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PREFÁCIO
#

O princípio do reducionismo em Biologia sustenta serem
todas as questões dessa ciência formuláveis em termos mo-
leculaes. Não parece ser necessário fazer a apologia dessa
visão, face seu enorme sucesso e ampla publicidade. Apesar
disso, há outras concepções que também obtiveram resulta-
dos bons: a matemática genét;ca, ie, o estudo da dinâmica
das populações no decurso do tempo, não está fundada numa
imagem física do gen ou nas bases físicas de duplicação e trans-
missão da informação genética; de fato, ela se apoia em um
punhado de regras formais (remontando aos tempos de Men-
del) que especiâcam a maneira pela qual os Bens são selecio-
nados através de uma sequência de gerações, e em uma noção
intuitiva de adequaçãcr--uma noção de conteúdo biológico e
não físico; como outro exemplo, citamos a teoria das redes
neuronais de McCulloch e Pitts, que não parte de uma des-
crição física de um neurónio ou das bases físicas da excitação
e transmição de potenciais de ação, alicerça-se, antes, em al-
gumas regras que descrevem um neurónio formal; essa teoria
teve o mérito de revelar relações insuspeitadas entre a biologia
do sistema nervoso central e a teoria da computação abstrata,
os computadores e a cibernética;. além disso, sua íiexibilidade
permitiu sua aplicação em outros domínios da biologia como,
por exemplo, a teoria das ledos de controle genético, os pro-
blemas de diferenciação e morfogênese e uma explicação do
conceito de auto-reprodução (ao qual este trabalho também



está ligado) que é básico na Biologiai
Assim, a colocação de novos paradigmas é uma das tare-

fas centrais da Biologia e o presente trabalho ocupa-se com
um novo paradigma introduzido no final da década de 60 por
H. Maturana e F. Varela (Maturana, por sinal, colaborou com
McCulloch e com Pitas no final da década de 50) e por eles
denominado de autopoiese (poiesis = produção, criação).

Segundo as próprias palavras dos autores:

"An autopoieic system is organized (defined as
a unity) as a network of processos of produc-
tion (transformation and destruction) of componente
that produces the components that: (1) trough their
interactions and transformations continuously rege-
nerate and realize the network of processem (relati-
ons) that produced trem; and (2) constitute it (the
machine) as a concrete unity in the space in which
they exist by specifying the topological domain of
its realization as such networke."

Em outras palavras, um sistema autopoiético é um agre-
gado de unidades produtivas inter-relacionadas de forma que
as produções que ocorram em algumas delas dependem dos
produtos já produzidos em outras; além disso a integridade
de algumas unidades produtivas podem depender de produtos
oriundos de outras unidades, dessa maneira, a forma organiza-
tiva de um sistema autopoiético é continuamente regenerada
pelo seu funcionamento e a autopoiese é identificada com essa

iAs afirmações acima estão expostas de um modo mais completo em li'oundations
of Matliematical Biology, vo1 1, 1972, pp xiii-xxi, editado por Robert Rosen

2F. J. Vareta, Principles of Biological Autonomy, The North Holland Series in
General Systems Research, vo1 2, 1979, p 13, Academia Press
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organização. Esta acepção do termo organização é a mesma
que a de Maturana e Vareta (que abreviaremos doravante por
M & V) que é, por sua vez, distinta daquela do termo estru-
tura. Segundo M & V, a estrutura de um sistema autopoiético
é o modo pelo qual a organização autopoiética toma lugar no
mundo, por exemplo, numa célula a autopoiese é realizada por
meio de um complexo espaço-temporal de lipídios, proteínas,
carbo-hidratos e ácidos nucleicos; em suma, a autopoiese pode
ser entendida como um invariante de uma classe de entes do-
tados de autonomia.

Ainda, a título de ilustração, citamos o trecho a seguir:

''The consequences of autopoietic organization
paramount:
Autopoietic machines are autonomous; that is,
they subordinate all chances to the maintenance
of their own organization, independently of how
profoundly they may otherwise be transformed
in the process. Other machines, henceforth cal-
led a//opoietác macÀÍnes, have as the product of
their functioning something di#erent from them-
selves . . .

