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Como usar ferramentas da lógica formal 
para ver como chegar a conclusões a partir 
de preposições dadas.

Sistema formal
que usa fbfs

proposicionais ?

Lógica 
proposicional

Lógica 
declarativa

Cálculo 
proposicional

∨∨∨∨

Objetivos
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Um argumento pode ser representado em 
forma simbólica como

P1∧∧∧∧P2 ∧∧∧∧P3 ∧∧∧∧ ... ∧∧∧∧Pn →→→→ Q

onde:

P1, P2, P3, ... , Pn : hipóteses do argumento

Q : conclusão do argumento

Obs.: Pi e Q representam fbfs e não apenas 
letras de proposições

Argumentos válidos
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Quando esse deve ser considerado um argumento 
válido? Essa questão pode ser colocada de várias 
maneiras equivalentes:

� Quando Q pode ser deduzido logicamente 
de P1, ... , Pn?

� Quando Q é uma conclusão lógica de P1, ... , 
Pn?

� Quando P1, ... , Pn implica logicamente Q?

� Quando Q segue logicamente de P1, ... , Pn?

Argumentos válidos
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Uma resposta informal é que Q é uma conclusão lógica de P1, 
... , Pn sempre que a verdade das proposições P1, ... , Pn
implica na verdade de Q. Em outras palavras, quando o 
condicional

P1∧∧∧∧P2∧∧∧∧P3∧∧∧∧ ... ∧∧∧∧Pn →→→→ Q

for verdadeiro.

OBS.: É claro que o condicional é verdadeiro quando 
qualquer uma das hipóteses é falsa, mas, em geral, em um 
argumento, preocupamo-nos o que acontece quando todas 
as hipóteses são verdadeiras. Além disso, esse condicional 
deveria ser verdadeiro baseado na relação entre a conclusão 
e as hipóteses, e não em qualquer conhecimento incidental 
que porventura tivermos sobre Q.

Argumentos válidos
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Exemplo 9: Considere o seguinte argumento:

George Washington foi o primeiro presidente dos Estados 
Unidos. Thomas Jefferson escreveu a Declaração de 
Independência. Portanto, todo dia tem 24 horas.

Hipóteses

(Verdadeiras)

Conclusão

(Verdadeira)

Esse argumento NÃO É 
VÁLIDO. Por quê?

Argumentos válidos
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Um argumento válido deveria, portanto, ser verdadeiro 
baseado inteiramente em sua estrutura interna; ele deveria 
ser “intrinsecamente verdadeiro”. Fazemos, então, a 
seguinte definição formal.

A fbf proposicional

P1∧∧∧∧P2∧∧∧∧P3∧∧∧∧ ... ∧∧∧∧ Pn →→→→ Q

é um argumento válido quando for uma tautologia.

O argumento no Exemplo 9 poderia ser simbolizado como

A∧B → C

o que, evidentemente, não é uma tautologia.

Argumentos válidos
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Exemplo 10: Considere o seguinte argumento:

Se George Washington foi o primeiro presidente dos 
Estados Unidos, então John Adams foi o primeiro vice-
presidente. George Washington foi o primeiro presidente 
dos Estados Unidos. Portanto, John Adams foi o primeiro 
vice-presidente.

(A →→→→ B)∧∧∧∧A →→→→ B
Considerações:

▪ Uma tabela-verdade ou o algoritmo TestaTautologia mostra que esse 
argumento é uma tautologia

▪ O argumento é valido; sua forma é tal que a conclusão segue, 
inevitavelmente, das hipóteses

▪ Essa forma de argumento, conhecido pelo nome em latim modus ponen
(“método de afirmação”), é uma das regras de raciocínio que usaremos para 
construir a lógica proposicional.

Argumentos válidos
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Regras de dedução

Técnicas de lógica formal que permitem 
modificar uma fbf de modo a preservar seu valor 
lógico.

Funcionabilidade:

Começa-se com as hipóteses P1, ... , Pn
(supostas verdadeiras) e tenta-se aplicar as regras 
de dedução de maneira a terminar com a conclusão 
Q (que, então, tem que ser verdadeira, já que os 
valores lógicos são preservados sob as regras).

Argumentos válidos
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Sequência de demonstração

���� Uma sequência de demonstração é uma 
sequência de fbfs nas quais cada fbf é uma hipótese 
ou o resultado de se aplicar uma das regras de 
dedução do sistema formal às fbfs anteriores na 
sequência.

