Como descobrir a verdade
Série Problemas e soluções
Objetivo
1. Entender um problema de lógica de uma
sentença composta.
2. Tabela verdade.
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Série
Problemas e Soluções
Conteúdos
Lógica. Tabela verdade.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivo
1. Entender um problema de
lógica de uma sentença
composta.

Sinopse
Dois jovens enfrentam um jogo
de lógica composta e conseguem
avançar uma etapa.
Material relacionado
Áudios: Como repartir um bolo;

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco do programa apresenta as soluções e alguns
comentários ou informações adicionais.
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
O programa apresenta, interpreta e resolve o seguinte problema:

Como descobrir a verdade de um aparato que às vezes diz a
verdade, e às vezes mente?
O programa é reproduzido abaixo para comodidade
Roteiro
Na casa de jogos...
Nossa, cara, é animal esse jogo! Amanhã mesmo eu bato o recorde do
Lucas, velho. É que hoje eu to meio... com sono.
(Risos) Sei. Bela desculpa. Tá, mas agora procurar outro jogo, vai.
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Vamos! Tem aquele novo jogo de corrida que a Patrícia disse que é
muito bom, quero provar pra ver se é mesmo.
Nem deve ser, cara. Mas se você tá curioso, vamos ver...fazer o que?
Você ainda tem fichas?
Tenho. Ah, e pára de reclamar e anda logo.
Nossa, cara, a fila pra esse jogo tá enorme. Desse jeito, com sorte a
gente consegue jogar amanhã.
A fila tá grande mesmo. Acho melhor a gente procurar outro jogo.
Logo temos que voltar pra casa, tenho que estudar pra prova de
matemática da segunda.
Ah, cara, eu queria jogar esse agora, se a fila tá assim deve ser bom
mesmo. Mas a gente pode voltar pro outro.
Ou perde na primeira e põe a culpa no sono. E o que você acha de
tentarmos aquele ali?
Esse aqui? Um jogo que tem só dois botões e nenhuma fila deve ser
horrível. E essa música de jogo velho ainda por cima.
Pode ser. Mas é o único jogo que não tem fila, e no momento eu tô com
pressa pra estudar pra minha prova de matemática, vai ser esse
mesmo.
Que mal humor, hein? Mas porque será que tem um microfone nesse
jogo? E esses dois botões, um azul e um vermelho?...
Também não sei... vamos jogar pra ver. Ou ver pra jogar.
Vou usar minhas últimas fichas nesse jogo, espero que valha a pena.
E lá vamos nós.... Agora... Start!
Estranho... o jogo é só um texto? Como será que se joga?
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Acho que é um problema de matemática... um jogo de problemas?
Vamos ler pra ver se a gente resolve.
(Lendo) Para avançar neste jogo você precisa apertar um dos dois
botões, azul ou vermelho. Se você pressionar o botão certo, passamos
para a próxima fase; agora, se você pressionar o botão errado é fim
de jogo pra você.
Tá, mas como é que eu vou saber qual o botão certo?
Espera, vamos continuar lendo. (lendo) Para descobrir qual pressionar,
você só pode me fazer uma única pergunta, usando este microfone
diante de você. O problema é que sou meio confuso, metade do tempo
eu falo a verdade, na outra metade, eu só minto.
Esse jogo tá brincando com a gente! Ele não podia falar só a verdade,
como todos os jogos? Assim não dá, vou embora.
Calma, Fábio. É um problema de lógica. Eu tava estudando algo
parecido pra minha prova.
Um Problema de lógica... Mas eu não tenho idéia do que perguntar pra
esse jogo. Metade das vezes ele fala a verdade e na outra metade ele
mente. Não tenho como saber quando ele mente, nem quando fala a
verdade. Como vou saber qual o botão certo?
(Risos) Claro, né, cara! Você queria que o jogo te entregasse a resposta
fácil assim? Essa é a graça do jogo.
Então você sabe a resposta, senhor esperto?
Acho que sei, porque eu estudo, não sou como você. Mas pensa aí,
arrisca umas perguntas na sua cabeça.
Pra piorar o jogo deu um tempo pra eu resolver. E agora? Que
pergunta devo fazer pra descobrir qual o botão certo, se a máquina
mente metade do tempo e fala a verdade na outra metade?
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Agora, Professor ouvinte, dê uma pausa para que os alunos possam
refletir sobre o problema.
E então, Fábio, já pensou em como resolver o problema? Lembra bem,
você tem que escolher o botão vermelho ou o azul. Só um deles é o
certo. E você pode fazer só uma pergunta pro jogo, que metade do
tempo fala a verdade e na outra metade fala a mentira.
Eu sei. Preciso de uma pergunta que me dê a resposta. Não pode ser
uma pergunta direta, tipo, qual o botão correto? Porque não sei se ele
mente ou fala a verdade.
É isso mesmo, cara. Mas fala mais baixo senão o jogo vai pensar que
você tá respondendo!
É uma questão de lógica, precisamos “enganar” esse jogo com a
pergunta.
Certo. Pra isso, como eu estudei, o melhor seria fazer uma pergunta
camuflada dentro de outra pergunta.
Já sei! A pergunta é: Se eu te perguntasse se o azul é o botão certo,
você diria sim?
É isso aí! Mas vamos ver porque isso funciona. Você tem quatro
possibilidades.
Como assim?
Uma possibilidade é o azul ser o botão certo e a máquina está me
falando a verdade.
Entendi! Outra seria o azul ser o botão certo e a máquina está me
falando a mentira. E as outras duas se o azul for o botão errado.
Isso! A pergunta Se eu te perguntasse se o azul é o botão certo, você
diria sim? serve para esses quatro casos. Porque esta pergunta tem
uma pergunta direta camuflada em uma condicional, SE, e uma
pergunta para a condicional.

