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RESUMO 
 
 

O presente trabalho monográfico tem o intuito de defender, em relação às 
práticas do professor de matemática, que a Lógica pode cooperar para o ensino 
de matemática, como também para a manutenção do raciocínio, da criticidade e 
da criatividade dos estudantes da Educação Básica. Esta pesquisa, dividida em 
três capítulos mais considerações finais, busca introduzir os contextos sobre a 
ciência da Lógica, como parte de sua construção histórica, e realiza um 
comparativo entre a Lógica Antiga e a Lógica Moderna, baseando-se em estudos 
de pesquisadores da época, e uma introdução aos conceitos da Lógica 
Proposicional e da Lógica de Primeira Ordem (Lógica de Predicados). Além 
disso, apresenta algumas discussões, considerações e reflexões sobre a Lógica 
Matemática como metodologia de ensino. Por fim, busca-se indicar algumas 
possibilidades de atividades e abordagens que os professores de matemática 
podem utilizar para aprimorar suas práticas docentes em relação ao ensino e 
melhorar a aprendizagem de seus educandos. 
 
Palavras-Chave: Lógica matemática; Argumentação matemática; Raciocínio; 
Metodologia de ensino; Prática docente. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Em busca da apropriação de um conhecimento que, inicialmente, se 

mostra distante da realidade daqueles que necessitam de tal conhecimento, seja 

para uma avaliação escolar ou até mesmo para usufruir nos constantes 

episódios de suas vidas, os estudantes da Educação Básica que, segundo 

Vasconcelos (2002, p. 2), “necessitarão de capacidades básicas que lhes 

permitam aplicar os seus conhecimentos a novas situações e controlar a própria 

aprendizagem ao longo da vida”, ou até mesmo estudantes de outros níveis 

Educacionais, se veem frente ao paradigma de aprender e estudar uma 

disciplina temida, cuja sua abordagem se torna algo repleto de misteriosos 

símbolos que introduzem uma linguagem distinta da língua materna usual, 

porém, tão semelhante a tal língua.  

Ao pensar em uma educação que oferece a oportunidade de estudar 

diversos conceitos matemáticos e que pode proporcionar habilidades que 

incidem sobre uma condição mais crítica e criativa (VELASCO, 2010, p. 13) 

diante da sociedade, vê-se que o ensino de matemática, dentro da sala aula, 

pretende dar a oportunidade de criação dos seus próprios procedimentos e do 

desenvolvimento do raciocínio e da criatividade aos alunos. Sendo assim, a 

ausência de significados construída, por muitos professores, entre a linguagem 

matemática e a língua materna, durante o ato de ensinar matemática, torna 

precária a capacidade do aluno de ter comunicação com esse campo de estudo 

e de ter a habilidade de argumentar para se obter êxito no raciocínio almejado.  

Seguindo a ideia de tais princípios, o objetivo central deste trabalho é 

procurar indicar a possibilidade de se ensinar Lógica Proposicional e Lógica de 

Predicados, aplicado ao raciocínio matemático, cuja argumentação é um dos 

objetos principais para tal estudo, visto que as avaliações realizadas pelos 

alunos deveriam exigir soluções cada vez mais argumentativas e menos diretas 

e exatas. 

Busca-se, também, constatar que, quando um professor inicia um 

conteúdo matemático com artifícios lógicos na sua construção de raciocínio, ele 

tende a dar ao aluno a oportunidade de um livre processo de criação do “fazer 

matemática”, no qual se torna diferente a cada procedimento desenvolvido pelo 
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estudante, educando-o matematicamente de maneira livre, de tal forma que, 

segundo Velasco (2010, p. 13) 

Trata-se, pois de uma educação que visa a autonomia do pensamento, 
formando educandos que pensem por si mesmos e desenvolvam 
mecanismos próprios de deliberação – tendo autonomia também no 
agir.  

 

A pesquisa propõe entender e explicar como o uso da Lógica dentro das 

aulas de matemática pode favorecer o aproveitamento dos conteúdos ensinados 

por parte dos professores e convergir para uma boa aprendizagem por parte dos 

estudantes. Para isso, discutir o que seria Raciocínio Lógico Matemático é um 

dos objetivos específicos deste trabalho, através dos seus significados mediante 

a realidade da sala de aula. 

É notório que o processo de aprendizagem pré-definido pelos diversos 

Documentos Oficiais de Educação do Brasil, como, por exemplo: Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 2000), Orientações 

Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM+, 2002), Parâmetros Curriculares Nacionais voltados 

para o Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental (PCN, 1999), Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), Orientações Curriculares Para o 

Ensino Médio (2016), entre outros, demonstra frequentemente a valorização do 

Raciocínio Lógico Matemático, dedutivo e indutivo. Tais textos buscam maneiras 

de tornar o ensino de matemática mais próximo do cotidiano e cada vez mais 

necessário, argumentando quão importante é desenvolver uma matemática 

crítica durante as aulas, e por isso, poderão ser citados nesta pesquisa. 

 No geral, o enfoque desta Monografia tratará do Raciocínio Lógico 

Dedutivo, e, em especifico, do estudo dos tipos lógicos de argumentos possíveis 

que estão presentes na matemática dita escolar. Vê-se, portanto, que não será 

necessário tratar de todos os tipos de argumentos desenvolvidos por 

pesquisadores Lógicos, visto que a Ciência da Lógica, como um todo, está em 

alto nível de formalidade e extremamente avançada, e por isso, não será este 

um dos objetivos da pesquisa em questão, pois apresentará propostas para a 

Educação Básica. Porém, serão tratados de formas específicas os tipos lógicos 

de argumentos necessários para as propostas que estão por vir neste trabalho 

monográfico. 
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Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais 
ganham novos contornos, todas as áreas requerem alguma 
competência em Matemática e a possibilidade de aprender conceitos 
e procedimentos matemáticos é necessária tanto para tirar conclusões 
e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir como consumidor 
prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional. 
(BRASIL - PCN, 1999, p. 40) 

 

O documento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) ressalta a 

relevância de se estimular os discentes a analisarem as situações, 

argumentarem e concluírem. Estas ações, quando bem desenvolvidas, 

contribuem positivamente para os discentes não apenas no âmbito escolar, mas 

também na vida dos mesmos no âmbito social. A Base Nacional Comum 

curricular – BNCC, também reconhece a importância das “competências e 

habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente” (BRASIL, 2018, p. 266), visto como um tipo de letramento 

matemático exigido no Ensino Fundamental. Esta pesquisa busca discutir e 

refletir como tal letramento pode ser realizado e como o ensino de Lógica 

Proposicional e a Lógica de Predicados, dentro das aulas de Matemática, podem 

incrementar os conhecimentos dos estudantes e fazê-los avançar de modo mais 

igualitário. Sabe-se também que o PCN afirma que a Matemática no Ensino 

Médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o 

raciocínio dedutivo (BRASIL, 1999, p. 40), seguindo, portanto, a ideia que esta 

monografia tende a apresentar, uma proposta do uso da argumentação lógica 

para aprimorar o raciocínio matemático dedutivo dos estudantes da Educação 

Básica no geral. 

 Diante de todas as justificativas e motivações apresentadas nesta 

Introdução, pretende-se escrever este trabalho dividido em três Capítulos mais 

as Considerações finais. 

Em um primeiro capítulo será discutido a Lógica como um Campo de 

Estudo. Em suma, esta monografia fará uma contextualização histórica 

comparativa entre a Lógica Antiga, especificamente a lógica desenvolvida por 

Aristóteles e outros gregos da época, e a Lógica Moderna, tendo como foco as 

contribuições de Gottlob Frege, importante matemático e filósofo dos séculos 

XVIII e XIX. Busca-se discutir os objetivos do desenvolvimento da Lógica de 

ambas as épocas, observando os principais interesses, comuns e distintos, e 

quais evoluções ajudaram a aprimorar o ensino da Lógica como disciplina 
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intelectual. Além disso, irão ser apresentadas todas as definições da Lógica 

Proposicional e de Predicados necessárias e suficientes para as propostas que 

este trabalho irá apresentar, subseção denominada como Formalização dos 

Conceitos Lógicos. 

Em seguida, o segundo capítulo desta pesquisa busca discutir e tratar do 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, como base teórica para entender o 

processo de construção do conhecimento e da organização Lógica e 

Argumentativa dos estudantes da Educação Básica. Além disso, este capitulo irá 

se incumbir de fazer um diálogo direto entre os Documentos Oficiais de 

Educação e as práticas educativas descritas em diversos trabalhos acadêmicos, 

encontrados como referências bibliográficas, os quais citam quais fatos da 

realidade escolar contribuem para que seja necessário utilizar abordagens 

metodológicas educacionais que utilizam lógica e argumentação no ensino da 

matemática. 

No terceiro e último capítulo enxerga-se a Lógica como um objeto de 

aprendizagem nas aulas de matemática. Serão apresentadas maneiras em que 

a Lógica, esboçada e definida durante toda esta pesquisa, se mostra como um 

recurso didático e integrador na proposta do ensino de diversos contextos da 

matemática escolar exigida pelos Currículos Oficiais. Sendo assim, este trabalho 

irá propor algumas aplicações da Lógica dentro dos conteúdos matemáticos 

vistos na Educação Básica. 

 Por fim, conclui-se esta pesquisa de forma sucinta com as considerações 

finais levantando os principais pontos abordados e discutidos, ressaltando que a 

proposta trazida a respeito do uso da lógica pode indicar resultados positivos na 

prática escolar do professor de matemática.  
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CAPÍTULO 1. LÓGICA COMO UM CAMPO DE ESTUDO  

 

 Entender a Lógica como um campo de estudo se faz necessário neste 

trabalho monográfico a fim de trazer um resgate do desenvolvimento desta área 

de conhecimento através de uma parte da sua história e de alguns dos seus 

principais conceitos, bem como a evolução dos mesmos. 

 Inicialmente, questiona-se o que seria lógica. Claramente não seria uma 

ciência fácil de definir, por mais que suas aplicações perpassem diversas outras 

áreas como a linguagem, a física, a filosofia e a própria matemática. No 

dicionário encontra-se que o significado de lógica é dado como “coerência de 

raciocínio no estabelecimento das relações de causa e efeito“ e “modo coerente 

pelo qual as coisas ou acontecimentos se encadeiam” (ACADEMIA BRASILEIRA 

DE LETRAS, 2008, p. 794). Entretanto, buscando uma definição para tentar 

compreendê-la melhor, vê-se que, para Mortari (2001, p. 14) “Lógica é a ciência 

que estuda princípios e métodos de inferência, tendo o objetivo principal de 

determinar em que condições certas coisas se seguem (são consequência), ou 

não, de outras”. 

Partindo dessa definição ainda incompleta, encontram-se termos 

(palavras, expressões ou conceitos subentendidos) que não estão definidos 

explicitamente para ser possível fazer uso de tal definição para entender esse 

campo de estudo. Por exemplo, termos como: métodos ou princípios de 

inferência (e raciocínio), consequências para que certas coisas se sigam de 

outras (processos encontrados em argumentos), entre outros conceitos, ainda 

não citados, que pertencem à Lógica. Contudo, pode-se concluir que a Lógica 

tem por objetos principais as inferências e os argumentos (VELASCO, 2010, p. 

18), os quais ainda serão definidos no decorrer deste capítulo.  

 A busca pelo desenvolvimento da Lógica foi ocasionada pelo interesse em 

formalizar raciocínios. Isso é visto historicamente, desde os seus primeiros 

registros, pois “a Lógica criada por Aristóteles inaugura uma característica 

fundamental do pensamento lógico, a saber, a prescrição de regras de raciocínio 

que independem do conteúdo expresso nos enunciados” (VELASCO, 2010, p. 

17), até chegar aos mais modernos estudos sobre lógica filosófica, lógica 
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matemática1 e o raciocínio lógico, que é bastante estudado pela área da 

psicologia. Mas essa discussão estará mais explícita no contexto histórico que 

será realizada na subseção 1.1 seguinte.  