Autopoietic machines cave individuality; that
is, by keeping their organization as an invari-
ant through its continuous production, they ac-
tively maintain an identity that is independent
and yet makes possible their interaction with an
observei . . .

Autopoietic machines ale units because, and
only because, of their specific autopoietic or-

are
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ganization: their operations specify their own
boundaries in the process of self production...
Autopoietic machines do not cave inputs or out-
puts. They can be perturbed by independent
events and undergo internal structural chan-
ces which compensate these perturbations. If
the perturbations are repeated, the machine
may undergo repeated series of internal chances,
which may or may not be identical. Whiche-
ver series of internam chances takes place, howe-
ver, they are always subordinated to the mainte-
nance of the machine organization, a condition
which is deânitive for the autopoietic machines.
Teus if there is a relation between these chan-
ces and the course of perturbations to which we
may point, it pertains to the domain in which
the machine is observed, but not to its organiza-
tion. Although an autopoietic machine can be
treated as an allopoietic machine, this treatment
does not reveal its organization as an autopoi-
etic machine. In fact, autopoietic and allopoie-
tic descriptions of a system are complementary
pairs, depending on the observer's needs3..."

4

A concepção da autopoiese como um invariante que carac-
terizaria a organização dos seres vivos foi aqui utilizada como
uma possível descrição do fazer matemático. Assim, procu-
ramos apresentar a atividade do matemático como envolvida
na produção de certos produtos que por sua vez toldam parte

3F. J. Vareta, op cit, pp 15-16.
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e sustentam a própria atividade de fazer matemática. Tais
processos tem lugar num sistema simbólico e, para que a
analogia com as idéias da autopoiese seja maior, serão con-
siderados compartimentalizados em diversas unidades. Dessa
forma há a ullidade /inguhtica, responsável pela elaboração
das fórmulas e dos conjuntos de hipóteses; há uma unidade
de formação de oZ)fetos, onde são produzidos os objetos in-
ternos e os de fronteira, ambos por meio de c-termos; há a
unidade das deduz(lias, onde se processam, entre outras coisas,
as pi'ovas auí;opoiéticas, análogas às do cálculo de predicados
clássico; bem como uma unidade semântica. onde se imbri-
cam a sintaxe e a semântica. Convém, nessa altura, destacar
uma característica especial do sistema a ser desenvolvido com
o propósito distingui-lo dos sistemas lógicos usuais. Normal-
mente, quando se introduz uma linguagem formal, fornecem-
se certas regras efetivas para a formação de suas fórmulas que
acabam constituindo-se num conjunto recuos;vo de expressões
da [inguagem. Diferentemente do usual, as fórmu]as aqui não
estão dadas de antemão, sua formação podendo depender de
certas deduções que possam vir a ser feitas no sistema. Em
outras palavras, o reconhecer se uma dada expressão é ou não
uma sentença não depende apenas da expressão em si, mas
também dos processos envolvidos na sua formação. Isso por-
que nossa definição de fórmula pode envolver o aparecimento,
em uma dedução, da expressão ]' :k: ]:«(.A(z) A Forra(z))l/l;
nesse caso passamos a considerar cz(.4(z) A .Po«m(z))l/l uma
fórmula (mais precisamente, uma cr-fórmula). Nas expressões
precedentes, .Á é uma fórmula (ou ineslno uma cr-fórmula)
cuja única variável lide é z, enquanto que F07'?n é uma
fórmula da linguagem de .ZF cuja extensão no modelo na-
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tural é a do conjunto dos números de Gõdel das fórmulas
da linguagem de ZF. Em particular, ficará evidente, numa
certa altura do desenvolvimento (usando o lema 2.8.1 junto
com a regra 2.3.2), que o conjunto das fórmulas da lingua-
gem do sistema tem complexidade computacional no mínimo
igual ao do conjunto dos números de Gõdel das sentenças da
[inguagem de Z.F da forma ]z(.A(z) A Form(z)) dedutíveis a
partir dos axiomas de Z.F + r = O.D. Consequentemente,
é no mínimo cabível a pergunta de se saber se o conjunto das
fórmula da linguagem do sistema é recursivo, contudo não
nos ocuparemos dessa questão nesse trabalho.

