_Russell_transparent_bg.png/200px-

Bertrand_Russell_transparent_bg.png) 

 

 
 A Álgebra Booleana ainda é muito utilizada nos dias de hoje na 

computação, telefonia e em outras áreas, algumas delas, serão apresentadas 

nessa monografia. 

 

1.2. A Álgebra Booleana 

 

“Álgebra Simbólica, contudo, é uma ciência que independe das 

combinações de sinais e símbolos de acordo com determinadas leis, que ao 

mesmo tempo independe de valores específicos para os ditos símbolos” 

George Peacock (1791-1858). 

 

“Define-se uma operação n-ária em um conjunto Y como qualquer 

função f que, para cada n-upla (y1,...,yn) sendo os elementos y1,...,yn em Y 

atribui um elemento f(y1,...,yn) em Y. Maneira mais tradicional de se afirmar que 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Bertrand_Russell_transparent_bg.png/200px-Bertrand_Russell_transparent_bg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Bertrand_Russell_transparent_bg.png/200px-Bertrand_Russell_transparent_bg.png
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f é uma operação n-ária em Y é dizer-se que Y é fechado em relação à função 

f.”(Mendelson, E. Álgebra Booleana e Circuitos de Chaveamento) 

 

Por Álgebra Booleana entendemos um conjunto B contendo dois 

elementos distintos, que denotaremos por  “0” e “1”, munido de duas operações 

binárias “˄“ e “˅” em B e uma operação singular “ ʹ “ em B. Operação binária 

sendo uma operação n-ária com n=2 e operação singular, uma operação n-ária 

com n=1. 

Além disso, o conjunto B tem que satisfazer os seguintes axiomas: 

(1) Para todo x,y ϵ B, x˅y=y˅x; 

(2) Para todo x,y ϵ B, x˄y=y˄x; 

(3) Para todo x, y, z ϵ B, x˄(y˅z)=(x˄y)˅(x˄z); 

(4) Para todo x, y, z ϵ B, x˅(y˄z)=(x˅y)˄(x˅z); 

(5) Para todo x ϵ B, x˅0=x; 

(6) Para todo x ϵ B, x˄1=x; 

(7) Para todo x ϵ B, x˅xʹ=1; 

(8) Para todo x ϵ B, x˄xʹ=0; 

(9) 0≠1. 

 

As regras (1) e (2) são chamadas de comutativas enquanto as (3) e (4), 

distributivas das operações “˄“ e “˅”. Representamos uma Álgebra Booleana 

da seguinte maneira: {B,˄,˅,ʹ,0,1}. Usandoos axiomas (1) a (9), conseguimos 

provar os seguintes teoremas. 

 

Teorema 1.1 Unicidade do Complemento: Se x˅y=1 e x˄y=0, então y=xʹ.  

Definição: complemento de um elemento x de B é o elemento x’. 

Prova: 

1- y=y˅0=y˅(x˄xʹ)=(y˅x)˄(y˅xʹ)=(x˅y)˄(y˅xʹ)=1˄(y˅xʹ)=(y˅xʹ)˄1=y˅xʹ; 

2- xʹ=xʹ˅0=xʹ˅(x˄y)=(xʹ˅x)˄(xʹ˅y)=(x˅xʹ)˄(xʹ˅y)=1˄(xʹ˅y)=1˄(y˅xʹ)=y˅xʹ. 

Logo, de (1) e (2) temos que y = xʹ. 

 

Corolário 1.2: Para todo z ϵ B, (zʹ)ʹ = z. 

Prova: 
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Vamos denotar (zʹ)ʹ:=zʹʹ e ((zʹ)ʹ)ʹ := zʹʹʹ. 

zʹ ˅ z = z ˅ zʹ= 1, e 

zʹ˄z = z˄zʹ = 0. 

Logo, pelo teorema 1.1, definindo x = zʹ e y = z, temos que z = zʹʹ, pois y 

= xʹ. 

z = (zʹ)ʹ = zʹʹ, 

z = zʹʹ 

 

Teorema 1.3 Idempotência: Para todo x ϵ B, 

I) x˄x = x 

II) x˅x = x 

Prova: 

I) x = x˄1 = x˄(x˅xʹ) = (x˄x)˅(x˄xʹ) = (x˄x)˅0 = x˄x 

II) x = x˅0 = x˅(x˄xʹ) = (x˅x)˄(x˅xʹ) = (x˅x)˄1 = x˅x. 

 

Definição: O dual de uma equação em Álgebra Booleana no conjunto B é a 

troca do conectivo ˄ pela disjunção ˅ e vice versa,˅ por ˄, e a troca do 

elemento “0”  por “1”  e “1” por “0”, obtendo uma nova proposição. 

 

Exemplo 1.1: O dual da proposição x˅(y˄z)=(x˅y)˄(x˅z)é (x˄y)˅(x˄z). 