Mas então, o que seria raciocínio (ou raciocinar logicamente) ou realizar 

inferências? Para o Dicionário raciocínio significa “ato ou efeito de raciocinar” e 

“atividade mental que, por meio do encadeamento de razões e argumentos, 

elabora uma conclusão, um julgamento ou uma inferência” (ACADEMIA 

BRASILEIRA DE LETRAS, 2008, p. 1059). Certamente, podem existem várias 

definições do que seriam tais conceitos, mas neste caso, o que interessa a essa 

pesquisa é discutir o que seria relacionar e/ou realizar inferências lógicas e 

defini-las para o estudo sobre o tema em questão. Como aponta Mortari (2001, 

p. 16): 

[...] raciocinar, ou fazer inferências, consiste em “manipular” a 
informação disponível – aquilo que supomos, ser verdadeiro; aquilo em 
que acreditamos – e extrair consequências disso, obtendo informação 
nova. O resultado de um processo (bem-sucedido) de inferência é que 
você fica sabendo (ou, ao menos, acreditando em) algo que você não 
sabia antes [...] 

 

Sendo assim, após analisar esta passagem, há mais significação dentro 

da definição de lógica, tal que, através do raciocínio (ou das inferências), 

manipulam-se informações para se chegar a certas conclusões (que se seguem 

das informações iniciais). 

 Além disso, precisa-se definir o que seria argumento (ou argumentar 

logicamente), um dos principais objetos desta ciência. Um argumento pode ser 

entendido como uma justificativa de algo, ou como uma defesa: defende-se uma 

ideia com base em outra(s), algo como um encadeamento de suposições aceitas 

(premissas) para se obter uma conclusão como consequência (VELASCO, 2010, 

p. 32), onde tais premissas e tal conclusão são proposições que serão bem 

definidas no decorrer do texto. Para Mortari (2001, p. 21) 

[...] um argumento pode ser definido como um conjunto (não-vazio e 
finito) de sentenças, das quais uma é chamada de conclusão, as outras 
de premissas, e pretende-se que as premissas justifiquem, garantam 
ou dêem evidência para a conclusão. 

 

Logo, dentro dessa definição de argumento pode-se ter um clareamento 

de ideias sobre como entender este objeto dentro do escopo da lógica. E, a partir 

                                                
1 Entende-se como lógica matemática, nesta pesquisa, os estudos da lógica voltados para o desenvolvimento 

dos raciocínios matemáticos. 
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do raciocínio ou dos métodos lógicos de inferência, irá ser entendido toda 

estrutura de um argumento e suas contribuições para formalização de tais 

conceitos. 

 Entretanto, há mais termos que ainda não estão bem definidos para fazer 

uso dos objetos lógicos para o ensino de matemática, o que levaria a definir mais 

e mais itens. Contudo, estas definições serão abordadas na subseção 1.2, após 

a contextualização histórica dos princípios da Lógica.   

 

1.1. HISTÓRIA DA LÓGICA: LÓGICA ANTIGA X LÓGICA MODERNA 
 

Antes de dar início a discussão sobre as origens e o desenvolvimento da 

lógica antiga (tendo foco na lógica Aristotélica), entende-se que o nome Lógica 

indicava diversos outros objetos antes de ser denominado como o objeto que 

buscava sistematizar os tipos de argumentos válidos (MATES, 1968, p. 257), 

como feito por Aristóteles (384 – 322 a. C.) que foi um grande filósofo grego. 

Cabe ressaltar também que, antes das formalizações realizadas por Aristóteles, 

encontram-se pensadores preocupados com validade de argumentos e 

raciocínios lógico, como os sofistas e até mesmo Platão (MORTARI, 2016, p. 

48), contudo, cabe a Aristóteles o título de criador de uma lógica sistemática dos 

argumentos válidos, no século IV a.C. (MACHADO; CUNHA, 2005, p. 31). 

Aristóteles desenvolveu a Lógica como uma disciplina intelectual e seus 

tratados foram publicados, anos após a sua morte, em um conjunto de seis obras 

denominado de Organon. Vale ressaltar que é impossível não levar em 

consideração todas as possíveis modificações realizadas nas notas deixadas por 

Aristóteles durante os anos que se passaram, visto que suas edições tiveram 

muitas versões até chegar a versão mais recente encontrada nos dias atuais. 

Dentro de tais escritos se debruçam todo o escopo sobre a lógica aristotélica que 

é estudado atualmente, suas teorias sobre validade de argumentos e tipos de 

silogismos2, além de escrever sobre filosofia da linguagem e metafísica. E, para 

falar de silogismos, é importante indicar quais são as partes que estes tipos de 

argumento contêm. Sendo assim, vê-se que os silogismos são formados por um 

tipo específico de proposição, as proposições categóricas, o que significa que 

                                                
2 Como visto no livro de Mortari (2016, p. 48), um silogismo é um tipo particular de argumento 
que contém sempre duas premissas e uma conclusão. 
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tais proposições têm um quantificador inicial, como “todo”, “nenhum”, “algum” ou 

“nem todo”, em seguida encontram-se um termo geral conhecido como o sujeito 

(“gato”, “unicórnio” etc.), uma cópula (“é”, “não é” etc.) e outro termo geral 

chamado de predicado (MORTARI, 2016, p.48). Segue abaixo um exemplo do 

Silogismos Aristotélico retirado do livro de Mortari (2016, p.48): 

P1: Todo gato é um mamífero. 

P2: Nenhum mamífero é um dinossauro. 

► Nenhum dinossauro é um gato.3 

A teoria dos silogismos criada por Aristóteles foi capaz de determinar 

quais formas de argumento poderiam ser consideradas válidas logicamente ou 

não, independente do conteúdo expressado pelo argumento, e chegou a 

especificar em seus tratados 24 formas válidas de silogismos, nos quais foram 

utilizadas historicamente até pouco tempo como uma lógica usual, e, portanto, 

pode-se dizer que atingiu seu objetivo final em erguer este campo científico como 

algo estruturado. Para tentar entender com mais propriedade, Mates (1968, p. 

259) explica que 

Silogismo, segundo Aristóteles, é uma parte do discurso na qual, sendo 
postas certas coisas, delas decorrem outras, necessariamente. Essa 
definição poderia levar a supor que Aristóteles usa o termo “silogismo” 
como equivalente aproximado de “argumento válido”, mas, em 
verdade, o alcance que lhe empresta é muito mais restrito. 

 

Logo, entende-se que a teoria silogística é bastante limitada em suas 

suposições restritas, o que ocasionou sua substituição por outras teorias mais 

completas que as criadas por Aristóteles. 

Entretanto, é conhecido historicamente outros gregos que desenvolveram 

escopos da lógica de maneira diferente de Aristóteles. Os megáricos e estóicos 

criaram teorias diferenciadas da de Aristóteles, porém, tão interessantes quanto 

(MORTARI, 2016, p.49). A teoria desenvolvida pelos estóicos é atualmente 

conhecida como Lógica Proposicional e será mais destrinchada na subseção 1.2 

deste capitulo. Em suma, os tipos de argumentos estudados, pelos estóicos, são 

argumentos como o do exemplo abaixo extraído de Mortari (2016, p. 49): 

P1: Ou A ou B. 

P2: Não é verdade que A. 

                                                
3 O símbolo “►” utilizado no início dessa proposição será visto como uma indicação da 
conclusão dos argumentos aqui utilizados. 
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► B. 

Neste tipo de argumento vê-se que as proposições P1 e P2 contém termos 

como A e B que não são necessariamente substantivos, mas sim, proposições 

completas. Um exemplo prático deste tipo de argumento, utilizando proposições 

categóricas, é da forma que, colocando A como “Joãozinho está estudando” e B 

como “Joãozinho está mexendo no celular”, o argumento expressa a seguinte 

informação 

P1: Ou Joãozinho está estudando ou está mexendo no 

celular. 

P2: Não é verdade que Joãozinho está estudando. 

► Joãozinho está mexendo no celular. 

Ao que concerne ao contexto histórico, entende-se que as duas teorias 

citadas nasceram na Grécia e foram, por diversos anos, encaradas como 

excludentes, quando na verdade, uma complementava a outra. O que explica a 

história é, que por haver inimizade entre aristotélicos e estóicos, as teorias não 

se uniram, o que causou um esquecimento das obras dos estóicos, por um certo 

período de tempo, e que permanecessem somente os trabalhos de Aristóteles e 

de seus seguidores. Com o passar dos anos, o desenvolvimento da lógica 

valorizou os estudos dos estóicos e tais estudos cooperaram fortemente para a 

criação do chamado Cálculo Proposicional.  

Avançando-se os anos, a desenvoltura da lógica passou por muitas 

modificações em suas teorias e usabilidade. Para a Lógica Moderna (ou 

Contemporânea) os trabalhos do alemão Gottlob Frege (1848 - 1925), com 

formação em matemática e filosofia, são considerados um grande avanço da 

estrutura lógica hoje estudados pelas instituições. Em sua obra, Conceitografia4, 

Frege buscava uma maneira de sistematizar o raciocínio matemático, uma forma 

de caracterizar as demonstrações matemáticas, diferente de Aristóteles que 

buscava apenas tratar da validade dos argumentos. Para Frege (2019, p. 9) sua 

obra consistia em 

[...] construir não uma explicação em linguagem corrente, mas uma 
linguagem por fórmulas (isto é, um sistema formal ou um simbolismo) 
cujas noções, sentenças e regras básicas fossem fixadas com precisão 
e clareza (isto é, modelada sobre a da aritmética), e a partir disto, 
excluindo toda a intuição, definir com toda a exatidão o que vem a ser 
uma prova e ainda desenvolver, sem quaisquer lacunas ou 

                                                
4 O nome da obra original de Gottlob Frege é Begriffsschrift. 
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pressupostos tácitos, provas totalmente formalizadas pela exclusiva 
utilização de regras formais aplicadas aos axiomas.  

 

Além disso, as contribuições de Frege para a lógica não estão apenas 

ligadas a construção de sua conceitografia para uso dos seus interesses em 

reduzir toda a aritmética à lógica, pois  

Nesta obra, não só nos deparamos com a invenção do sistema formal, 
mas também do cálculo proposicional e do cálculo dos predicados com 
igualdade. Assim, concebida, a conceitografia torna-se o instrumento 
perfeito para representar e executar provas matemáticas. (FREGE, 
2019, p. 9). 

 

O projeto filosófico de Frege conhecido como Logicismo5, partia da 

identificação, em uma demonstração matemática, de quais eram os princípios 

lógicos ali utilizados. Como resultado de tais pesquisas foi criado por ele um 

cálculo de predicados, algo que revolucionou a lógica, tornando-a mais 

“simbólica” ou “matemática” e menos “tradicional” como a lógica aristotélica com 

a teoria dos silogismos (MORTARI, 2016, p. 51) e, além disso, vê-se que  

Ao escrever o artigo ‘Aplicações da Conceitografia’ (1879), seu 
principal intuito era ‘dar alguns exemplos de como, mediante sua 
conceitografia, relações aritméticas e geométricas podem ser 
expressas’ e que não poderiam ser veiculadas nem pela lógica 
tradicional, de orientações aristotélicas, nem pela lógica algébrica, de 
orientação booleana. (FREGE, 2019, p. 10) 

 

Os dois diferentes contextos citados, por mais distintos que sejam em sua 

essência, se complementam, como também  

[...] buscam aprimorar a representação do raciocínio humano, não se 
restringindo as limitações impostas pelas pressuposições aristotélicas. 
Cada uma delas procura preencher uma lacuna do formalismo clássico 
em algum sentido: temporalidade, modalidade, dicotomias rígidas, 
entre outras. Sem dúvidas, em cada um dos casos, algum avanço é 
obtido, mas o fato é que quanto mais se pensa em avançar na 
empreitada, mais lacunas aparecem. (MACHADO; CUNHA, 2005, p. 
84) 
 

 Diversos sistemas lógicos foram desenvolvidos conforme o avanço 

científico das pesquisas em lógica. As lógicas modais e não-clássicas tais como 

lógicas trivalentes, fuzzy, indutivas, paraconsistentes, etc. são alguns exemplos 

de extensões da lógica clássica desenvolvidas, sobretudo, no século XX. Porém, 

todas essas são extensões da Lógica Formal. 