Serão apresentadas duas noções de provas. A primeira de-
las (ver definição 2.7.1) não envolve a idéia de modificações
e é estritamente mais fraca que a segunda. A primeira
noção é bastante análoga à do cálculo de predicados clássico
embora, por dispor de maiores recursos, mais forte. Por
exemplo, é possível com a primeira noção de prova deduzir
a sentença C'on(ZF + y = O.D) a partir dos axiomas de
Z.F + r = O.D (embora, para tanto, seja necessário utilizar
regras ausentes no cálculo clássico). A segunda noção (ver
de$nição 2.7.4), envolve modiâcações e "programas". Um
programa é uma coleção finita de expressões envolvendo a
semântica e que, em se as supondo válidas, poderiam ser
incorporadas como linhas de uma dedução, produzindo no-
vos resultados que não poderiam ser alcançados com a pri-
meira noção de prova somente. Uma modificação é um modo
de introduzir-se expressões ein programas, partindo-se, por
exemplo, no início, de um programa vazio. Essa noção é
uma tentativa de mimetizar-se a ação de incorporar-se, no fa-
zer matemático, novas aquisições (heurísticas ou advindas por
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qualquer outro processo)4 supostamente válidas, resultantes,
talvez, de uma apreciação das deduções até então obtidas. As
provas com modificações são também uma alternativa para
o conceito de proa dinâmica, como entendido por D. Pedis
em seus trabalhos na área de inteligência artificiais. O fato
das provas com modificações serem estritamente mais fortes
que as sem modificações (ver o teorema 2.10.3) garante que
efetivamente ganhamos coisas novas com elas. De fato, sem
ela é impossível mostrar que a constante P do nosso voca-
bulário tem as características de um predicado verdade. Esse
resultado deve ser comparado com os obtidos de alguns anos
para cá em que se procuram emprestar a maior generalidade
posssível a esquemas como f- r(fal)'-,a sem entrar em con-
flito com o teorema de Tarski. Há um artigo de S. l<lripkeÕ,
pelo lado semântico, que é muito interessante e onde podemos
encontrar uma definição bastante precisa de paradoxo, mas é
no artigo de S. Feferman7 que encontraremos um apanhado
bastante amplo dessa questão, bem como de outras relaciona-
das, junto com os resultados obtidos pelo autor. Tal discussão
será apresentada com maiores detalhes na seção denoninada
"Predicado Verdade e Coinpletude"

Junto com À4 & V, acreditamos que só há linguagem
quando também houver auto-referência. Vamos abaixo des-

ça esse respeito, vale a pena dar uma olhada nos artigos de Penelope l\laddy, Belie-
ving the axionts 1, 11, The Journa/ ofSymbo/;c Log;c, vo1 53, Number 2, Jure 1988,
e vo1 53, Number 3, Sept. 1988.

5 D. Pedis, Languages with self-i efei'ence l: I'oundations, Ártific;al Iate//igence,
25, (1985), pp 301--322, e também Languages with selFrefei'ence 11: Knowledge,
Belief, and Modality, Ártf/icíal Jntel/igence, 34, (1988), pp 179-212.

ÕS. Kripke, Outline of a tlieory of ti'uth, JournaJ ofPhi/osophy, 1975, vo1 72, PP
690-716.

7S. Feferman, Towai'd useful type-fi'ee tlieories. 1, Tbe Journa/ of Symbolic
I'og;c, vo1 49, Number 1, 1984



crever, de um modo bastante sucinto, como M & V enunciam
essa tese que também sustentamos e que é um dos motivos
fundamentais do primeiro e último capítulo desse trabalho.