 

Teorema 1.4 Princípio da Dualidade: Se uma equação A é dedutível dos 

Axiomas (1)-(9), então o dual de A também é dedutível dos Axiomas (1)-(9). 

Definição: Equação dedutível de algo é uma equação que provém desse algo, 

que surge ou é explicada por esse algo. 

Prova: 

 Vejamos os próprios Axiomas, o dual de cada um é outro axioma. (1) é o 

dual de (2) e vice-versa, os pares (3) e (4), (5) e (6), e (7) e (8) também são 

duais entre si, e o (9) é o seu próprio dual. 

 

 

Teorema 1.5 Para todo x,y,z ϵ B, valem as seguintes propriedades: 

I) x˄0 = 0; 
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II) x˅1 = 1; 

III) x˄(x˅y) = x; 

IV) x˅(x˄y) = x; 

V) [y˄x= z˄x e y˄xʹ = z˄xʹ]→y = z; 

VI) x˅(y˅z) = (x˅y)˅z; 

VII) x˄(y˄z) = (x˄y)˄z; 

VIII) (x˅y)ʹ = xʹ˄yʹ; 

IX) (x˄y)ʹ = xʹ˅yʹ; 

X) x˅y = (xʹ˄yʹ)ʹ; 

XI) x˄y = (xʹ˅yʹ)ʹ; 

XII) x˄yʹ = 0↔x˄y = x; 

XIII) 0ʹ = 1; 

XIV) 1ʹ = 0; 

XV) x˄(xʹ˅y) = x˄y; 

XVI) x˅(xʹ˄y) = x˅y. 

 

Prova: 

I) x˄0 = (x˄0)˅0 = (x˄0)˅(x˄xʹ) = (x˄xʹ)˅(x˄0) = x˄(xʹ˅0) = x˄xʹ = 0; 

II) dual de I; 

III) x˄(x˅y) = (x˅0)˄(x˅y) = x˅(0˄y) = x˅0 = x; 

IV) dual de III; 

V) suponha y˄x = z˄x e y˄xʹ = z˄xʹ 

y = y˄1 = y˄(x˅xʹ) = (y˄x)˅(y˄xʹ) = (z˄x)˅(z˄xʹ) = z˄(x˅xʹ) = z˄1 = z 

VI) usando V, se definirmos y=x˅(y˅z) e z=(x˅y)˅z. Então, 

y˄x=[x˅(y˅z)]˄x e z˄x=[(x˅y)˅z]˄x e usarmos que y˄x=z˄x, 

provado no V, temos; 

a) [x˅(y˅z)]˄x = x˄[x˅(y˅z)] = x, pela propriedade III; 

[(x˅y)˅z]˄x = x˄[(x˅y)˅z] = [x˄(x˅y)]˅(x˄z), pela propriedade III 

isso é x˅(x˄z) = x que pela propriedade IV. 

Logo, [x˅(y˅z)] = [(x˅y)˅z] 

b) [x˅(y˅z)]˄xʹ = [(x˅y)˅z]˄xʹ 

[x˅(y˅z)]˄xʹ = xʹ˄[x˅(y˅z)] = (xʹ˄x)˅[xʹ˄(y˅z)] = 0˅[xʹ˄(y˅z)] =  

(0˅xʹ)˄[0˅(y˅z)] = xʹ˄(y˅z) 
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[(x˅y)˅z]˄xʹ = xʹ˄[(x˅y)˅z] = [xʹ˄(x˅y)]˅(xʹ˄z) = 

[(xʹ˄x)˅(xʹ˄y)]˅(xʹ˄z) = [0˅(xʹ˄y)]˅(xʹ˄z) = (xʹ˄y)˅(xʹ˄z) = 

xʹ˄(y˅z). 

Logo, [x˅(y˅z)]˄xʹ = xʹ˄(y˅z) = [(x˅y)˅z]˄xʹ. 

VII) dual de VI; 

VIII) (x˅y)ʹ. Vamos usar o teorema 1.1 

Primeiro, precisamos mostrar que (x˅y)˄(xʹ˄yʹ) = 0. 

(x˅y)˄(xʹ˄yʹ) = (xʹ˄yʹ)˄(x˅y) = [(xʹ˄yʹ)˄x]˅[(xʹ˄yʹ)˄y] = 

[x˄(xʹ˄yʹ)]˅[xʹ˄(yʹ˄y)] = [(x˄xʹ)˄yʹ]˅(xʹ˄0) = (0˄yʹ)˅0 = 0˅0 = 0. 

Segundo, (x˅y)˅(xʹ˄yʹ) = 1. 

(x˅y)˅(xʹ˄yʹ) = [(x˅y)˅xʹ]˄[(x˅y)˅yʹ] = [xʹ˅(x˅y)]˄[x˅(y˅yʹ)] =  

[(xʹ˅x)˅y]˄(x˅1) = (1˅y)˄1 = 1˄1 = 1. 