 

1.2. FORMALIZAÇÃO DOS CONCEITOS LÓGICOS 
 

                                                
5 Interesse de Gottlob Frege em mostrar que a aritmética poderia ser reduzida à lógica. 
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As definições iniciais, bem como as tabelas e resultados, a cargo de 

realizar uma contextualização formal dos conceitos desejados para esta 

pesquisa são baseadas em bibliografias consultadas em Mortari (2016), Moraes-

Filho (2016), Mates (1968) e Nascimento (2016). 

Inicialmente pretende-se estudar os conceitos de Lógica Proposicional e 

de Lógica de Primeira Ordem (Lógica de Predicados) indicando-os em termos 

matemáticos, porém, temas comuns do cotidiano podem surgir dentro dos 

exemplos dados.  

Antes de iniciar as definições formais próprias da lógica, irão ser definidos 

alguns elementos que são essenciais a ela.  

A primeira delas é a definição de Sentença ou Proposição6. 

Definição: Uma sentença ou proposição é uma frase, expressa em linguagem 

corrente (podendo conter apenas símbolos matemáticos) que cumpre a condição 

de ser afirmativa declarativa (não podendo ser interrogativa ou exclamativa) e 

passível de ser verdadeira ou falsa. 

 

Exemplos: 

P1: O número 87 não é maior que ou igual a 852. 

P2: A soma dos ângulos internos de um triangulo é igual a 180°. 

P3: O Brasil é o maior país da América Latina. 

P4: O número 812 é múltiplo de dois e é um número par. 

P5: A Universidade Rural é a mais linda e a maior do Brasil. 

 

Dados os exemplos acima, vê-se que apenas P1, P2 e P4 são sentenças 

matemáticas, e P3 e P5 não são sentenças matemáticas, pois não contém objetos 

matemáticos. Além disso, todas as proposições acima satisfazem a definição 

dada anteriormente, logo se pode atribuir valores de verdade a tais sentenças, 

sendo o valor V, quando a sentença é considerada Verdadeira, e F, quando a 

sentença é considerada Falsa. Ou seja, dada a proposição P, ela pode ter 

somente os seguintes valores de verdade: 

 

                                                
6 Na Filosofia sentença é designada como “uma sequência de sons ou sinais” enquanto 
proposição é designada como “o que uma sentença afirma do mundo”. Neste trabalho não 
trataremos dessa diferenciação dentro da definição desses dois objetos lógicos. 
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Proposição P 

Valor de verdade 

quando verdadeiro 

V 

Valor de verdade 

quando falso 

F 

Tabela 1: Valor de verdade de uma proposição quaisquer P. 

Torna-se importante também ressaltar, dentro da Definição dada 

anteriormente sobre proposições, a distinção entre proposições atômicas e 

proposições moleculares 

. 

Definição: Chama-se proposições simples ou atômicas aquelas cuja sua 

estrutura não contem mais de uma proposição a não ser ela mesma. Chama-se 

proposições compostas ou moleculares quando, em sua composição, há duas 

ou mais proposições. 

 Exemplos:  

A: Sócrates é mortal. – Proposição Simples ou Atômica 

B: Equações quadráticas contém apenas duas raízes. – Proposição Simples ou 

Atômica 

C: Um número natural é considerado primo quando ele é divisível apenas pelo 

número 1, por ele mesmo e é diferente do número 1. – Proposição Composta ou 

Molecular  

D: João foi à escola e ao teatro no mesmo dia. – Proposição Composta ou 

Molecular 

 

Para falar-se de uma linguagem formal da lógica, é preciso indicar antes 

uma hierarquia das linguagens estabelecidas. No caso desta pesquisa a 

linguagem formal da lógica irá ser tratada como uma linguagem-objeto enquanto 

a língua portuguesa será usada como a metalinguagem. Sendo assim, a 

metalinguagem, que seria a língua portuguesa, e seu alfabeto, que seria o 

conjunto de símbolos que serão utilizados, irão definir os conceitos lógicos aqui 

abordados. Já a gramática desta linguagem irá definir quais sequências de 

símbolos são dadas como fórmulas bem-formadas, ou seja, fórmulas que tem 

significado lógico. Os caracteres abaixo serão utilizados no decorrer deste 

capítulo, utilizados como linguagem formal. 
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Algumas letras do Alfabeto A – B – C – D – E – F – G – H – I – 

J – K – L – M – N – O – P – Q – R – 

S – T  

Números 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  

Símbolos (Operadores) ~, →, ↔, ᴠ e ṿ, ᴧ, () 

Tabela 2: Alfabeto da Lógica formal apresentada 

Vale ressaltar que será utilizado letras gregas minúsculas como 

metavariáveis, que são variáveis livres da metalinguagem, a saber, α, β, ψ, φ 

etc. são variáveis que podem ser substituídas por fórmulas bem formadas. 

A partir daí pode-se definir a linguagem formal da lógica. As letras de A, ..., 

T, serão chamadas de variáveis proposicionais, e é permitido a utilização de 

subscritos, ou seja, índices como An, ..., Tn, sendo n um número natural, o que 

permite ter um conjunto infinito e enumerável7 de constantes individuais. Logo, 

um argumento como o selecionado abaixo pode ser simbolizado pelas letras 

sentenciais. 

P1: Mariazinha está de vermelho. 

P2: Joãozinho está de vermelho. 

► Mariazinha está de vermelho e Joãozinho está de 

vermelho. 

Utilizando a variável A para simbolizar “Mariazinha está de vermelho” e a 

variável B para simbolizar “Joãozinho está de vermelho”, o argumento anterior é 

traduzido na linguagem da lógica proposicional aqui indicada como: 

P1: A. 

P2: B. 

► A e B. 

O argumento acima contém sentenças que foram traduzidas da norma 

culta do português, e, portanto, são chamadas de fórmulas bem formadas, ou 

simplesmente fórmulas. 

Além disso, quando a conclusão do argumento acima é indicada como “A e 

B”, é feito o uso de um dos operadores da linguagem formal da lógica, e, 

portanto, irá ser definida aqui as propriedades de cada operador que irão ser 

                                                
7  Um conjunto enumerável é aquele que pode ter uma correspondência 1-1 com o conjunto 
dos números naturais. 
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utilizados, seguido de exemplos e das tabelas de verdade dos operadores 

apresentados. 

1) Negação (~) 

O operador de Negação, geralmente indicado pela expressão “não” 

no português, é um operador unário, pois necessita de no mínimo uma 

proposição para gerar uma fórmula nova, e é utilizado para negar certas 

proposições cujo o símbolo “~” apareça na frente. Segue um exemplo 

abaixo: 

Exemplo:  

Seja a proposição P1 dada por 

 P1: A raiz quadrada de 2 é um número racional. 

Traduzindo a proposição acima para a linguagem formal lógica e negando 

a mesma, obtém-se ~P1, resultando em 

 ~P1: A raiz quadrada de 2 não é um número racional. 

 

Observe que, até mesmo no exemplo dado acima, pode-se 

averiguar os casos em que a proposição é Verdadeira ou Falsa. Sendo 

assim, observe a tabela-verdade do operador de negação em cima de 

uma dada proposição P: 

 

Proposição P ~P 

Valor de verdade V F 

Valor de verdade F V 

Tabela 4: Tabela-verdade da negação. 

Exemplo: 

Sejam as proposições P1 e P2: 

P1: A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180°. 

P2: 3 é um número par. 

Suas respectivas negações são dadas por: 

~P1: Não é verdade que a soma dos ângulos internos de um 

triângulo é 180°. 

~P2: 3 não é um número par. 
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Fórmulas do tipo ~A, sendo A uma proposição qualquer, são 

chamadas de fórmulas moleculares, pois contêm dentro delas outras 

proposições, como a própria proposição A. Há o caso também de ser 

encontrado fórmulas do tipo ~~A, que seria o mesmo que A, como no 

exemplo abaixo: 

Exemplo:  

Seja P1 dada por 

P1: A terra é redonda.  

Então, ~~P1 é dado por: 

 ~~P1: Não é verdade que a terra não é redonda. 

Portanto, ~~P1 quer dizer o mesmo que P1. 

 

Além disso, a negação pode atuar frente a outros operadores, 

negando suas funções. 

2) Conjunção (ᴧ) 

O operador de Conjunção, operador binário, pois necessita de no 

mínimo duas proposições para gerar uma nova, forma locuções que no 

português utilizam os conectivos “e”, “mas”, “todavia” etc. Indicado pelo 

símbolo “ᴧ”, a representação de duas proposições conectadas por esse 

operador lógico tem a forma “A ᴧ B”. Segue um exemplo abaixo: 

Exemplo:  

Sejam as proposições P1 e P2 dadas por: 

 P1: O número 2 é um número primo 

P2: O número 2 é um número par.  

Realizando a conjunção entre as duas proposições P1 e P2, tem-se como 

resultado P1 ᴧ P2, que exprime: 

 P1 ᴧ P2: O número 2 é um número primo e é um número par. 

 

Perceba que, no exemplo dado acima, as proposições apresentam 

informações que estão conectadas pelo operador conjuntivo “e”. Caso o número 

2 seja um número primo e não seja um número par, a proposição P1 ᴧ P2 é 

considerada falsa, e caso o número 2 não seja um número primo, porém, seja 
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um número par, ainda assim a conjunção é considerada falsa. Logo, a conjunção 

só é considerada uma proposição verdadeira no caso em que ambas as 

proposições que façam parte de uma conjunção sejam verdadeiras. Sejam duas 

proposições quaisquer P e Q, segue abaixo a tabela-verdade da conjunção PᴧQ: 

Proposição P P ᴧ Q Q 

Valor de 

verdade 

V V V 

Valor de 

verdade 

V F F 

Valor de 

verdade 

F F V 

Valor de 

verdade 

F F F 

Tabela 5: Tabela-verdade da conjunção. 

Exemplo: 

Sejam as proposições Q1 e Q2: 

Q1: Joãozinho estudou para a prova. 

Q2: Joãozinho foi aprovado. 

Realizando a conjunção entre as duas proposições Q1 e Q2, tem-se como 

resultado Q1 ᴧ Q2, que exprime: 

 Q1 ᴧ Q2: Joãozinho estudou para a prova e foi aprovado. 

 

3) Disjunção (ᴠ) 

O operador de Disjunção, outro operador binário, forma locuções 

que no português utilizam o conectivo “ou”. Indicado pelo símbolo “ᴠ”, a 

representação de duas proposições conectadas por esse operador lógico 

tem a forma “A ᴠ B”. Segue abaixo um exemplo: 

Exemplo:  

Sejam as proposições P1 e P2 dadas por: 

 P1: A reta r é paralela à reta s. 

P2: A reta r coincide com a reta s.  

Realizando a disjunção entre as duas proposições P1 e P2, tem-se 

como resultado P1 ᴠ P2, que exprime: 
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 P1 ᴠ P2: A reta r é paralela à reta s ou coincide com a reta s. 

 

Ora, no exemplo dado acima tem-se o caso em que as proposições tratam 

sobre propriedades das retas r e s, onde podem haver vários casos em que serão 

analisados os valores de verdade de cada proposição, porém a disjunção só será 

considerada verdade quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. 