Segundo M & V, o fundamental para a existência da vida
é a manutenção da autopoiese. Dessa forma, uma unidade
autopoiética, enquanto tal, poderá apenas ter as interações
com o meio que não causem a perda da sua organização auto-
poiética; em caso contrário a unidade será destruída, morta.
Assim, existe um domínio de interações que uma dada uni-
dade pode manter sem a perda de sua autopoiese; tal domínio
é chamado doma'nio cognitivo da unidade em questão. Con-
tudo nada impede que interações com outras unidades auto-
poiéticas façam parte do domínio cognitivo de uma dada uni-
dade autopoiética ''A" , digamos; reciprocamente, "A", por
sua vez, pode ser parte do domínio cognitivo de unidades au-
topoiéticas do domínio cognitivo da própria "A". Seja "B''
uma tal unidade. Pode então ocorrer que a conduta de "A"
torne-se uma fonte de deformação para "B"; por outro lado,
"B" , em razão da deformação advinda de "A" e com o fito de
manter sua autopoiese, pode ter um comportamento compen-
satório e tornar-se uma fonte de defonnação para ''A", num
processo recorrente. Essa sequência que acabamos de descre-
ver ("A" fonte de deformação para "B"; "B", compensando
a deformação, torna-se fonte de deformação para "A"; "A"
compensa essa deformação e torna-se, nova)pmente, fonte para
"B" ; etc...) é chamada por b'l & V de sequência de interações
coinunicatims e a coleção de tais interações forma o que é cha-
mado doi)líbio .ringu.íbtico. Não obstante, é possível falar-se
ein domínio linguístico sem que exista aquilo que chamamos
de linguagem. M & V afirmam nlesnlo que podem ocorrer



]x

interações comunicativas entre seres que sequer possuam sis-
tema nervosos. Contudo um sistema autopoiético capaz de
interagir com seus próprios estados pode tratar seus estados
linguísticos como fontes de deformações, isto é, tratar sua lin-
guagem como algo que deva ser por ela descrito. Nas palavras
demo V

''Lo fundamental en el caso humano, es que el
observador ve que Zas descrãpcáomes p«éden ser Ae
cha.s tra,ta,ndo Q obras descripcio'nes co'm,o si lucra,n
objetos o eleme'Rios det comi'nio de {nteraccio'nesS ..."

". . .Pelo para nuestros propósitos podemos identi
ficar la característica cla;ve del lenguaje que modifica
de manera tan radical los domínios conductuales hu-
manos haciendo possibles nuevos fenómenos como la
refiexión y la conciencia. Esta característica es que
el lenguaje permite al que opera en él descrábárse a
sz' mesmo y a su circunstancia''.'

Quando há a linguagem no sentido exposto acima, o sis-
tema passa, segundo M & V, a operar como um observadorii

O primeiro capítulo desse trabalho aborda precisamente
este ponto. A definição fundamental é a de estrutura auto-
reíerente (ver definição 1.3.2) que passaremos a identificar com
o observador

E perfeitamente concebível que um sistema capaz de ser um
observador interaja com descrições linguísticas de si próprio,

SH. Maturana e F. Varela. EI áibol del conociniiento, Editorial Universitária,
1987, P 129.

PH. Maturana e F. Vareta, op. c;t., p 139.
ioH. bÍaturana e F. Vareta, op. cit., p 139.
iiH. Maturalla e F. Vareta, Autopoiesis and Cognition, Boston Studies in the

Philosophy of Scieiice, vo1 42, 1980, p 121.
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além disso, ele pode interagir com descrições de si mesmo en-
trando em relação com descrições de si próprio, e assim por di-
ante. A isso, M & V chamam de comi'nio de auto-observação.
Por meio do teorema da completude (ver o teorema 2.8.3), é
possível de obter-se, internamente, uma teoria completa; res-
tringiremos nossos observadores àqueles cuja teoria subjacente
seja esta; mesmo assim, para obtermos descrições como acima,
é necessário a introdução de níveis superiores, ou seja, para
que o sistema possa falar de si mesmo enquanto observador,
é preciso falar a partir de níveis superiores, assunto do último
capítulo. Nele está o teorema do "observador como parte da
descrição'' que consubstancia essas afirmações. Quanto a des-
crições do observador interagindo com descrições de si mesmo,
apresentamos no mesmo capítulo final o modo como isso pode
ser feito através de uma cadeia de sistemas encaixadosl o passo
fundamental da passagem do primeiro nível para o segundo é
repetido na passagem do segundo para o terceiro, e assim por
diante.