IX) dual de VIII; 

X) x˅y=(xʹ˄yʹ)ʹ 

Usando VIII, (x˅y)ʹ = xʹ˄yʹ. 

(x˅y)ʹʹ = (xʹ˄yʹ)ʹ. Pelo corolário 1.2, (x˅y)ʹʹ = x˅y. 

Logo, x˅y = (xʹ˄yʹ)ʹ; 

XI) dual de X 

XII) x˄yʹ = 0→x˄y = x 

ida) x = x˄1 = x˄(y˅yʹ) = (x˄y)˅(x˄yʹ). Portanto, se x˄yʹ = 0, logo 

x=x˄y 

volta) x = x˄y, então(x˄y)ʹ = xʹ 

x˄yʹ = 0˅(x˄yʹ) = (x˄xʹ)˅(x˄yʹ) = x˄(xʹ˅yʹ) = x˄(x˅y)ʹ = x˄xʹ = 0 

XIII) 0ʹ = 1 

0˅1 = 1 

0˄1 = 0, pelo teorema 1.1, 0ʹ = 1 

XIV) dual de XIII; 

XV) x˄(xʹ˅y) = x˄y 

x˄(xʹ˅y) = (x˄xʹ)˅(x˄y) = 0˅(x˄y) = x˄y 

XVI) dual de XV. 

 

Em função do teorema 1.5, muitos estudiosos utilizam esse teorema para 

verificar se uma determinada álgebra satisfaz as propriedades da Álgebra 
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Booleana. De fato, se alguma dessas propriedades falhar, B não será uma 

álgebra Booleana. 

 

1.3 A Álgebra Booleana Utilizada 

 

Antes de entrar na parte das áreas onde a Álgebra Booleana atua, vamos 

conhecer um pouco sobre a Álgebra Booleana mais utilizada na matemática e 

na lógica. 

 

1.3.1 Álgebra Proposicional 

 

Proposição em lógica matemática é toda oração afirmativa que pode ser 

classificada, de maneira única, como verdadeira ou falsa. 

Exemplo 1.2 

 N={0,1,2,3,4,...} é conjunto dos números naturais. (É uma proposição, 

pois com essa frase é possível classificá-la em falsa ou verdadeira). 

 

Exemplo 1.3 

 Chocolate é gostoso. (Não é uma proposição, pois não é possível 

classificar a frase como falsa ou verdadeira, uma vez que depende de quem 

está falando que gosta de chocolate.) 

 

1.3.1.1     Axiomas 

 

1) Princípio da não contradição 

 

Uma proposição não pode ser considerada verdadeira e falsa ao mesmo 

tempo. 

 

2) Princípio do Terceiro Excluído 

Levando em conta o Princípio da não contradição, que diz que uma 

proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e que  essas 

duas opções são os únicos valores que uma proposição pode assumir. Temos 

que uma proposição, ou é verdadeira ou  é falsa, não existe outra opção. 
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1.3.1.2 Valor Lógico 

Seja p uma proposição qualquer. Como visto no tópico 1.3.1.1, p pode 

ser ou verdadeira ou falsa. Denotaremos V(p) = V quando a proposição p for 

verdadeira e por V(p) = F quando p for falsa. A expressão V(p) é chamada o 

valor lógico da proposição p. 

Exemplo 1.4  

 p:2>3 

 V(p)=F 

 q:sen
π

2
=1 

 V(q)=V 

 

1.3.1.3  Operações lógicas  

 

Vamos apresentar a seguir várias operações que darão origem a 

proposições compostas.  As suas definições se darão através de várias tabelas 

verdades.  

Definição: Proposições compostas são proposições formadas por duas ou mais 

proposições simples. 

 

Conectivo Disjunção “ou” ( ∨ ).  

Dadas duas proposições simples p e q. Define-se a proposição 

composta P(p,q)=p˅q, que se lê: p ou q, pela proposição que tem valor lógico 

determinado pela última coluna da tabela a seguir. 

p q P = p ˅ q 

V V V 

V F V 

F V V 

F F F 

Tabela 1.1 

Pela tabela, pode-se observar que em uma proposição “ou”, basta uma 

das proposições (p, q) ser verdadeira para P ser verdadeira. 

 

Conectivo Conjunção “e” ( ∧ ).  
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Dada duas proposições p e q. Define-se Q(p,q)=p˄q. Verifique abaixo a 

tabela-verdade que representa tal proposição. 

p q Q 

V V V 

V F F 

F V F 

F F F 

Tabela 1.2 

Pela tabela, pode-se ver que para P ser verdadeira, as duas proposições 

p e q têm que ser verdadeiras. Se uma for falsa, o valor lógico de Q é falso. 

 

Proposição condicional 

 

Seja p,q proposições. A proposição condicional é denotada por 

P(p,q)=p→q, ou seja, “se p então q”. E determinada pela seguinte tabela 

verdade: 

p q P 

V V V 

V F F 

F V V 

F F V 

Tabela 1.3 

 Veja que P só será falsa quando verdade implicar em falsidade. 