♦ Usando lógica formal para provar que 
Q é uma conclusão válida de P1, ... , Pn, precisamos 
produzir uma sequência de demonstração da forma 
mostrada no slide a seguir:

Argumentos válidos
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P1 hipótese

P2 hipótese

.

.

.

Pn hipótese

fbf1 obtida aplicando-se uma regra de dedução às fbfs 
anteriores

fbf2 obtida aplicando-se uma regra de dedução às fbfs 
anteriores

.

.

.

Q obtida aplicando-se uma regra de dedução às fbfs 
anteriores

SEQUÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

Argumentos válidos
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Considerações sobre regras de dedução:

(i) Devem ser escolhidas cuidadosamente;

(ii) Se forem fortes demais, não preservarão os valores lógicos e serem 
capazes de deduzir qualquer coisa de um dado conjunto de 
hipóteses;

(iii)Se forem fracas demais, existirão conclusões lógicas que não 
seremos capazes de provar a partir de um conjunto dado de 
hipóteses;

(iv)Queremos um sistema lógico formal que seja correto (apenas
argumentos válidos deveriam ser demonstráveis) e completo (todos
os argumentos válidos deveriam ser demonstráveis);

(v) Regras de dedução deveriam ser mantidas mínimas de modo a 
tornar o sistema formal tratável;

(vi)Gostaríamos que o sistema tivesse o menor número possível de 
regras de dedução que o torne completo.

Argumentos válidos
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As regras de dedução para a lógica 
proposicional são basicamente de dois tipos:

Equivalências

Inferências

Regras de equivalências: permitem que fbfs 
individuais sejam reescritas mantendo o mesmo valor 
lógico.

Regras de inferências: permitem a dedução de 
novas fbfs a partir de fbfs anteriores na sequência de 
demonstração.

Regras de dedução para a lógica 
proposicional
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▪ Dizem que determinados pares de fbfs são 
equivalentes. Vimos que R ⇔ S significa que R ↔ S é uma 
tautologia e que R pode ser substituída por S em qualquer fbf 
sem mudança em seu valor lógico.

▪ Preservam os valores lógicos. Uma fbf verdadeira 
continua verdadeira se for feita uma dessas substituições em 
um de seus componentes.

A Tabela 1.12 lista as regras de equivalências que 
serão usadas em um sistema formal de lógica proposicional. É 
dado um nome para cada regra para facilitar sua identificação 
em uma sequência de demonstração.

Regras de equivalências
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Tabela 1.12

Regras de equivalência

Expressão Equivalente a Nome/Abreviação da regra

P∨Q Q∨P
Comutatividade - com

P∧Q Q∧P

(P∨Q)∨R
(P∧Q)∧R

P∨(Q∨R)
P∧(Q∧R)

Associatividade - ass

(P∨Q)´ P´∧Q´
Leis de De Morgan – De Morgan

(P∧Q)´ P´∨Q´

P → Q P´∨Q Condicional – cond

P (P´)´ Dupla negação – dn

P ↔ Q (P → Q) ∧ (Q → P) Definição de equivalência – equi

Regras de equivalências
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Problema prático 9: 

Prove que

(P →→→→ Q) ↔↔↔↔ (P´∨∨∨∨Q)

é uma tautologia.

Atividades
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Exemplo 11

Suponha que uma hipótese de um argumento 
proposicional pode ser simbolizada como

(A´∨∨∨∨B´)∨∨∨∨C

Então uma sequência de demonstração para o 
argumento poderia começar com os seguintes 
passos:

1. (A´∨B´)∨C hip (hipótese)

2. (A∧B)´∨C 1, De Morgan

3. (A∧B) → C 2, cond

Atividades

22

▪ Dizem que se uma ou mais fbfs, contidas 
na primeira coluna das regras de inferência, 
fazem parte de uma sequência de 
demonstração, então podemos adicionar uma 
nova fbf na sequência substituindo-se a(s) 
anteriores pela(s) fbfs correspondente(s) na 
segunda coluna das regras.

▪ A Tabela 1.13 mostra as regras de 
inferência proposicionais, junto com seus 
nomes identificadores.