A Jacob Zimbarg Sobrinho, de quem provieram as idéias e
o estímulo indispensáveis para a concretização deste trabalho,
meus agradecimentos nas dimensões que somente uin José de
terras e eras distantes poderia ter.
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(capítulo l

Linguagens Auto-lieferentes

1.1 Introdução

Conforme o que dissemos na introdução, entenderemos a ati-
vidade matemática como sendo uma atividade linguística no
sentido lá empregado, ou seja, onde o essencial está no des-
crever o que descreve. Neste capítulo tornaremos essas idéias
mais precisas. Na sua primeira senão introduzimos a noção
de prédica.do, que é uma coleção de fórmulas de linguagem;
trata-se de um primeiro passo na direção que pretendemos tri-
lhar, o segundo será tomado na segunda seção pela definição
1.3.2, onde passaremos a considerar os próprios predicados
como os elementos do domínio de uma estrutura; estaremos
assim fazendo as fórmulas (e, em conseqüência, os predica-
dos, conforme o conceito de extensão de um predicado, intro-
duzido logo após a definição 1.2.1) referirem-se a elementos
puramente linguísticos.

l



2 CAPÍTULO 1. LINGUAGENS AUTO-REFERENTES

1.2 Predicados

Comecemos com a definição de predicado

DEFINIÇÃO 1.2.1 Sejam T wma teoria consistente mama
li'nguctgem, de pri,m,e'ira ordem C e P 'uma, cotação de fórm'ula,s
com n + l uarááueis /lutes, n 2 0, gxe, para e/citas de norma-
/ilação, serão sempre uo,. . . ,u.. .Z)iremos gze P é' wm pre-
dicado de T se, e somente se, as condições abaázo estiverem
satásfe {ta,s :

]. Se p(uO, , ««) ..tá .m P e ;.

7' F- 9(«o, . . . , ««)'-Ú(«o, ,u«),

.nfâ. @(«o,. .. ,««) .;tá .« P
2. S.p(«o,...,««) .Ú(«o,...,««) tã. .mP, .ntã.

r F- P(«o, . . . , ««)-,ú(«o, ,««)

.Dá-se a T o nome de teoria companheira de P

Vale a pena observar a dependência, na definição acima, do
predicado P com a teoria T e com a lógica empregada, afinal P
depende tanto de T quanto das deduções feitas a partir de 7'
Para efeitos de simplificação da escrita, referir-nos-ei-nos quase
que com exclusividade a predicados unários; será sempre claro
no contexto de que não se trata de uma restrição essencial,
quando tal ocorrer, avisos convenientes estarão presentes.

Se M =< .D, C> é uin naodelo de T, P é um predicado
unário e p(uo) está em P, seja SV' = {n C .O : M l:
p(«o)luo/alJ; caso Ü(«o) esteja ta:nbé:n em P, co:no r F-
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p(«o)-»V,(«o), temos M f:: p(«o)-,V,(«o)l«o/zl V:« C .O; por-
tanto SP = S@ e faz sentido falar-se sobre SP que chamaremos
de extensão do predicado P.

Também é possível aplicar a predicados operações boolea-
nas como /\ e -., por exemplo, P A (2 é formado por fórmulas
equi",lentes a g(«0) A V,(uo), onde g(uO) está em P e @,(uO)
está em Q

DEFINIÇIAO 1.2.2 Dados «m pred cada P e zma está t%ra
M diremos gwe M é adequada para P roa então gze á P-
adequada2 se, e somente se, pa« todos p(uO) e Ú(uo) de P
««/. M h V«o(p(«o)uV,(«o)).

Naturalmente, se M é um modelo de T, então M é ade-
quada para todos os predicados de 7'

Denotemos por Z/ (de universal) o predicado onde esteja a
fórmula uo = uo; com essa notação temos o

LEMA 1.2.1 M é made/o de 7' se, e somente se, M á Z/-
üdeq'ua.da.