 

Proposição Bicondicional 

 

Seja p,q proposições. A proposição bicondicional é dita por P(p,q)=p↔q, 

ou seja, “se p então q” e “se q então p”. 

p q P 

V V V 

V F F 

F V F 

F F V 

Tabela 1.4 

 Isso mostra que em uma proposição bicondicional, P só é verdadeira se 

verdade implicar em verdade, e falsidade implicar em falsidade. 
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Implicação Lógica 

 

Diz-se que uma proposição P(p,q,...) implica em uma proposição Q(p,q,...) 

se o valor lógico de “Q” é verdade sempre que o valor lógico de “P” é verdade. 

Denota-se: P ⇒ Q. 

Teorema 1.6: Pode-se dizer que P(p,q,...)implica em Q(p,q,...) se P⟶Q for uma 

tautologia. 

Definição: Tautologia é uma proposição cuja tabela-verdade tem todos os 

valores lógicos verdadeiros.  

Prova: Se P implica em Q, então a possibilidade de verdade implicar em 

falsidade é excluída, então resta apenas as possibilidades V em V, F em V e F 

em F. Isso em um condicional tem valor lógico V, logo P ⟶ Q é uma tautologia. 

 A implicação lógica possui duas propriedades: 

I) Reflexiva: P(p,q,r...) ⇒ P(p,q,r,...) 

II) Transitividade: se P(p,q,r,...) ⇒ Q(p,q,r...)eQ(p,q,r...) ⇒ R(p,q,r,...), então 

P(p,q,r,...) ⇒ R(p,q,r,...). 

Demonstração: se V(P)=V e P ⇒ Q, então V(Q)=V. Como V(Q)=V e Q ⇒ R, 

então V(R)=V, logo P ⇒ R. 

 

Equivalência Lógica 

 

Diz-se que uma proposição P(p,q,r,...) é equivalente a uma proposição 

Q(p,q,r....) se suas tabelas-verdade são idênticas.  

Denota-se: P ⇔ Q. 

A equivalência lógica possui as seguintes propriedades: 

I) Reflexiva: P(p,q,r,...) ⇔ P(p,q,r,...) 

II) Simétrica: se P(p,q,r,...) ⇔ Q(p,q,r,....),então Q(p,q,r,...) ⇔ P(p,q,r,...) 

III) Transitividade: se P(p,q,r,...) ⇔ Q(p,q,r,...) e Q(p,q,r,...) ⇔ R(p,q,r...), 

então P(p,q,r,...) ⇔ R(p,q,r,....). 

Teorema 1.7: P ⇔ Q, se e somente se P ⟷ Q é uma tautologia. 

Prova: 
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=> Como P e Q são equivalentes, temos que as tabelas-verdade são iguais. 

Isto é, a linha da tabela-verdade em que V(P)=V, devemos ter V(Q)=V. 

Analogamente, na linha em que V(P)=F, V(Q)=F também. Assim, podemos 

concluir que P ⟷ Q é uma tautologia. 

<= Como P ⟷ Q é uma tautologia, sua tabela-verdade é toda verdade, então só 

podemos ter V(P)=V quando V(Q)=V e V(P)=F quando V(Q)=F, pois a 

bicondicional é falso quando V(P)=V e V(Q)=F ou vice-versa. Logo, P=Q, então 

P ⇔ Q. 

 

Negação da proposição 

Negar uma proposição p significa criar outra proposição, denotada por 

~p, cujo valor lógico é o oposto de p. A proposição ~p é chamada a negação de 

p. 

1.3.1.4 Álgebra Proposicional é Booleana 

 

Podemos olhar a Álgebra Proposicional como uma Álgebra Booleana. 

Define-se B1={p: p é uma proposição} 

Representando ela na forma booleana, temos: {B1,˅,˄,~,F,V}, onde as 

proposições possuem valor lógico pertencente a B1. 

Agora, tem-se que mostrar que a Álgebra Proposicional satisfaz todas as 

propriedades (axiomas) de Álgebra Booleana. 

Seja p,q,r proposições ϵ B1, então; 

(1) Para todo x,y ϵ B, x˅y=y˅x; 

x y x˅y y˅x 

V V V V 

V F V V 

F V V V 

F F F F 

Tabela 1.5 

(2) Para todo x,y ϵ B, x˄y=y˄x; 
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x y x˄y y˄x 

V V V V 

V F F F 

F V F F 

F F F F 

Tabela 1.6 

(3) Para todo x, y, z ϵ B, x˄(y˅z)=(x˄y)˅(x˄z); 

x y z y˅z x˄(y˅z) x˄y x˄z (x˄y)˅(x˄z) 

V V V V V V V V 

V V F V V V F V 

V F V V V F V V 

V F F F F F F F 

F V V V F F F F 

F V F V F F F F 

F F V V F F F F 

F F F F F F F F 

Tabela 1.7 

(4) Para todo x, y, z ϵ B, x˅(y˄z)=(x˅y)˄(x˅z); 

x y z y˄z x˅(y˄z) x˅y x˅z (x˅y)˄(x˅z) 