Sejam duas proposições quaisquer P e Q, segue abaixo a tabela-verdade da 

disjunção PᴠQ: 

Proposição P P ᴠ Q Q 

Valor de 

verdade 

V V V 

Valor de 

verdade 

V V F 

Valor de 

verdade 

F V V 

Valor de 

verdade 

F F F 

Tabela 6: Tabela-verdade da disjunção. 

Exemplo: 

Sejam as proposições Q1 e Q2: 

Q1: 0 < 3. 

Q2: -1 < 2. 

Realizando a disjunção entre as duas proposições Q1 e Q2, tem-se como 

resultado Q1 ᴠ Q2, que exprime: 

 Q1 ᴠ Q2: 0 < 3 ou -1 < 2. 

 

Além disso, cabe ressaltar a diferença entre os tipos de disjunção que 

podem surgir. A disjunção cuja a tabela-verdade foi descrita acima é a disjunção 

inclusiva, onde não há impedimento de ambas as proposições serem 

verdadeiras ao mesmo tempo. Isso não ocorre no caso da disjunção exclusiva, 

onde não pode haver a possibilidade de as duas proposições dessa disjunção 

serem consideradas verdadeiras e falsas simultaneamente. Sejam duas 



25 

 

proposições quaisquer P e Q, a disjunção exclusiva é representada por “P ṿ Q” 

e sua tabela verdade é dada por:  

Proposição P P ṿ Q Q 

Valor de 

verdade 

V F V 

Valor de 

verdade 

V V F 

Valor de 

verdade 

F V V 

Valor de 

verdade 

F F F 

Tabela 7: Tabela-verdade da disjunção exclusiva. 

Exemplo: 

Sejam as proposições T1 e T2: 

T1: Acordarei as sete da manhã para estudar. 

T2: Continuarei dormindo. 

Realizando a disjunção exclusiva entre as duas proposições T1 e T2, tem-

se como resultado T1 ṿ T2, que exprime: 

T1 ṿ T2: Acordarei as sete da manhã para estudar ou continuarei 

dormindo. 

 

4) Implicação (→) 

O operador de Implicação, também um operador binário, 

corresponde ao tipo de proposição que no português é vista como “se ... 

então”. Chamada também de sentença condicional, o símbolo 

representado por este operador é “→”, onde, dadas duas proposições P 

e Q quaisquer, a implicação de P em Q é simbolizada por “P → Q”, onde 

P, a proposição que ocorre a esquerda do operador é chamada de 

proposição antecedente e Q, que ocorre a direita do operador, é chamada 

de proposição consequente. Segue abaixo um exemplo: 

Exemplo:  

Sejam as proposições P1 e P2 dadas por: 
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 P1: O número 512 é par. 

P2: O número 512 é divisível por 2. 

A implicação entre as duas proposições P1 e P2 tem como resultado  

P1 → P2, que exprime: 

 P1 → P2: Se o número 512 é par, então ele é divisível por 2. 

 

Não é o caso de sempre se ter o antecedente sendo a primeira expressão 

apresentada na sentença traduzida para o português, visto que a implicação 

pode ser vista de outras maneiras. Por exemplo, no caso acima, a implicação 

pode ser reescrita como “P2, se P1” e “P2 é condição necessária para P1”8. Além 

disso, quando é afirmada uma implicação do tipo P → Q, é sabido que caso o 

antecedente P seja considerado verdadeiro e o consequente Q seja considerado 

falso a implicação é considerada falsa. Em todos os outros casos, tem-se que a 

implicação é verdadeira. Isto é: 

1. Caso o antecedente P seja considerado verdadeiro e o 

consequente Q seja considerado verdadeiro, a implicação será 

verdadeira; 

2. Caso o antecedente P seja considerado falso e o consequente Q 

seja considerado verdadeiro, a implicação será verdadeira; 

3. Caso o antecedente P seja considerado falso e o consequente Q 

seja considerado também falso, a implicação será verdadeira. 

 

Sejam duas proposições quaisquer P e Q, segue a tabela-verdade 

da implicação P→Q: 

Proposição P P → Q Q 

Valor de 

verdade 

V V V 

Valor de 

verdade 

V F F 

                                                
8 Traduzindo para o português “P2, se P1” temos que a proposição fica “O número 512 é 
divisível por 2, se for par”, e “P2 é condição necessária para P1” resulta em “O número 512 ser 
divisível por 2 é condição necessária para que ele seja um número par”. 
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Valor de 

verdade 

F V V 

Valor de 

verdade 

F V 

 

F 

Tabela 8: Tabela-verdade da implicação (condicional). 

Dadas duas proposições quaisquer P e Q, pode-se dizer da implicação 

P→Q que:  

a)  P é condição suficiente para Q. 

b)  Q é condição necessária para P. 

 

Exemplo: 

Sejam as proposições Q1 e Q2: 

Q1: O número 7 pertence ao conjunto dos números racionais. 

Q2: O número 7 pertence ao conjunto dos números reais. 

Realizando a implicação entre as duas proposições Q1 e Q2, tem-se como 

resultado Q1 → Q2, que exprime: 

 Q1 → Q2: Se o número 7 pertence ao conjunto dos números 

racionais, então ele pertence ao conjunto dos números reais. 

 

5) Bi-implicação (↔) 

O operador de Bi-implicação, operador binário, conhecido também 

como operador bicondicional, corresponde a expressões que no 

português são vistas como “... se, e somente se ...“ e “... é equivalente 

a ...” e o símbolo utilizado para representar esse operador é “↔”. Segue 

abaixo um exemplo: 

Exemplo:  

Sejam as proposições P1 e P2 dadas por: 

 P1: Um número inteiro é par. 

P2: Um número é múltiplo de 2. 

A bi-implicação entre as duas proposições P1 e P2, tem como resultado  

P1 ↔ P2, que exprime: 

 P1 ↔ P2: Um número inteiro é par se, e somente se, ele é múltiplo 

de 2. 
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Neste caso, há duas condicionais envolvidas, pois, se a bi-implicação 

entre P1 e P2 for analisada então tem-se “P1, se P2”, que é o mesmo que “P2 

somente se P1”, e “P2, se P1”, que é o mesmo que “P1 somente se P2”, logo, tem-

se uma implicação nas duas direções. Logo, a bi-implicação será verdadeira 

sempre que as proposições tiverem o mesmo valor de verdade. Sejam duas 

proposições quaisquer P e Q, segue a tabela-verdade da bi-implicação P↔Q: 

Proposição P P ↔ Q Q 

Valor de 

verdade 

V V V 

Valor de 

verdade 

V F F 

Valor de 

verdade 

F F V 

Valor de 

verdade 

F V 

 

F 

Tabela 9: Tabela-verdade da bi-implicação (bicondicional). 

Dadas duas proposições quaisquer P e Q, pode-se dizer da bi-implicação 

P ↔ Q, que:  

a) P é condição necessária e suficiente para Q. 

b) Q é condição necessária e suficiente para P. 

 

Exemplo: 

Sejam as proposições Q1 e Q2: 

Q1: Um número x pertence ao conjunto dos números naturais. 

Q2: Um número x é positivo. 

Realizando a bi-implicação entre as duas proposições Q1 e Q2, tem-

se como resultado Q1 ↔ Q2, que exprime: 

 Q1 ↔ Q2: Um número x pertence ao conjunto dos números 

naturais se, e somente se, ele for um número positivo. 

Vale lembrar que, além dos operadores definidos acima, somente foram 

feitos os tratamentos de sentenças simples, porém, sentenças mais complexas 

podem surgir e para isso o uso dos parênteses “ () ” é frequentemente utilizado 
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para compor sentenças moleculares cada vez mais complexas. O uso de tal 

pontuação coopera para que não haja ambiguidades no entendimento das 

proposições e por isso as tornam fórmulas bem formadas.   

Exemplo: 

Seja a proposição D abaixo: 

D: Se Sócrates é um filósofo e é grego, então Sócrates é mortal. 

 

Analisando essa sentença, percebe-se que ela é do tipo molecular, e que 

além disso, ela se aproxima de uma proposição do tipo “se ..., então ...”, 

que foi vista como condicional, onde o antecedente se mostra como outra 

proposição que utiliza o conectivo “e”, ou seja, uma conjunção. 

Destrinchando tal proposição encontram-se as proposições abaixo: 

 D: Se [ (Sócrates é um filósofo)D1 e (é grego)D2 ], então [ (Sócrates 

é mortal)D3 ] 

Onde 

 D1: Sócrates é um filósofo. 

 D2: Sócrates é grego. 

 D3: Sócrates é mortal. 

Por fim, utilizando os parênteses e a linguagem-objeto da lógica formal 

aqui definida, obtém-se a fórmula bem-formada: 

D: ((D1 ᴧ D2) → D3) 

 

Definição: Uma fórmula bem-formada da linguagem formal da lógica é obtida 

através das seguintes regras: 

1) Uma letra sentencial sozinha é uma fórmula. 

2) Se α é uma fórmula, então ~ α é uma fórmula. 

3) Se α e β são fórmulas, então (α ᴧ β), (α ᴠ β), (α ṿ β), (α → β) e (α ↔ β). 

4) Nada além disso é fórmula. 

 

 Agora, irão ser dadas definições que utilizam os conectivos lógicos e as 

fórmulas bem-formadas para compor suas definições. 
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Definição: Uma fórmula bem-formada qualquer β pode ser considerada 

tautologia, contradição ou contingência, nos seguintes casos: 

I. Será considerada Tautologia quando ela for sempre verdadeira 

independente dos valores de verdade atribuídos as fórmulas 

atómicas que nela aparecem; 

II. Será considerada Contradição quando ela for sempre falsa 

independente dos valores de verdade atribuídos as fórmulas 

atómicas que nela aparecem; 

III. Será considerada Contingência quando ela não for uma tautologia 

ou uma contradição. Ou seja, existem valorações distintas que ora 

ela é verdadeira e ora ela é falsa. 

 

Exemplos: 

 Sejam as proposições P e Q que formam a proposição molecular dada 

por: 

 (P ᴧ Q) → (P ᴠ Q) 

Sua tabela verdade é dada por: 

P Q P ᴧ Q P ᴠ Q (P ᴧ Q) → (P ᴠ Q) 

V V V V V 

V F F V V 

F V F V V 

F F F F V 

Pela definição acima, a proposição (P ᴧ Q) → (P ᴠ Q) é uma tautologia. 

 

 Sejam as proposições P e Q que formam a proposição molecular dada 

por: 

(P ᴧ Q) ↔ (~ (P ᴧ Q)) 

Sua tabela verdade é dada por: 

P Q P ᴧ Q ~ (P ᴧ Q) (P ᴧ Q) ↔ (~ (P ᴧ Q)) 

V V V F F 

V F F V F 

F V F V F 
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Pela definição acima, a proposição (P ᴧ Q) ↔ (~ (P ᴧ Q)) é uma contradição. 

 

 Sejam as proposições P e Q que formam a proposição molecular dada 

por: 

 ~ Q → (P ᴧ Q) 

Sua tabela verdade é dada por: 

 

 

 

 

 

 

   Pela definição acima, a proposição ~ Q → (P ᴧ Q) é uma contingência. 

 

Definição: Uma fórmula bem-formada β será consequência lógica de uma 

fórmula bem-formada α se para toda a valoração atribuída as fórmulas, ocorrer: 

sempre que o valor lógico de α é verdadeiro, então o valor lógico de β é 

verdadeiro. Simbolicamente representa-se por “α |= β”. 

Exemplos: 

 Sejam as proposições P, Q e T a seguir: 

 P: 2 é um número par. 

 Q: 2 é um número primo. 

T: 3 é um número ímpar. 