PROVA:
Basta provar que se M é Z/-adequada então ela é

modelo de T
Seja então S uma sentença dedutível a partir de T;

é fácil ver que T F uo := uo+--l$ /\ uo = uo; portanto

M F:: V«o(«o uo.-,S A. uo = uo) ,

ou seja M f:: S e é portanto um modelo de T.O

DEFINIÇIAO 1.2.3 Umta coZeção E de pred gados dxnta te-
or a T será chamada de sistema de predicados. Quando
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todct fórm,u,ta está ern, cttg'u'm, premi,capo d,e 'E, diremos q'u,e o

sásfema é' completo. Quando a está t ra M á P-adegxada
pctra todo o premi,ca,do P de'E, diremos que elct é'E-adequada,.

Assim, levando-se em conta o lema 1.2.1, basta que a esteja
em E e que M seja Z/-adequada para que M seja E-adequada.

DEFINIÇÃO 1.2.4 Um sistema completo de pred Gados E
é alto extensional, se, e somente se, para todo o par P, Q de
E e para toda está fura M gwe sega E-adegwada, se SP = SQ
então P

TEOREMA 1.2.1 Para zm sistema completo de predicados
E d'u'm,a, teori,a, T são equ't'uctl.e'ates:

1. E é eztem,sio'n,at

2. T é com'ptetct.
PROVIA:
Suponha que E é extensional, M é um modelo de T

e S é uma sentença verdadeira em M; vamos provar
que S é consequência de T

Seja P o predicado onde está uo = uo A S; daí SP =
.D - Sa e assim P = Z/; logo T f- uo = uo'-+uo = uo A S;
portanto T F S.

Suponha que T é completa, p(uO) está em P, @,(uO)

está em Q, M é uma estrutura E-adequada onde valha
SP :: SQ; provaremos que P :: Q

Como para M, S' = SQ, vale M f: V«o(p(«o)-*@(«o));
como T é completa e M é modelo de T(pelo lema 1.2.1
e por ser o sistema completo), decorre

r F-- v«o(P(«o)-,ü(«o));
portanto P :: Q.n
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1.3 Estruturas Auto-Referentes

Nesta seção apresentamos os predicados como os objetos sobre
os quais o discurso matemático se refere. Além disso, forma-
remos predicados sobre os próprios predicados (daí o nome
auto-referência), ou seja, devemos falar sobre predicados que
satisfazem predicados. E preciso então que a linguagem que
empreguemos para formalizar este processo tenha um símbolo
relacional binário para a noção de satisfatibilidade. Ao invés
de utilizarmos algum símbolo do tipo sat(z, y), é mais natural
empregar o já consagrado C; daí a definição abaixo.

DEFINIÇIAO 1.3.1 Por linguagem auto-referente en-
ter,acre'm,os a âe ZF en,ri,q'uecidct, e'ue'ntua,t'm,e'nte, T)or a,lg'uma,s
com,atam,tes co'nue'Riem,tes.

A seguir a definição onde os predicados fazem parte do
universo de discurso.

DEFINIÇIAO 1.3.2 Sejam %ma Závtg%agem auto-re/crente ,C

e ama está t ra M =< .D,E,cj : .j c ./ >; M é alta zma
estrutura auto-referente se ezisZár &m s stema eztensiona/
E taZ gwe;

Í.D C E

2. M é E-adegaada.

g. M 1:: V«.(«0 C «:np(«o))l«;/PI, .«d' g ..tá .m P ' P
está e,m, D

O sentido do último item da definição acima, que é uma
forma forte do axioma da compreensão, é o de identificar C



6 CAPÍTULOS LINGUAGENSAUTO-REFERENTES

com a noção de satisfatibilidade; mais abaixo, no lema 1.3.1,
veremos que ela desempenhará um papel essencial nesse sen-
tido. Como já vimos, M é necessariamente um modelo de T,
uma teoria completa a partir da qual E foi obtida, consequen-
temente, a forma forte do axioma da compreensão dada pela
s'ntença ]«iVu0(üO C «lnp(uO)) tem que estar em r toda vez
que g esteja em P, um elemento de .Dt

LEMA 1.3.1 .Dados am sistema eztemsáomaZ E e wmcz ostra

Zvra bato-re/Crente M, vale em M o azáoma da eztems ona/á
dado.