Regras de inferências
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Tabela 1.13
Regras de inferência

De Podemos 
deduzir

Nome/Abreviação da regra

P, P → Q Q Modus ponens – mp 
P → Q, Q´ P´ Modus tollens – mt 

P, Q P∧Q Conjunção – conj 
P∧Q P, Q Simplificação – simp 

P P∨Q Adição – ad  

Regras de inferências
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Exemplo 12 (Judith, p. 20)

Suponha que A → (B∧C) e A são duas 
hipóteses em um argumento. Uma sequência 
de demonstração para o argumento poderia 
começar com os seguintes passos:

1. A → (B∧C) hip

2. A hip

3. B∧C 1, 2, mp 

Atividades
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Problema prático 10 (Livro Judith, p.20)

Dê um próximo passo e uma justificativa 
para uma sequência de demonstração que 
começa:

1. (A∧B´) → C hip

2. C´ hip

3. (A∧B´)´ 1, 2, mt

Atividades
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▪ As regras de inferência também preservam os 
valores lógicos. 

▪ Por exemplo, suponha que P e P → Q são 
ambas fbfs verdadeiras em uma sequência de 
demonstração. Então Q é dedutível dessas duas fbfs 
pelo modus ponens. Se P e P → Q são verdadeiras, 
então – pela tabela-verdade para o condicional – Q 
também é verdadeira.

▪ As regras de dedução representam receitas para 
transformar fbfs. Uma regra só pode ser aplicada 
quando a fbf tiver exatamente a forma descrita na 
regra.

Regras de inferências
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Exemplo 13 (Judith, p. 20)

Suponha que (A → B)∨C e A são duas 
hipóteses de um argumento. Uma sequência 
de demonstração para o argumento poderia 
começar com os seguintes passos:

1. (A → B)∨C hip

2. A hip 

Atividades

Ao contrário do Exemplo 12, no entanto, nada mais pode ser feito. Modus ponens
necessita da presença de duas fbfs da forma P e P → Q, o condicional é o 
conectivo principal. A fbf (A → B)∨C tem como conectivo principal a disjunção e 
não o condicional. Modus ponens não se aplica nesse caso.

Lembrete: Para usar uma regra de 
dedução, as fbfs têm que ter 
exatamente a forma descrita na regra.
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Exemplo 14 (Judith, p. 20 e p. 21)

Usando lógica proposicional, prove que o 
argumento

A∧∧∧∧(B →→→→ C)∧∧∧∧[(A∧∧∧∧B) →→→→ (D∨∨∨∨C´)]∧∧∧∧B →→→→ D

é válido.
Precisamos de uma sequência de demonstração que comece 

com as hipóteses e termine com a conclusão. Existem quatro 
hipóteses, o que nos dá bastante “munição” para usar na 
demonstração. O início da demonstração é bem fácil, basta 
listar as quatro hipóteses, conforme mostra o slide a seguir: 

Atividades
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A∧∧∧∧(B →→→→ C)∧∧∧∧[(A∧∧∧∧B) →→→→ (D∨∨∨∨C´)]∧∧∧∧B →→→→ D

Atividades

Sequência de demonstração:

1. A hip

2. B → C hip

3. (A∧B) → (D∨C´) hip

4. B hip

5. C 2, 4, mp

6. A∧B 1, 4, conj

7. D∨C´ 3, 6, mp

8. C´∨D 7, com

9. C → D 8, cond

10.D 5, 9, mp
30

Sugestões de Dedução

1. Modus ponens é, provavelmente, a regra de 
inferência mais intuitiva. Tente usá-la muitas vezes.

2. fbfs da forma (P∧Q)´ ou (P∨Q)´ dificilmente são úteis 
em uma sequência de demonstração. Tente usar as 
leis de De Morgan para convertê-las em P´∨Q´ e 
P´∧Q´, respectivamente, separando os componentes 
individuais.

3. Fbfs da forma P∨Q dificilmente são úteis em uma 
sequência de demonstração, já que não implicam P 
nem Q. Tente usar a dupla negação para converter 
P∨Q em (P´)´∨Q e depois usar a regra do condicional 
para obter P´ → Q. 
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Atividade

Usando lógica proposicional, prove a 
validade do argumento abaixo:

[(A∨∨∨∨B´) →→→→ C]∧∧∧∧(C →→→→ D)∧∧∧∧A →→→→ D

32

END!!!