São consequências lógicas: 

P ᴧ Q |= P 

P ᴧ Q |= Q 

P v T, ~ P |= T 

Que traduzindo para a metalinguagem resulta em: 

2 é um número par e 2 é um número primo |= 2 é um número par 

2 é um número par e 2 é um número primo |= 2 é um número primo 

2 é um número par ou 3 é um número ímpar, 2 não é um número par  

|= 3 é um número impar 

F F F V F 

P Q  ~ Q P ᴧ Q ~ Q → (P ᴧ Q) 

V V F V V 

V F V F F 

F V F F V 

F F V F F 
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Definição: As fórmulas bem-formadas α e β são logicamente equivalentes se 

e somente se β for consequência lógica de α e α for consequência lógica de β. 

Além disso, serão também logicamente equivalentes se tiverem a mesma 

tabela verdade. Simbolicamente representa-se por “α ≡ β” 

Exemplo: 

 Sejam as proposições P e Q a seguir: 

 P: 2 é um número par. 

 Q: 3 é um número ímpar. 

São consequências lógicas: 

P V Q ≡  ~ P → Q 

Que traduzindo para a metalinguagem resulta em: 

2 é um número par ou 3 é um número ímpar ≡ Se 2 não é um número 

par, então 3 é um número ímpar 

 

Para dar prosseguimento as definições, serão abordados os conceitos 

básicos da Lógica de Primeira Ordem ou Lógica de Predicados. Inicia-se as 

definições falando um pouco mais sobre dois objetos que serão muito utilizados 

nesta parte da pesquisa, as variáveis e as sentenças. 

  

Definição: Chama-se variável livre as variáveis que podem assumir qualquer 

valor dentro do universo pretendido, seja em sentenças matemáticas ou não. 

 

 Claramente não é de interesse o uso das variáveis livres, pois é preciso 

delimitar o universo em que a variável está para conhecer os supostos valores 

que ela pode assumir. Ainda assim, há casos que as variáveis livres são 

utilizadas, como nas sentenças abertas. 

 

Definição: Chama-se sentença aberta uma frase, ou uma sequência de 

símbolos matemáticos, subordinada a uma variável que fica livre, e como nada 

se pode afirmar desta variável, não há como determinar o valor de verdade da 
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mesma. Chama-se sentença é fechada se não há ocorrência de variáveis livres 

nela 

 

Ainda é preciso dar conta de definir os quantificadores existencial e universal 

para tratar de casos em que os conteúdos matemáticos necessitam da lógica de 

predicados para transformar sentenças abertas em proposições. Na matemática 

as sentenças abertas mais comuns são as equações e inequações onde o valor 

da variável desejada não é claramente especifico, tornando necessário então 

quantificar a origem de tal variável para que seja possível que a proposição seja 

verdadeira ou falsa. 

 

Quantificador Símbolo 

Quantificador universal 

“para todo” 

∀ 

Quantificador existencial 

“existe” e 

“Não existe ” 

∃ 

∄ 

Tabela 10: Quadro com os quantificadores da lógica de primeira ordem. 

Exemplo: 

Dada a sentença a seguir: 

 4𝑥 + 3 =  −5 

Não é possível determinar o valor lógico desta sentença pois ela encontra-se no 

formato de sentença aberta subordinada a variável livre x, pois, para  𝑥 =  −2 a 

sentença é considerada verdadeira e para 𝑥 ≠  −2 essa sentença é falsa, ou 

seja, tomando valores aleatórios, não há como chegar a uma conclusão final 

sobre a valoração da sentença abordada. 

 Agora, considere a sentença abaixo: 

  A: Existe 𝑥 ∈  𝑅, tal que  4𝑥 + 3 =  −5. 

  B: Para todo 𝑥 ∈  𝑅, tem-se que  4𝑥 + 3 =  −5. 

Ao ser utilizado os quantificadores existencial e universal nas sentenças acima, 

elas não são mais consideradas sentenças abertas e se tornam passíveis de 

receber valoração, onde pode-se chegar a conclusão se o que está sendo 
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expresso na proposição é considerado verdadeiro ou falso. Traduzindo as 

proposições para a linguagem formal da lógica aqui definida, tem-se: 

  A: ∃ 𝑥 ∈  𝑅 /  4𝑥 + 3 =  −5. 

  B: ∀ 𝑥 ∈  𝑅 /  4𝑥 + 3 =  −5. 

 

Para entender mais sobre a validade dos argumentos, a lógica 

proposicional aqui apresentada é insuficiente, pois o argumento válido 

P: Todo homem é mamífero 

Q: Todo mamífero é mortal 

► Portanto, todo homem é mortal, 

que traduzido para a lógica proposicional seria 

  P 

  Q 

           ► R, 

não pode ser considerado proposicionalmente válido, uma vez que de P, Q não 

tem-se R como consequência lógica. 

 A análise predicativa tem interesse direto na estrutura interna da sentença 

e o que ela expressa, diferente da análise proposicional. Frege percebeu um 

equívoco na estrutura predicativa tradicional, na qual considerava sentenças que 

expressam conteúdos distintos como tendo a mesma estrutura lógica. De acordo 

com a lógica tradicional,  

1. 2 é par. 

2. 2 é menor que 3. 

3. Todo triângulo retângulo tem o ângulo de 90°. 

são proposições que tem a mesma estrutura lógica como (Todo) S é P, onde S 

representa o sujeito da sentença e P o predicado da sentença. De acordo com 

Frege, as sentenças acima expressam conteúdos completamente distintos. A 

primeira afirma uma propriedade de um certo número; a segunda afirma a 

existência de uma relação entre dois números; a terceira não faz uma afirmação 

sobre indivíduos, mas representa uma relação entre conceitos (subordinação).  

 De acordo com Frege, tais sentenças devem ser analisadas sob a ótica 

de função e argumento. No caso da sentença 1, o argumento é o número 2 e a 

função é x é par; no caso da sentença 2, os argumentos são os números 2 e 3 e 

a função é x é menor que y; no caso da sentença 3, os argumentos são as 
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propriedades triângulo retângulo e ter ângulo de 90° e a função (de segunda 

ordem) é para todo x se se x é X, então x é Y. 

Pode-se representar as propriedades por meio de letras maiúsculas A, B, 

C, etc e os indivíduos, que são os objetos de predicação, por meio de letras 

minúsculas a, b, c etc. Assim, as sentenças acima podem ser representadas na 

linguagem da lógica de predicados da seguinte forma 

 

1. F(d), onde F representa a função ser um número par e d representa o 

número 2. 

2. M(d,e), onde M representa a função (binária) x é menor que y, d 

representa o número 2 e e representa o número 3. 

3. x((R(x)  T(x))  G(x)), onde R representa a função ser retângulo, T 

representa a função ser triângulo e G representa a função ter ângulo 

de 90°  

 

Sendo assim, conclui-se aqui as definições dos conceitos básicos da 

Lógica Proposicional e da Lógica de Predicados necessários para entender esta 

pesquisa e discutir, em cima de tais conceitos, como a lógica pode ser utilizada 

dentro da aula de matemática.  
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CAPÍTULO 2. LÓGICA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

CONSIDERAÇÕES, DISCUSSÕES E REFLEXÕES 

 

Os processos de aprendizagem que ocorrem nas escolas estão 

interligados, intrinsecamente, com os parâmetros dos Documentos Oficiais de 

Educação do Brasil, ditando suas expectativas referentes às competências e 

habilidades que são proporcionadas pelas escolas diante da organização 

curricular das ciências matemáticas. 

A construção do conhecimento matemático, desde os anos iniciais da 

Educação Básica, identifica como prioridade um desenvolvimento na linguagem 

matemática a partir do que conhecido como letramento matemático que é 

conceituado por Gonçalves (2010, p. 10) como 

[...] a condição a partir da qual um indivíduo compreende e elabora de 
forma reflexiva, textos orais e escritos que contém conceitos 
matemáticos e, transcende esta compreensão para uma esfera social 
e política. Quando mencionamos conceitos matemáticos estamos 
incluindo a linguagem matemática que pode ou não estar 
acompanhando tal conceituação. 

  

Reafirmando esta ideia, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018, 

p. 266) ressalta que:  

O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento 
do letramento matemático, definido como as competências e 
habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de 
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma 
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e 
ferramentas matemáticas. 

 

E, nessa perspectiva, a construção de tal letramento favorece a criação 

de um raciocínio lógico e crítico, que permite que o aluno realize inferências e 

estabeleça conexões entre seus conhecimentos intelectuais e seus 

conhecimentos empíricos, que segundo a BNCC (2018, p. 266) leva o aluno a 

[...] reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais 
para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de 
jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação 
e pode ser prazeroso (fruição). 

 

O cotidiano dos estudantes da Educação Básica passa por diversas 

questões, sejam intelectuais, de aspectos conceituais das demais disciplinas 

escolares, e sociais, das demais relações interpessoais e intrapessoais. Sendo 

assim, o professor deve exercer funções que colaborem para uma boa evolução 
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do raciocínio cognitivo dos seus alunos para que os mesmos consigam lidar com 

questões que possam surgir que necessitam de um bom raciocínio lógico. E 

como afirma Negreiros (2015, p. 29),  

[...] os alunos se deparam dia a dia com um conjunto de ações 
cognitivas que fazem parte do raciocinar, como por exemplo: 
reconhece que algo está sendo questionado; relacionar uma 
informação com conhecimentos pré--existentes; elaborar uma 
conjectura; argumentar; generalizar; validar; refletir e reinterpretar, ou 
seja, uma reação do pensamento de natureza complexa. 

 

 Para muitos, a matemática é tida como fonte primária para que as crianças 

possam desenvolver as habilidades necessárias para realizar tais ações 

descritas na citação acima, contudo, como também afirma Negreiros (2015, p. 

29) 

[...] a Matemática é de grande importância e possui características 
singulares a respeito do desenvolvimento do raciocínio, porém, esta é 
fonte secundária para o desenvolvimento do raciocínio lógico; a fonte 
primária é a língua materna, a primeira língua que se aprende. 

 

E para isso, seria interessante que, constantemente, o professor de 

matemática faça uma ponte direta entre as definições matemáticas e a língua 

materna, pois, ao trabalhar com exercícios e atividades que permitam com que 

os estudantes façam uso da língua materna e da linguagem simbólica da lógica 

em matemática, exercícios esses que serão mais discutidos no Capítulo 3, o 

professor incrementa o aprendizado dos estudantes técnicas que aprimoram 

seus conhecimentos, fornecendo ferramentas para desenvolver seus raciocínios 

e suas argumentações. 

Dos anos iniciais aos anos finais do Ensino Fundamental a estrutura 

curricular do componente Matemática da BNCC indica que a utilização da 

argumentação lógica em diversos contextos matemáticos se torna importante 

para a construção do conhecimento e aumenta criticidade dos estudantes. Como 

por exemplo, ao discutir sobre a unidade temática da Álgebra nos anos iniciais, 

a BNCC discute o entendimento do símbolo de igualdade “=”. O documento 

indica que o uso da igualdade não necessariamente indica uma operação a ser 

realizada e demonstra através de artifícios lógicos como o estudante poderia 

entender a utilização deste operador matemático como uma relação de 

equivalência. 

A relação de equivalência pode ter seu início com atividades simples, 
envolvendo a igualdade, como reconhecer que se 2 + 3 = 5 e 5 = 4 + 
1, então 2 + 3 = 4 + 1. Atividades como essa contribuem para a 
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compreensão de que o sinal de igualdade não é apenas a indicação de 
uma operação a ser feita. (BNCC, 2018, p. 270) 

 
A representação utilizada nesta passagem possui uma construção lógica 

do tipo “se ..., então ...” vista anteriormente no Capítulo 1 como uma implicação 

condicional, que permite o estudante a validar o raciocínio esperado pelo 

professor ao discutir o uso da igualdade em expressões numéricas e equações. 

Portanto, percebe-se que assim como nessa situação, em diversas outras 

situações ocorrem o uso da linguagem da lógica proposicional para concluir 

algumas definições apresentadas durante aulas de matemática. 