V V V V V V V V 

V V F F V V V V 

V F V F V V V V 

V F F F V V V V 

F V V V V V V V 

F V F F F V F F 

F F V F F F V F 

F F F F F F F F 

Tabela 1.8 

(5) Para todo x ϵ B, x˅0=x;  

Sendo V(0)=F, temos: 
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x 0 x˅0 

V F V 

F F F 

Tabela 1.9 

(6) Para todo x ϵ B, x˄1=x; 

Sendo V(1)=V, temos: 

x 1 x˄1 

V V V 

F V F 

Tabela 1.10 

(7) Para todo x ϵ B, x˅xʹ=1; 

Sendo x’=~x e 1=V, temos: 

x x’ x˅xʹ 

V F V 

F V V 

Tabela 1.11 

(8) Para todo x ϵ B, x˄xʹ=0; 

Sendo x’=~x e 0=F, temos: 

x x’ x˄xʹ 

V F F 

F V F 

Tabela 1.12 

(9) 0≠1. 

Sendo 0=F e 1=V, com o axioma Princípio da não contradição da 

Álgebra Proposicional, F≠V. 

 

Logo, pelos 9 axiomas de Álgebra Booleana, provamos que a Álgebra 

Proposicional é booleana. 
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CAPÍTULO 2. Circuitos Lógicos e Circuitos Elétricos 
 

2.1  Circuitos Lógicos 

  

 Vamos discorrer um pouco sobre circuitos lógicos, essa parte tem como 

referência o trabalho dos autores José Luiz Güntzel e Francisco Assis do 

Nascimento. Vimos no capítulo 1 que as proposições compostas podem ser 

representadas por extenso ou por sua tabela verdade. As proposições 

compostas são, na verdade, funções booleanas. Mas existe uma 

representação gráfica das funções booleanas, sendo adotado um símbolo a 

cada operador. Esses símbolos são conhecidos como Portas Lógicas. 

 

Definição: Função Booleana é uma função matemática utilizada na Álgebra 

Booleana. Uma função normal, mas que assume como resultado apenas dois 

valores já que as variáveis nessa álgebra só podem assumir dois valores. 

 

 As Portas Lógicas representam mais do que símbolos de operadores, 

elas representam circuitos físicos, como os circuitos eletrônicos sendo 0 a 

ausência de tensão (0 volt) e, 1 a presença de tensão (normalmente 5 volts). 

Um conjunto de Portas Lógicas é chamado de Circuito Lógico. 

 

2.1.1  Porta OU 

 

 O símbolo da Porta OU. 

 

Figura 2.1 Símbolo da porta OU com 2 (a) e 3 (b) entradas (http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

 

Pode-se perceber que na porta OU (porta da soma, +) é necessário no 

mínimo duas entradas. E o comportamento da porta OU segue a definição do 

operador OU (seção 1.3.1.3). 

http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
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2.1.2  Porta E 

 

 O símbolo da Porta E. 

 

Figura 2.2 Símbolo da porta E com 2 (a) e 3 (b) entradas. (http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

 

O comportamento da porta E (porta do produto, .) segue a definição do 

operador E (seção 1.3.1.3). 

 

2.1.3  Negador (Inversor ou Porta Inversora) 

 

 O negador que representa a ação do operador de negação (seção 

1.3.1.3) tem uma porta específica, pois é a única que possui apenas uma 

entrada, já que a operação de negação é realizada em uma variável por vez ou 

sobre o resultado de uma sub-expressão. 

 O símbolo do Negador. 

 

Figura 2.3 Símbolo do Negador (Inversor ou Porta Inversora) (http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

 

 

2.1.4  Exemplo de Circuito Lógico 

 

 Dada a função booleana W =X+Y.Z̅, vamos construir o circuito lógico 

dessa função. Para construir um circuito lógico temos que seguir a ordem dos 

passos de avaliação a seguir: 

1º parêntesis (dos internos aos externos); 

2º operação E (produto); 

3º operação OU (soma). 

http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
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 Com esses passos, o circuito da função booleana apresentada acima 

fica da seguinte maneira: 

 

Figura 2.4 Circuito Lógico da Função W=X+Y.Z̅ . (http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

 

2.1.5  Soma de Produtos (SdP) e seu Circuito Lógico 

 

 Uma função booleana pode ser muito grande. A soma de produtos é 

uma função onde há várias sub-expressões com operador E e uma operação 

OU entre elas. 

 Dada a seguinte função (soma de produtos ), 

F=A̅.B.C̅+A̅.B.C+A.B̅.C+A.B.C̅ . 

 Um circuito lógico de uma soma de produtos é dividido em dois níveis: 

um para os produtos e, outro para a soma entre eles.  