ÁUDIO
Como descobrir a verdade 6/10

Explique-se, por favor!
Por exemplo, no primeiro caso que eu te falei, o azul é o botão certo e
a máquina está falando a verdade. Ela diria sim como resposta para a
pergunta direta camuflada, o azul é o botão certo?. E ela diria sim que
diria sim, no caso da pergunta que você falou.
Este é o caso mais fácil. E se fosse, por exemplo, o segundo caso,o azul
é o botão certo mas a máquina está mentindo, eu teria a resposta
certa também?
Sim. Porque, se a máquina está mentindo, ela diria Não para a
pergunta direta o azul é o botão certo?. Só que ela diria sim para a
pergunta que você falou, Se eu te perguntasse se o azul é o botão
certo, você diria sim?, porque ela está mentindo.
Ah! E no caso de o azul ser o botão errado, ela responderia Não para
as duas possibilidades, então seria só apertar o vermelho. Então lá vai.
Jogo, se eu te perguntasse se o azul é o botão certo, você diria sim?
Há! Tá lá! Ele disse não. Então aperta o vermelho!
É isso mesmo. Mas você poderia ter feito outras perguntas que
também teriam dado certo.
Legal, mas fico feliz com minha resposta.
Não é só em um jogo, dá pra usar a matemática e lógica em muitas
outras situações.
Agora passamos pra outra fase. O jogo ajudou, mas agora vamos pra
casa que eu também preciso estudar pra prova de matemática da
segunda.
Objetivo
O principal objetivo do programa é perceber que a composição lógica
condicional. Se duas sentenças forem verdadeiras ou falsas, a
composição condicional resulta em sentença verdadeira. A tabela
verdade é a seguinte:

ÁUDIO
Como descobrir a verdade 7/10

p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

p→q
V
F
V
V

.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Convém apresentar os princípios básicos da lógica clássica formal, a
saber:
Principio de Identidade
Todo objeto é idêntico a si próprio.
Princípio da Não Contradição
Um objeto não pode, simultaneamente, ser e não ser. Ou seja, não é
possível afirmar e negar o mesmo predicado para o mesmo objeto ao
mesmo tempo.
Princípio do Terceiro Excluído
Toda afirmação é necessariamente verdadeira ou falsa. Não existe uma
terceira opção.
É bom saber que há outras lógicas estudas por filósofos e têm
inclusive aplicações tecnológicas, mas estas não fazem parte de
estudos em nível de ensino médio. Para informação do professor
podemos mencionar as seguintes:
Lógicas modais, que incluem os conceitos de possibilidade e de
necessidade com algum valor relativo;
Lógicas plurivalentes, que em contraste à lógica clássica, que é binária
(verdade ou falso), permite predicados com mais de dois valores. É o
caso das lógicas trivalentes podem ter sentenças verdadeiras, falsas e
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neutras; das lógicas nebulosas permitem valores contínuos de verdade
(de 0 a 100%, por exemplo) e nas quais uma proposição pode ser mais
verdadeira que outra; e das lógicas probabilísticas, nas quais existe
uma probabilidade de que uma proposição seja verdadeira;
Lógicas intuicionistas, que não respeitam o Princípio do Terceiro
Excluído, de forma que a negação não equivale à afirmação.
O tema central deste programa é mostrar um caso de composição
condicional.
O professor pode passar uma tarefa de pesquisa para o estudo de
proposições simples, proposições compostas e alguns exemplos para
o cálculo proposicional e construção de Tabelas Verdade, mas em
geral este assunto não consta nos programas de Ensino Médio.
Consideramos, no entanto que os alunos podem se beneficiar ao
refletir de maneira formal e lógica (clássica) alguns conceitos, pelo
menos na forma de charada, como é colocado neste áudio.

Depois da execução
O professor pode explicar a notação e construir Tabelas Verdade mais
elaboradas como a seguinte:
p
V
V
F
F

q
V
F
V
F

p∨q
V
V
V
F

p∧q
V
F
F
F

p∨q→p∧q
V
F
F
V

Considere as sentenças p e q. Elas podem ser verdadeiras ou falsas.
Conjunção significa uma E outra e tem o símbolo ∧ enquanto que a
disjunção significa uma OU outra e tem o símbolo ∨. Já a última
coluna mostra a sentenças que uma proposição implica a outra, com o
símbolo →.

Sugestões de leitura
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