 Raciocinar, que para o dicionário da Academia Brasileira de Letras (2008, 

p. 1059) significa “buscar o conhecimento ou o entendimento, apontando ou 

discutindo razões”, passa por processos de evolução que aprimora o 

conhecimento das crianças e tal conhecimento foi analisado pelo psicólogo e 

pesquisador Jean Piaget (1896-1980). Bernardi, Cordenonsi e Scolari (2007, p. 

2) discutem a teoria de Piaget e indicam que  

[...] o conhecimento evolui progressivamente, por meio de estruturas 
de raciocínio que substituem umas às outras, através de estágios. Isto 
significa que a lógica e as formas de pensar de uma criança são 
completamente diferentes da lógica dos adultos. Em sua Teoria, Piaget 
identifica os estágios de desenvolvimento da criança, sendo que para 
o autor, é no estágio operatório formal que a criança começa a 
desenvolver seu pensamento como o de um adulto, assim podendo 
desenvolver ideias abstratas e iniciar seu raciocínio lógico. Por isto, o 
incentivo ao desenvolvimento do raciocínio lógico é muito importante 
neste estágio, que é desenvolvido entre os 12 e 15 anos de idade. 

 

E, é neste período, indicado na teoria de Piaget, que se encontra a fase 

final do Ensino Fundamental onde é dada uma grande importância para a 

comunicação em linguagem matemática com uso de uma linguagem simbólica, 

que traduz da língua materna representações e argumentações (Base Nacional 

Comum Curricular, 2018, p. 298) referentes aos contextos matemáticos 

estudados. Como também 

[...] nessa fase final do Ensino Fundamental, é importante iniciar os 
alunos, gradativamente, na compreensão, análise e avaliação da 
argumentação matemática. Isso envolve a leitura de textos 
matemáticos e o desenvolvimento do senso crítico em relação à 
argumentação neles utilizada. (BNCC, 2018, p. 299) 

 

 Um dos fatores recorrentes que atrapalham o desenvolvimento cognitivo 

do raciocínio dos estudantes é a prática de memorização alimentada pelos 

professores. Como afirma Negreiros (2015, p. 30) “observa-se um engano, 
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quando profissionais da Educação acreditam que a repetição, memorização e 

mecanização de exercícios é a única chave para o sucesso de seus alunos”. Tal 

prática é vista como prejudicial desde a alfabetização até os mais avançados 

estudos, como por exemplo a resolução de problemas, gerais e matemáticos, 

que dependem de raciocínios mais abstratos, pois  

Da mesma forma que na leitura ou escrita, o raciocínio lógico na 
resolução de problemas matemáticos é um fator de extrema 
importância. É fundamental que os alunos compreendam e raciocinem 
sobre o que está sendo proposto e não somente decorem e apliquem 
fórmulas. (BERNARDI; CORDENONSI; SCOLARI, 2007, p. 3) 

 

 Esta pesquisa indica que não é necessário que toda a lógica proposicional 

e de predicados sejam ensinadas aos estudantes durantes as aulas de 

matemática. Entretanto, busca-se identificar quais são as funções dos agentes, 

“professores” e “alunos”, frente a uma matemática mais logicamente bem 

estruturada. Cabe ao professor buscar os conhecimentos lógicos que possam 

lhe auxiliar em um determinado conteúdo do seu currículo, pois estará ensinando 

um raciocínio lógico mais genérico e aplicável a outros temas do currículo, onde 

tais temas 

[...] devem, ainda, permitir uma articulação lógica entre diferentes 
ideias e conceitos para garantir maior significação para a 
aprendizagem, possibilitar ao aluno o estabelecimento de relações de 
forma consciente no sentido de caminhar em direção às competências 
da área e, até mesmo, tornar mais eficaz a utilização do tempo 
disponível. (PCN+, 2002, p.119) 

 

Todavia, não basta tão somente o professor dar aulas de matemática 

utilizando a linguagem simbólica da lógica sem antes conhecer sua turma e seus 

alunos, bem como o formato de ensino-aprendizagem que atrai os mesmos. E, 

como afirma Ottes, Farjado e Zimmermann (2011, p. 2) “com esta questão de 

cada aluno ter seu estilo de aprendizagem é indispensável a ajuda, dedicação e 

entusiasmo do professor para que consiga despertar o aluno para a aula de 

matemática”. 

Logo, a discussão levantada neste trabalho permite a criação de reflexões 

que indiquem uma melhoria no quadro educacional, especificamente em 

matemática, mostrando quais potencialidades o professor de matemática pode 

proporcionar aos alunos e quais possíveis formas de se ensinar matemática 

podem ser utilizadas, levando em consideração que  

A forma de trabalhar os conteúdos deve sempre agregar um valor 
formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento 
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matemático. Isso significa colocar os alunos em um processo de 
aprendizagem que valorize o raciocínio matemático – nos aspectos de 
formular questões, perguntar-se sobre a existência de solução, 
estabelecer hipóteses e tirar conclusões, apresentar exemplos e 
contra-exemplos, generalizar situações, abstrair regularidades, criar 
modelos, argumentar com fundamentação lógico-dedutiva. Também 
significa um processo de ensino que valorize tanto a apresentação de 
propriedades matemáticas acompanhadas de explicação quanto a de 
fórmulas acompanhadas de dedução, e que valorize o uso da 
Matemática para a resolução de problemas interessantes, quer sejam 
de aplicação ou de natureza simplesmente teórica. (BRASIL, 2006, p. 
69) 

 

 Estando, por fim, de acordo com o que se pretende indicar nesta pesquisa, 

maneiras de trabalhar o pensamento matemático dos discentes realçando 

habilidades que os permitam argumentar e justificar de forma válida sempre que 

se depararem com problemas matemáticos durante suas vidas.  
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CAPÍTULO 3. LÓGICA COMO METODOLOGIA DE ENSINO EM 

AULAS DE MATEMÁTICA 

 

 Neste capítulo, pretende-se estender os conceitos explicitados no capítulo 

1 sobre a Lógica Proposicional e a Lógica de Primeira ordem (ou de Predicados), 

bem como o estudo dos argumentos e as reflexões a respeito do ensino de 

matemática por meio de artifícios lógicos em sua construção de conhecimento, 

que podem proporcionar um avanço do raciocínio cognitivo dos estudantes. 

Irão ser apresentadas algumas atividades e abordagens que os 

professores de matemática podem utilizar para constituir suas práticas docentes 

dentro do contexto escolar, onde a matemática é vista como uma disciplina 

exata, avaliativa e sem criticidade.   

Ao contrário da “ciência exata” vista por muitos, a matemática é 

questionável e passível de respostas corretas com diferentes formatos de 

justificativas e argumentações em diversas temas que compõe seus conteúdos. 

Justamente por isso, há a necessidade de se ensinar uma argumentação lógica, 

para que os alunos percebam quando estão seguindo caminhos argumentativos 

válidos e não falaciosos. 

 As abordagens aqui apresentadas constam no Caderno de Atividades de 

Negreiros e Miranda (2015), na dissertação de Nascimento (2016) e na tradução 

do livro Alice no País dos Enigmas realizada por Ribeiro (2000) do autor 

Raymond Smullyan. Tais abordagens buscam, acima de tudo 

[...] desenvolver algumas estratégias que estimulem o 
desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, lógico quantitativo, 
lógico numérico, lógico analítico e crítico, a partir de atividades que 
envolvem conceitos básicos de lógica matemática, a fim de levar os 
alunos a interpretar as informações, buscarem as relações existentes 
entre o que foi apresentado e os conhecimentos adquiridos para 
solucionar problemas e estruturar os seus pensamentos. 
(NEGREIROS; MIRANDA, 2015, p. 4) 

 

 Um contexto investigativo, advindo ou não de uma história, pode 

proporcionar um interesse criativo em supor coisas e criar teorias acerca do tema 

em questão. No livro Alice no País dos Enigmas as histórias foram elaboradas 

com o objetivo de fazer com que seus leitores resolvessem os problemas 

presentes no livro a partir de inferências lógicas. Segue abaixo uma das histórias 

encontradas no livro de Smullyan (2000, p. 19): 
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Capitulo 2 

 Quem roubou as tortas? 

 

PRIMEIRA HISTÓRIA – Que tal preparar-nos umas tortas saborosas – perguntou o Rei 

de Copas à Rainha de Copas num dia fresco de verão. 

 – De que adianta fazer tortas sem geleia? – retrucou a Rainha furiosa. A geleia 

é a melhor parte! 

 – Então, use a geleia – disse o Rei. 

 – Não posso! – gritou a Rinha. Minha geleia foi roubada! 

 – É mesmo!?! – disse o Rei. Isso é muito grave! Quem a roubou? 

 – Como é que você espera que eu saiba quem a roubou? Se soubesse, eu a 

teria recuperado há muito tempo, e de quebra, teria a cabeça do patife! 

 Bem, o Rei mandou seus soldados explorarem a região em busca da geleia 

perdida, e ela foi encontrada na casa da Lebre de Março, do Chapeleiro Louco e do 

Leirão. Todos os três foram imediatamente detidos e julgados. 

 – Ora, ora! – exclamou o Rei no julgamento. Quero chegar ao fundo dessa 

história! Não gosto de genTe entrando na minha cozinha e furtando minha geleia! 

  – Por que não? – perguntou um dos porcos-da-índia. 

 –Abafem esse porco-da-índia – gritou a Rainha. O porco-da-índia foi 

prontamente abafado. (Quem leu as Aventuras de Alice no País das Maravilhas há de 

estar lembrado do sentido da palavra abafar: os oficiais do corte puseram o porco-da-

índia dentro de um saco de lona cuja a boca era amarrada com cordões, e se sentaram 

em cima dele.) 

 – Pois muito bem – disse o Rei, depois de serenada a comoção do abafamento 

do porco-da-índia – quero chegar ao fundo dessa história!  

 – O senhor já disse isso – observou um segundo porco-da-índia (e também foi 

prontamente abafado). 

 – Por acaso você roubou a geleia? – perguntou o Rei à Lebre de Março. 

 – Eu nunca roubei a geleia! – defendeu-se a Lebre de Março. 

(A essa altura, todos os porcos-da-índia restantes aplaudiram, e todos foram 

prontamente abafados.) 

 – E quanto a você? – rugiu o Rei para o chapeleiro, que tremia feito vara verde. 

Acaso é você o culpado? 

 O Chapeleiro não conseguia emitir uma palavra; apenas ficou parado ali, com a 

respiração entrecortada, bebericando o seu chá. 

 – Se ele não tem nada a dizer, isso só faz provar sua culpa – disse a Rainha – 

portanto cortem-lhe a cabeça imediatamente! 
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 – Não, não! – implorou o Chapeleiro. Um de nós a roubou, mas não fui eu! 

 – Tomem nota disso! – disse o Rei ao júri. Essa prova pode vir a ser muito 

importante! 

 – E que tal você? – prosseguiu o Rei, dirigindo-se ao Leirão. Que tem a dizer 

sobre tudo isso? A Lebre de Março e o Chapeleiro estão dizendo a verdade?  

 – Pelo menos um deles está – respondeu o Leirão, que então caiu no sono pelo 

resto do julgamento. 

 Como revelaram as investigações posteriores, a Lebre de Março e o Leirão não 

estavam ambos dizendo a verdade. 

 Quem roubou a geleia?  

 

 Histórias como essa, envolvendo fatos do cotidiano de Alice, personagem 

central do livro, permitem uma reflexão crítica sobre argumentos, onde, partindo 

de certas premissas, o leitor deve chegar a uma conclusão. 