 Então, o circuito lógico para a soma de produtos acima ficaria: 

 

Figura 2.5 Um circuito lógico para Soma de Produtos da Função F=A̅.B.C̅+A̅.B.C+A.B̅.C+A.B.C̅ . 

(http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
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 Esse circuito pode ser simplificado na representação do negador, 

ficando da seguinte maneira: 

 

Figura 2.6 Um circuito lógico para Soma de Produtos da Função F=A̅.B.C̅+A̅.B.C+A.B̅.C+A.B.C̅, outra representação. 

(http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

 Perceba que na imagem, fios que se cruzam, mas não tem a 

representação do pontinho preto não possuem conexão entre si. 

 

2.1.6  Produto de Somas (PdS) e seu Circuito Lógico 

 

 O produto de somas é uma função booleana onde há várias sub-

expressões de operação OU e uma operação E entre elas. O PdS é definido 

como um dual de uma SdP. 

 Dada o seguinte produto de somas : 

F=(A+B+C).(A+B+C̅).(A̅+B+C).(A̅+B̅+C̅). 

 O circuito lógico dessa função será: 

http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
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Figura 2.7 Um circuito lógico para o Produto de Somas F=(A+B+C).(A+B+C̅).(A̅+B+C).(A̅+B̅+C̅) 

.(http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf) 

   

2.2  Circuitos Elétricos 

Nessa parte, vamos abordar os conceitos de circuito elétrico em série, 

paralelo e misto. A referência utilizada nesta seção é a de Afonso e Filoni 

(2011). 

 

2.2.1 Circuito em Série 

 O mais simples dos circuitos elétricos é aquele dado pela ligação de um 

gerador a uma resistência. Imagine n resistores e uma tensão U. A conexão em 

série entre os resistores pode ser vista na imagem abaixo. 

 

Figura 2.8-  (a) circuito em série e (b) circuito equivalente (AFONSO, A.P; FILONI,E.Eletrônica. Vol 1: Circuitos 

Elétricos. Centro Paulo Souza. Fundação Padre Anchieta. 2011.) 

http://www.inf.ufsc.br/~j.guntzel/isd/isd2.pdf
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 Na figura 2.8, existem dois pontos, A e B, onde esses pontos são os 

locais que a fonte do circuito está ligada. Veja que para a corrente elétrica que 

sai do ponto A chegar ao ponto B, nenhum resistor pode falhar ou estar 

desligado. Observe a tabela abaixo. 

R1 R2 RN B 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

1 0 1 0 

1 0 0 0 

0 1 1 0 

0 1 0 0 

0 0 1 0 

0 0 0 0 

Tabela 2.1 – Tabela de Passagem de Energia do Circuito em Série 

 Na tabela 2.1, o 1 significa passagem de energia e o 0 a não passagem 

de energia ou a falha de um resistor. Se considerarmos o 1 como V e o 0 como 

F, temos uma clara adaptação da tabela verdade da conjunção “e” da Álgebra 

Proposicional, visto na tabela 1.3. 

 

2.2.2 Circuito em Paralelo 

 Vamos observar agora a conexão em paralelo entre os nresistores com 

uma tensão U. Observe a figura abaixo. 

 

Figura 2.9 – (a) circuito em paralelo e (b) circuito equivalente (AFONSO, A.P; FILONI,E.Eletrônica. Vol 1: Circuitos 

Elétricos. Centro Paulo Souza. Fundação Padre Anchieta. 2011.) 
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 Nesse caso, para a corrente elétrica do passar do ponto A para o ponto 

B é necessário apenas um dos resistores está ligado. Veja a tabela abaixo. 

  

R1 R2 RN B 

1 1 1 1 

1 1 0 1 

1 0 1 1 

1 0 0 1 

0 1 1 1 

0 1 0 1 

0 0 1 1 

0 0 0 0 

Tabela 2.2 – Tabela de Passagem de Energia do Circuito em Paralelo 

 Dessa vez, a tabela 2.2 corresponde a tabela verdade da disjunção “ou” 

da Álgebra Proposicional, visto na tabela 1.2. 

 

2.2.3 Circuito Misto 

 O circuito misto é uma mistura de conexões em série e em paralelo. É 

uma correspondência às proposições compostas, vistas anteriormente no 

capítulo 1. Veja a figura abaixo. 

 

Figura 2.10 – Circuito Misto (AFONSO, A.P; FILONI,E.Eletrônica. Vol 1: Circuitos Elétricos. Centro Paulo Souza. 

Fundação Padre Anchieta. 2011.) 
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 Agora, observe a tabela abaixo. 