 Muitos podem se perguntar qual a relevância desse tipo de abordagem 

em aulas de matemática. Porém, a ideia é utilizar o contexto e exigir do leitor um 

espirito investigativo matemático ao lidar com o jogo existente entre as 

proposições e seus valores de verdade. E, por isso, um dos métodos de analisar 

a conclusão de cada história apresentada no livro se dá a partir do raciocínio de 

associar valores de verdade às falas dos personagens para que possam chegar 

a uma determinada conclusão válida, sem contradições. Fazendo uma análise 

da história tem-se que: 

A partir da história, pode-se formar algumas proposições importantes: 

 

Lebre de Março - Eu nunca roubei a geleia 

Chapeleiro - Ou a lebre de março roubou a geleia (P) ou o Leirão roubou a geleia 

(Q) - P v Q 

Leirão - Ou a lebre de março está dizendo a verdade ou o chapeleiro maluco 

está dizendo a verdade 

 

Descobriu-se que tanto a Lebre de Março como o Leirão não falaram ambos a verdade, 

logo 

A Lebre de Março está falando a verdade – R 

 

O Leirão está falando a verdade – S 
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Então, ~(R & S) que é equivalente a ~R v ~S: ou a lebre mentiu ou o leirão mentiu 

 

Suponha que o Chapeleiro tenha mentido. Ou seja, não é o caso que (P v Q). Logo, por 

de Morgan, propriedade da lógica proposicional, tem-se ~P & ~Q. Ou seja, a Lebre de 

Março não roubou a geleia e o Leirão não roubou a geleia. Mas de ~P & ~Q, segue-se 

~P, isto é, a Lebre de Março não roubou a geleia. Ora, mas isso implica que a Lebre de 

Março disse a verdade. Mas se a Lebre de Março disse a verdade, então o Leirão 

também disse a verdade, pois o Leirão disse que a Lebre de Março disse a verdade. 

Assim, tanto a Lebre quanto o Leirão disseram a verdade, o que é impossível. Logo, por 

redução ao absurdo, o Chapeleiro disse a verdade, ou seja, P v Q. Mas se o Chapeleiro 

disse a verdade, então o Leirão disse a verdade, uma vez que um dos disjuntos é 

verdadeiro (o Chapeleiro disse a verdade). Mas se o Leirão disse a verdade, a Lebre de 

Março necessariamente mentiu, pois ambos não disseram a verdade. Se a Lebre de 

Março mentiu, então ela roubou a geleia. 

  

Por meio de artifícios lógicos o professor discute conceitos de validade de 

proposições e quebra paradigmas, podendo construir um ambiente de sala de 

aula mais crítico e baseado em pressupostos da lógica para falar sobre os 

conteúdos matemáticos mais teóricos que irão surgir. Este tipo de atividade pode 

ser utilizada em qualquer ano do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, visto 

que sua abordagem realça debates dentro da sala de aula e aguça o espírito 

argumentativo dos alunos. 

 Outras atividades como esta podem surgir em questões mais elaboradas, 

quando se torna necessário avaliar as informações dadas para se chegar em 

uma alternativa correta. O exemplo abaixo mostra este tipo de problema lógico 

encontrado no Caderno de Atividades de Negreiros e Miranda (2015): 

(FGV) Os computadores estão presentes na vida da maioria das pessoas. Para não ficar 

desatualizado, o Sr. Aderbal deseja comprar um computador pessoal. Esse computador, 

para satisfazer suas necessidades, precisa ser muito rápido. Sabe-se que, além do 

processador, todos os periféricos influenciam no desempenho geral do computador. Caso o 

Sr. Aderbal compre um Core i7 3,2 GHZ, um dos processadores mais rápidos do mercado, 

pode-se concluir que: 

a) Com certeza o computador atenderá suas necessidades. 

b) Pode ser que esse computador atenda suas necessidades. 

c) Esse computador não atenderá suas necessidades. 
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d) Possuindo uma placa de vídeo, este computador com certeza atenderá suas 

necessidades. 

e) As alternativas (b) e (d) estão corretas. 

 

Veja abaixo a análise realizada por Negreiros e Miranda (2005): 

• Os computadores estão presentes na vida da maioria das pessoas: Essa frase não 

traz nenhuma informação nova ou que seja necessário para afirmar algumas das 

alternativas. 

• Para não ficar desatualizado, o Sr. Aderbal deseja comprar um computador 

pessoal: Essa afirmativa também não apresenta nada relevante de acordo com as 

alternativas 

• Esse computador, para satisfazer suas necessidades, precisa ser muito rápido: 

Nessa frase, há uma questão importante: o computador que ele irá comprar precisa ser muito 

rápido para satisfazer suas necessidades, não pode ser qualquer computador. Mas ainda 

não sabemos o quão rápido é o ideal. 

• Sabe-se que, além do processador, todos os periféricos influenciam no 

desempenho geral do computador: Esta frase indica que o processador e os periféricos 

são os componentes que influenciam no desempenho do computador. Mesmo não sabendo 

o que são ou para que servem, essa informação apenas nos garante que serão estes um 

dos responsáveis no desempenho geral do computador. 

• Caso o Sr. Aderbal compre um Core i7 3,2 Ghz, um dos processadores mais 

rápidos do mercado...: Aqui temos uma afirmação clara, que o Core i7 3,2 GHz é um dos 

processadores mais rápidos do mercado. 

 

Após interpretar o texto, vamos às alternativas: 

 

a) Com certeza o computador atenderá suas necessidades.  

Isso não podemos afirmar, pois não sabemos quais são as necessidades do Sr. Aderbal. 

 

b) Pode ser que esse computador atenda suas necessidades.  

Sim, pode ser. Essa alternativa apresenta uma possibilidade real, que pode atender as 

necessidades do Sr. Aderbal. 

 

c) Esse computador não atenderá suas necessidades.  

Não sabemos sua necessidade, mas sabemos que existe uma possibilidade de que o 

computador possa atender suas necessidades, então não podemos afirmar com certeza que 

esse computador não o atenderá. 

 

d) Possuindo uma placa de vídeo, este computador com certeza atenderá suas 

necessidades.  
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O texto não traz nenhuma informação sobre a importância ou necessidade de uma placa de 

vídeo. Logo, também não podemos afirmar nada a respeito. 

 

e) As alternativas (b) e (d) estão corretas.  

Como vimos anteriormente, nada podemos afirmar sobre a alternativa (d). 

 

Solução: letra (b) 

 

 Questões como essa, frequentemente, caem em concursos e vestibulares 

para testar habilidades lógicas de raciocínio. Nesta abordagem, que é indicada 

para o Ensino Médio, percebe-se a importância da análise e da interpretação 

textual dos enunciados e mostra como as conclusões expressas nas alternativas 

podem ser consideradas válidas ou não a partir das informações dadas no texto. 

Entretanto este tipo de questão permite com que o aluno analise apenas em cima 

das inferências dadas nas alternativas, visto ser uma questão de múltipla-

escolha. Contudo, questões que seguem o mesmo estilo dos dois exemplos de 

abordagens dados anteriormente e que podem trabalhar bem o tratamento de 

informações dadas pelas proposições e as suposições de seus valores de 

verdade podem ser vistas como o modelo a seguir retirado também do livro de 

Negreiros e Miranda (2005) 

Exemplo:  

Um crime foi cometido por uma pessoa de um grupo de cinco suspeitos: André, Bernardo, Caio, 

Daniel e Edu. Perguntados sobre quem era o culpado cada um deles afirmou: 

– André: “Sou inocente” 

– Bernardo: “Caio é o culpado” 

– Caio: “Edu é o culpado” 

– Daniel: “André disse a verdade” 

– Edu: “Bernardo mentiu” 

Sabendo-se que apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os outros disseram a 

verdade, pode-se concluir que o culpado é? 

 

Solução: 

Primeiramente, temos como informação que apenas um mentiu e que os outros quatro falaram 

a verdade. 

 

Ao ler as afirmações vemos que duas são contraditórias: Caio e Edu não podem ser culpados 

ao mesmo tempo, pois apenas uma pessoa cometeu o crime. 
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Assim, ou Bernardo está mentindo ou Caio, e os outros falam a verdade. 

 

Podemos então assinalar V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmações: 

 

1ª Opção   2ª Opção 

André: V  ou  André: V 

Bernardo: V   Bernardo: F 

Caio: F    Caio: V 

Daniel: V  Daniel: V 

Edu: V    Edu: V 

Agora, comparando os valores lógicos de V ou F com as afirmações, temos que: 

Analisando a 1ª Opção: 

André: “Sou inocente” (V) ok! 

Bernardo: “Caio é o culpado” (V) ok! 

Caio: “Edu é o culpado” (F) ok! 

Daniel: “André disse a verdade” (V) ok! 

Edu: “Bernardo mentiu” (V) Não é possível, pois já concluímos que 

Bernardo falou a verdade. 

 

Analisando a 2ª Opção: 

André: “Sou inocente” (V) ok! 

Bernardo: “Caio é o culpado” (F) ok! 

Caio: “Edu é o culpado” (V) ok! 

Daniel: “André disse a verdade” (V) ok! 

Edu: “Bernardo mentiu” (V) ok! 

Como não houve nenhuma contradição, concluímos que Bernardo realmente mentiu, então 

Caio não é o culpado e Edu é o culpado. 

 

Resposta: Edu é o culpado! 

 

Alguns exercícios tratando de silogismos, tema visto no capitulo 1 desta 

monografia, podem trabalhar nos alunos o desenvolvimento de raciocínios com 

diagramas, como os Digramas de Venn, que aguça potencialidades como a de 

expressar suas ideias através de esquemas e desenhos e podem ser 

trabalhadas no primeiro ano do Ensino Médio quando os alunos estudam alguns 

conceitos sobre a teoria dos conjuntos. Veja o exercício abaixo: 

Verifique a validade dos silogismos seguintes, aplicando o diagrama de Venn. 
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a) Alguns estudantes de matemática são excelentes alunos. 

             Todos os jogadores de xadrez estudam matemática 

              Logo, todos os jogadores de xadrez são excelentes alunos. 

 

b) Todo retângulo é paralelogramo 

             Todo quadrado é retângulo  

             Todo quadrado é paralelogramo 

 

Além disso, o uso dos conectivos do Cálculo Proposicional, também visto 

no capítulo 1 desta pesquisa. é constante na escrita matemática dos estudantes 

de toda a Educação Básica, o que permite que em certos momentos o professor 

possa estudar alguns exercícios envolvendo a linguagem simbólica da lógica 

proposicional. Veja os exercícios abaixo: 

Transforme as proposições simples em proposições compostas: 
 

a)  p: Ana estuda matemática 
q: Caio estuda história 
p Ʌ q: 

_______________________________________________________________ 
b) p: Faz frio 

q: Faz calor 
p V q: 

_______________________________________________________________ 
c)  p: Bia estudou veterinária 

q: Bia gosta de animais 
p → q: 

_______________________________________________________________ 
d)  p: x pertence ao conjunto dos números naturais 

q: x é um número inteiro e positivo 
p ↔ q: 

_______________________________________________________________ 
e)  p: Gosto de sorvete 

q: Gosto de refrigerante 
p Ʌ ~q: 

_______________________________________________________________ 
f)  p: Vou ao restaurante 

q: Vou ao cinema 
p V q: 

________________________________________________________ 
 

Sejam as proposições p: Paulo é feliz e q: Paulo é atleta. Traduzir para a 
linguagem simbólica as seguintes proposições: 
 
a) Paulo é feliz e atleta: _________________ 
b) Paulo é feliz e não é atleta: _________________ 
c) Se Paulo é feliz então Paulo é atleta: _________________ 
d) Não é verdade que Paulo é triste ou atleta: _______________ 
e) Paulo não é feliz e não é atleta: _________________ 
f) Paulo é atleta se, e somente se é feliz: ___________________ 
g) Paulo é feliz ou é triste e atleta: _________________ 
h) É falso que Paulo e feliz ou que não é atleta: _____________ 
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Essas e outras atividades, encontradas no Caderno de Atividades de 

Negreiros e Miranda (2005) disponibilizado virtualmente para uso de professores 

de matemática, utilizam diversas abordagens que usam a lógica como objeto 

principal para desenvolver o raciocínio matemático. 