R1 R2 R3 R1∧R2 B 

1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 

1 0 1 0 1 

1 0 0 0 0 

0 1 1 0 1 

0 1 0 0 0 

0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 

Tabela 2.3 – Tabela de Passagem de Energia do Circuito Misto 

 Essa tabela seria equivalente à seguinte proposição composta: 

P(p,q,r)=(p∧q)∨r 

Sendo: 

P=B; 

p=R1; 

q=R2; 

r=R3. 
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CAPÍTULO 3. Curiosidades: Outras Utilizações 
 

 Nesse capítulo vamos conhecer algumas situações onde a Álgebra 

Booleana é utilizada em suas aplicações que são desconhecidos para alguns 

dos estudiosos de matemática e para a maioria do público geral.  

 
3.1 Busca do Google 

 

 Milhares (talvez milhões) de pessoas fazem buscas no Google 

diariamente e não sabem que por trás da programação há os princípios de 

lógica de Álgebra Booleana. O Google homenageou o 200º aniversário de 

George Boole com um Google Doodle, veja figura 3.1, que simulava as portas 

lógicas vistas aqui na seção 2.1. Um site de notícias então fez uma matéria 

falando sobre como a Álgebra Booleana se encontrava na base da 

programação de buscas do Google. 

 

Figura 3.1 – Google Doodle em homenagem a George Boole 

 

A busca do Google funciona com a utilização implícita do operador E. 

Por exemplo, se a pessoas faz uma busca clara como “Miley Cyrus”, o Google 
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usa o comando E para combinar as duas palavras “Miley” e “Cyrus”. Quando a 

pessoas faz uma busca informando várias palavras de uma vez como “animais 

mamíferos gigantes Europa”, os resultados das primeiras páginas são as 

matérias contendo exatamente o que o usuário procura: saber quais são os 

animais mamíferos que provém da Europa que são considerados gigantes.  

Mas antigamente, em outros provedores de busca e no início do próprio 

Google, quando fôssemos até as últimas páginas, a pesquisa deixava de ser 

eficiente, pois tinha resultados com “animais mamíferos” que não 

necessariamente era da Europa ou gigantes, “animais Europa” que não eram 

mamíferos ou gigantes, etc. Isso se devia ao uso do comando OU. Mas o 

Google inovou ao atualizar a sua programação e hoje em dia faz uso do 

comando E. 

 A maneira correta de fazer uma pesquisa no Google é separando as 

palavras-chave com um E ou o símbolo da subtração. Antigamente, como 

usava o comando OU, era o símbolo da adição que era utilizado. Inclusive 

quando você faz uma pesquisa, na barra de endereços, onde fica o link da 

pesquisa, você pode observar que as palavras digitadas são separadas pelo 

sinal da adição, veja figura 3.2, que ainda pode ser utilizado para fazer 

pesquisas. 

 

     Figura 3.2 – Busca do Google  

 

 Vale ressaltar que o nome Google é um amálgama com o nome de 

George Boole. Em linguística, amálgama é a mistura de duas palavras com o 

objetivo de formar uma nova.  

 
3.2 Jogos Boole 

  Vamos falar sobre um dos grandes problemas do ser humano e uma 

maneira de resolvê-lo. A maioria de jovens e adultos hoje sofre com a falta de 
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raciocínio lógico. Existe uma maneira de resolver esse problema começando 

durante o melhor estágio para desenvolvimento de um ser humano: a infância. 

Mas como fazer isso de maneira que seja adequado para uma criança? 

 Um brasileiro, professor de Matemática no Laboratório de Matemática do 

Instituto Educacional João XXIII em Porto Alegre chamado Procópio Mendonça 

de Mello construiu uma metodologia há 20 anos: com um jogo. Os Jogos Boole 

funcionam como matrizes no sentido matemático literal, com quadros de fileiras 

e colunas conexas. Sendo colunas as características da estrutura pré-

determinada, e as linhas os objetos de mesma categoria. Os Jogos Boole 

também são popularmente conhecidos como Problemas de Lógica em alguns 

sites de jogos voltados para o raciocínio, como o Racha Cuca. Esses jogos 

possuem esse nome, Jogos Boole, pois utiliza o raciocínio de uma Álgebra 

Booleana que foi vista nesse trabalho, a Álgebra Proposicional. A matriz 

matemática, ou seja, as colunas e linhas do jogo têm que ser correlacionadas 

entre si de modo que as dicas fiquem sendo todas verdadeiras. 

  

 
Figura 3.3 – Jogos Boole Nível Muito Fácil (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/) 

 

 Na figura 3.3, temos um exemplo de um Jogo Boole de nível muito fácil. 

Nesse exemplo, as colunas são as posições das meninas, e as linhas as 

https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/


37 

 

características de cada uma delas. O objetivo do jogo é completar o quadro de 

maneira que as dicas embaixo dele estejam corretas, nenhuma pode ser falsa. 

Na figura 3.4, podemos ver esse jogo resolvido. 