Voltado para um eixo mais conceitual, a demonstração de resultados 

matemáticos e de teoremas, que podem ser vistos como proposições, pode ser 

uma abordagem que utiliza artifícios lógicos e uma linguagem simbólica da lógica 

da matemática. A estrutura dos teoremas contém 

[...] duas partes, uma é a hipótese e a outra a tese. Informalmente 
podemos dizer que a hipótese é uma coisa que não é, mas imaginamos 
que é para ver como seria se de fato fosse, a tese é o “como se de fato 
fosse”, em outras palavras, a hipótese é o que admitimos ser verdade, 
tese é o que queremos provar com admissão de verdade da hipótese. 
(NASCIMENTO, 2006, p. 86) 

 

Essas demonstrações ou provas podem ser vistas como: prova por 

redução ao absurdo, prova direta, prova por contra-positiva, princípio de indução 

finita, entre outros formatos de provas. Abaixo serão dadas algumas 

demonstrações bem como um esboço da sua estrutura lógica formal.  

 

Prova por Redução ao Absurdo: 

Este tipo de demonstração lida com a estrutura de admitir que o que que 

se quer provar, a tese, é falsa e que a hipótese (a negação da tese) é verdadeira, 

para então extrair daí uma contradição ou um absurdo matemático em relação a 

hipótese, chegando-se à conclusão de que a tese inicial é verdadeira. 

Exemplo: Demonstre que √2 é um número irracional. 

 Demonstração: 

Esta demonstração irá ser realizada por redução ao absurdo. 

 Hipótese: √2 é racional. 

 Mostrar que  “√2 é racional” implica em uma contradição. 

 

Esquema lógico de prova: 

Hip.: α 

Mostrar que a partir de α chegamos a β ᴧ ~ β. 
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Do fato que  √2 é racional, pode-se concluir que ele pode ser um número 

expresso por meio de uma razão. Sejam a e b números inteiros primos entre si, 

ou seja, o mdc(a, b) = 1.  

√2 =  
𝑎

𝑏
 

Sendo assim, elevando ambos os lados da igualdade ao quadrado, tem-se 

(√2)
2

= (  
𝑎

𝑏
 )2 

donde fica 

𝑎2

𝑏2
= 2 

Assim, 𝑎2 =  2𝑏2, logo 𝑎2 é par, portanto, a é par. 

Uma vez que a é par, a é da forma  𝑎 =  2𝑝, então  

(2𝑝)2 =  2𝑏2 

4𝑝2 =  2𝑏2 

Assim, 

𝑏2 =  2𝑝2 

E, portanto, 𝑏2 é par, logo b também é par. 

Sendo assim, tanto a quanto b são pares e por isso tem divisor comum, não 

sendo primos entre si. (Contradição com a hipótese) 

Conclui-se então que √2 não é um número racional, sendo então um número 

irracional. 

 

Um importante resultado utilizado acima é a prova que se a2 é par então a 

é par. Realizando essa demonstração abaixo tem-se: 

 Demonstração: 

Assuma o antecedente e introduza a negação do consequente como nova 

hipótese. Ou seja, a é ímpar. 

Se a é impar, então  a = 2m + 1, para algum m. 

Assim, 

 a2  = (2m + 1)2 

 a2 = 4m2 + 4m + 1 

Logo, 

 a2 = 2(2m2 + 2m) + 1. 
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E daí, a2 seria ímpar, contradizendo a hipótese inicial, portanto a deve ser par. 

 Da hipótese a2 é par, deriva-se que a é par. Como a é um número natural 

arbitrário pode-se generalizar universalmente: 

∀ 𝑥 ( 𝑥2 é 𝑝𝑎𝑟 → 𝑥 é 𝑝𝑎𝑟) 

 Prova Direta: 

Este tipo de prova pretende demonstrar uma proposição partindo da 

verdade da hipótese e, a partir de um processo lógico-dedutivo, chegar de forma 

direta à verdade da tese. 

Exemplo: Prove que se um inteiro é divisível por 6, então ele também é divisível 

por 3. 

 Demonstração: 

Inicialmente considera-se verdadeira a hipótese e trabalha-se sobre as 

características disponíveis para chegar a conclusão que a tese é verdadeira. 

Supunha por técnicas de divisibilidade que se a é divisível por b então a é igual 

ao produto de um inteiro por b. 

Sendo assim, se um dado x é divisível por 6 (hipótese), então 𝑥 = 6𝑘, 𝑘 ∈  ℤ 

 De 𝑥 = 6𝑘 ⇒   𝑥 = 𝑘 (3 × 2) ⇒ 𝑥 = (2𝑘) × 3, assumindo 2𝑘 = 𝑞, então 

tem-se que 𝑥 = 3𝑞, 𝑞 ∈  ℤ. 

 

Portanto, de fato x é divisível por 3. 

 Prova por contra-positiva: 

Tem-se por tautologia, que foi definida no capítulo 1, que as seguintes 

proposições são logicamente equivalentes 

(𝐻 ⟶ 𝑇) ⇔ (~ 𝑇 → ~𝐻)  

Logo, este método de demonstração utiliza a proposição a direita da 

equivalência, que inverte o papel da tese com a hipótese e nega ambas as 

proposições, obtendo uma nova proposição a ser provada, que caso seja 

considerada verdadeira, a proposição inicial, também será verdadeira por 

equivalência.  

Exemplo: Se n e m são inteiros para os quais m + n é par, então n e m têm a 

mesma paridade. 

 Demonstração: 
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Inicialmente analisa-se qual a contra-positiva do teorema que irá ser 

demonstrado: 

 “Se n e m são dois números inteiros com paridades opostas, então sua 

soma n + m deve ser ímpar” 

Suponha que n e m tem paridades opostas, ou seja, um deles é par e o outro é 

ímpar, note que não há perda de generalidade em supor n par e m ímpar. Sendo 

assim, é garantida a existência de 𝑎 𝑒 𝑏 ∈  ℤ, de maneira que  

𝑛 = 2𝑎 𝑒 𝑚 = 2𝑏 + 1 

Calculando a soma entre n e m tem-se: 

𝑛 + 𝑚 = 2𝑎 + 2𝑏 + 1 = 2(𝑎 + 𝑏) + 1   

Observando que a+b é um número inteiro, tem-se que n+m é um número ímpar, 

por definição.  

Portanto vale a proposição inicial. Cqd. 

 Princípio de Indução Finita: 

O Princípio de Indução Finita ou Princípio de Indução Matemática não é 

exigido como competências e habilidades em nenhum dos Documentos Oficiais 

de Educação, entretanto, seu raciocínio lógico embutido permite demonstrar 

diversos resultados vistos na Educação Básica, e pode ser tratado como algo 

extra que auxilia o professor a entender os resultados matemáticos visto dentro 

da sala de aula. 

 Este princípio funciona da seguinte maneira. Seja P(n) uma propriedade 

relativa aos inteiros, se 

i. P(n) é verdadeira para n=1 e 

ii. P(k) é verdadeira implica que P(k+1) é verdadeira, então P(n) é 

verdadeira para todo 𝑛 ≥ 1. 

O processo de verificação da Indução decorre dos seguintes passos: 

I. Passo inicial: verificar se P(n) é verdadeiro para n=1. 

II. Assumir que P(k) é verdadeira, hipótese de indução, e 

provar que P(k+1) é verdadeira. 

III. Sendo verificados os itens (I) e (II), pode-se concluir que 

P(n) é válida para todo n maior ou igual a 1 

Exemplo: Demonstrar que a soma dos cubos de três números consecutivos 

é divisível por 9. 
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Demonstração: 

 

1) A soma 13+ 23 + 33 = 36 é divisível por 9, ou seja, a proposição é válida 

se o primeiro dos três números consecutivos é 1. 

2) Suponha que a soma 𝑘3+ (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3, onde k é um número 

natural, seja divisível por 9. 

3) Deve-se mostrar que a soma (𝑘 + 1)3+ (𝑘 + 2)3 + (𝑘 + 3)3 também é 

divisível por 9. 

Tem-se que, 

 

(𝑘 + 1)3+ (𝑘 + 2)3 + (𝑘 + 3)3 =  (𝑘 + 1)3+ (𝑘 + 2)3 + 𝑘3 + 9𝑘2 + 27𝑘 + 27 =

[𝑘3+ (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3] + 9[𝑘2 + 3𝑘 + 3] 

 

onde [𝑘3+ (𝑘 + 1)3 + (𝑘 + 2)3] + 9[𝑘2 + 3𝑘 + 3] também será divisível por 9, 

uma vez que consta de duas parcelas divisíveis por 9. Cqd.  

 

 Tais técnicas de demonstração não são indicações para que os 

professores utilizem dentro da sala de aula como metodologia, pois foram 

utilizadas aqui para que sirvam de apoio para um maior entendimento, por parte 

dos professores, dos processos lógicos que existem por trás de propriedades 

matemáticas que são abordadas nos diversos conteúdos da matemática escolar. 

Esses processos de demonstração podem servir também como métodos de 

validação que os professores podem indicar, de forma menos abstrata, para seus 

alunos validarem suas justificativas matemáticas, mostrando que os mesmos 

têm a capacidade de desenvolver argumentos logicamente bem estruturados.  

As atividades anteriormente apresentadas, bem como as demais 

encontradas nas bibliografias citadas, podem resultar em abordagens 

interessantes nas aulas de matemática da Educação Básica. Com empenho e 

esforço do professor, os estudantes podem construir seu raciocínio cognitivo e 

desenvolver suas próprias habilidades para lidar com os demais problemas que 

irão surgir em sua jornada de estudos, sejam problemas da matemática teórica, 

numérica, crítica ou de lógica geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 É importante que haja muitos estudos sobre os processos de 

aprendizagem para sempre estar apresentando melhoria. Entretanto, esta 

pesquisa buscou entender e indicar a Lógica Matemática como um recurso 

disponível e positivo na construção de conhecimento realizado pelo professor ao 

ensinar matemática. As práticas, as atividades e as abordagens do professor de 

matemática, dentro de sala de aula, podem e devem ser repensadas. Sendo 

assim, utilizar a lógica matemática como metodologia de ensino pode vir a ser 

um auxílio para desenvolver o raciocínio lógico dos estudantes. 

Claramente esta pesquisa não pretende indicar que introduzir Lógica, 

proposicional e de predicados, bem como sua linguagem rebuscada com mais 

símbolos e definições, de forma direta, seria a maneira correta de realizar as 

abordagens aqui especificadas. O professor precisa estruturar suas aulas de 

forma mais dinâmica, causando a percepção de que alunos necessitarão tanto 

dos objetos lógicos como de algumas definições para aprimorar seus 

entendimentos na área da matemática. 

Além disso, esta pesquisa não buscou somente tratar dos assuntos 

educacionais para os quais a Lógica poder vir a ser um bom instrumento. 

Buscou-se também retratar, histórica e conceitualmente, a lógica como uma 

ciência que, como todas as outras, está em constante evolução, pois se modifica 

com o tempo e com as necessidades que os pesquisadores dessa área de 

estudo sentem em aprimorar suas pesquisas. 

A parte histórica indica que, como toda ciência, houve uma necessidade 

inicial de erguer esse campo de estudo e, que a partir dessa necessidade, as 

aplicações da lógica refletem em diversas outras ciências. 

 A parte conceitual mostra quão robusto e interessante o estudo da lógica 

pode vir a ser para os professores de matemática, tanto os já atuantes como os 

que ainda estão formação, pois a lógica pode vir a sanar certas necessidades 

em entender estruturas algébricas de demonstrações e argumentações, a partir 

dos artifícios lógicos e matemáticos aqui abordados. 

Portanto, a possibilidade de usar a Lógica Matemática e Argumentativa 

como um recurso faz com que o professor repense sua atuação e sua prática, 

cooperando para uma formação mais crítica e criativa dos seus educandos.  
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