 
Figura 3.4 – Jogo Boole de nível muito fácil resolvido (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-

escola/) 

 Veja que quando o jogo está resolvido, as dicas estão riscadas, isso 

significa que o jogo está dizendo que aquela dica foi preenchida corretamente, 

ou seja, uma dica verdadeira. Se olharmos a resolução do jogo e 

resolvêssemos mudar algo de lugar, uma dessas dicas não ficaria mais 

riscada, pois ela se tornaria uma dica falsa. Com isso percebe-se, que cada 

jogo desse tipo possui apenas uma resolução correta. É aí que está a Álgebra 

Proposicional, as dicas podem ser interpretadas como proposições, e devem 

ser todas verdadeiras quando a operação de E for realizadas entre elas. 

 O nível do jogo é decidido pelo número de pistas dadas e pelo tipo de 

pista (mais direta nos mais fáceis e indiretas nos mais difíceis). Veja nas figuras 

a seguir o aumento do nível. 

https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/
https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/
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Figura 3.5 – Jogo Boole Nível Fácil (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/compras-do-mes/) 

 

Figura 3.6 – Jogo Boole Nível Normal (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/navios-no-porto/) 

 

 

 
Figura 3.7 – Jogo Boole Nível Difícil (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-no-cinema/) 

https://rachacuca.com.br/logica/problemas/compras-do-mes/
https://rachacuca.com.br/logica/problemas/navios-no-porto/
https://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-no-cinema/
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Figura 3.8 – Jogo Boole Nível Muito Difícil (https://rachacuca.com.br/logica/problemas/salao-de-beleza/) 

 

 Com os Jogos Boole, as crianças desenvolvem maior raciocínio lógico 

sem perceber que estão fazendo uma tarefa tão complexa de Álgebra 

Proposicional. Para as crianças, elas estão participando apenas de uma 

brincadeira.  

 

3.2.1  Jogos Boole no Processo de Ensino da Matemática 

 

 No trabalho de Backes e Schmid, um artigo chamado “Álgebra Booleana 

no Processo Ensino Aprendizagem da Matemática”, elas discorrem sobre como 

o campo de aplicação da Álgebra Booleana é amplo, como vimos em alguns 

exemplos nessa monografia vistos nas seções anteriores.  

No artigo, elas mencionam como os estudiosos do mundo inteiro 

defendem a necessidade do desenvolvimento de algumas habilidades para a 

vida profissional de uma pessoa: criatividade, percepção, leitura atenta, 

relacionar, selecionar e interpretar informações. Essas mesmas habilidades 

são necessárias na vida pessoal também, e todas elas podem ser adquiridas 

através de atividades que estimulem o raciocínio lógico. Backes e Schmid 

defendem em seu artigo que os Jogos Boole é uma das ferramentas, se não a 

melhor, a ser utilizada para o desenvolvimento do raciocínio lógico. 

https://rachacuca.com.br/logica/problemas/salao-de-beleza/
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 O trabalho defende a aplicação dos Jogos Boole em sala de aula por 

professores de matemática. Assim demonstrando aos seus alunos que a 

matemática é muito mais do que apenas números e criando uma dinâmica de 

entusiasmo dos alunos pela matemática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 O objetivo dessa monografia era mostrar os vários campos de aplicação 

de apenas uma área da matemática: a Álgebra Booleana. É um trabalho 

teórico, pois foi baseado em trabalhos de outros autores, mas obteve o 

resultado esperado: mostrar a amplitude de uma área que é bastante explorada 

bibliograficamente, mas que ainda não foram feitos testes práticos.  

 Com esse trabalho, o esperado é que outros se interessem pelos temas 

abordados teoricamente e façam um trabalho de aplicação com eles. Alguém 

de Sistemas de Informações se interesse em como essa álgebra foi essencial 

para a criação da linguagem dos computadores; um aluno da física se 

interesse em fazer uma aplicação de um circuito elétrico utilizando Álgebra 

Boolena; que um aluno de licenciatura faça um projeto de pesquisa aplicando 

os Jogos de Boole em turmas de algumas escolas e veja o resultado do 

crescimento do aluno em outras áreas. 

 A Álgebra Booleana é uma das áreas mais ricas da matemática, 

presente em vários aspectos do mundo, deveria ter mais reconhecimento entre 

os alunos de graduação em matemática, seja licenciatura ou bacharelado. 

Muito pouco sobre ela é falado no currículo obrigatório do curso em qualquer 

universidade, vemos um pouco de tabela-verdade em Álgebra I e, só quem se 

interessa posteriormente pela disciplina optativa Lógica Aplicada conhece um 

pouco mais sobre o assunto. Sem contar que é praticamente impossível achar 

uma curso de extensão em Lógica nos institutos de matemática, podem ser 

encontradas facilmente na área de Filosofia. Essa monografia também tinha o 

objetivo de chamar mais atenção para uma área tão abstrata e interessante da 

matemática que não é muito explorada no nosso curso. 

 A área explorada nesse trabalho é uma das que a autora pretende 

seguir, mesmo que seja por algum instituto de Filosofia. Talvez uma das 

utilizações mencionadas nesse trabalho vire dissertação de mestrado, mas de 

forma prática. 
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