PROVA
Devemos mostrar que

M F: V«o(«o C «:-,«o c «,)--,«: l«:/P; «:/Ql;

ou seja, de que se VX C .D, X.EP se, e somente se,
X.EQ; então P = Q. Como E é extensional e M é
E-adequada, para se obter P = Q é bastante mos-
trar que, dados p de P e @ de Q arbitrários, vale
M f:::Vuo(p(uo)-d,(uo)); contudo, pelo item 3 da (ile-
finição 1.3.2, tem-se X.EP se, e somente se, M f::
ç'(uo)lt;o/XI enquanto que X.EQ se, e somente se, M k
@(uo)luo/Xj; assim se vale VX C .Z), X.EP se, e somente
se, X.EC?; vale M b V«o(p(«o)-,@(«o)).a

Portanto, tendo em vista o último item da definição 1.3.2,
podemos afirmar que numa estrutura auto-referente todo seu
elemento é definível por meio de uma feri-nula; o teorema
abaixo é uma espécie de recíproca desse fato.

l Nem toda fórmula g está en] algum predicado de 1), por exemplo, se ela for t/o gl ti0,
o predicado 7Z que a contenha não poderá estar em Z), devido ao conhecido paradoxo de
l-tussell
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TEOREMA 1.3.1 Seja M =< .D,.E,cj : j C J > xma es-
tá'ut'ura om,de vale o adio'm,a da, eztensiom,atidade e on,de todo

ete'm,unto de D sejct de$'n'íuel por meio de 'umü fórmula de C,,
ie, dado um elemento a de D, há 'uma, fórm'ula, (p(.uQ) tct! que
M E: ]luop(uo)luo/al; então M é {somol$ a ama estratxra
a,u, to- referem, te .

PROVIA:
Dado a C .D, vamos obter um predicado Pa que Ihe

corresponda. Em primeiro lugar, tomemos como T
a teoria completa constituída pelas sentenças verda-
deiras em M. Seja agora p(uO) uma fórmula que de-
fina a; diremos que uma fórmula @(uO) está em Pa se,
' somente se, r F- ú(«o)-,]«:(«o c «: A g(«:)), ou s.ja,
Pa é P'("), onde a(uO) é ]ul(uO c «l ,A p(ui)). Como
T é completa, o sistema E que ela define é extensi-
onal, de acordo com o teorema 1.2.1, e o conjunto
a. = {Pa : a C D} é uma parte de E, consequente-
mente o item l da definição 1.3.2 está satisfeito. No-
temos ainda que Pa = Eó:::::>a = b, pOiS Pa = RÓ acar-
reta M E:: V«o(]«l(«o c «i A p(«i))«-]«:(«o C «i A 0(«:))),
onde 0(uO) define b; como vale a extensionalidade, re-
sulta que a = b. A seguir coloquemos Pa.E6.PÓ se, e
somente se, a.Eb e façamos c.j corresponder-se a Pc;;
desse modo fica estabelecido um isomorfismo entre M
e N =< z\,.EA,.R.. : .j C J >. Resta mostrar que N é
auto-referente. Como M é um modelo de T, também
o será N que é portanto E-adequada; seja agora Ú(uo)
de Pa de A como descrito acima; certamente então

N 1: @(«o)u]«:(«o c «- A 9(«:))l«o/X; «i/R.l,
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ou s.ja, VX C A, N F@(«o)l«o/XI se, e somente se,
V.X C a., X.Ea.Pa; portanto vale N f:: 3utVu0(uo C
«: -,P(«:))l«:/Pa l . []

Em decorrência do teorema anterior. chamaremos de sis
tema auto-referente toda estrutura onde valha a extensão
nulidade e a definibilidade. além disso, se M é uma tal estou
tura e a C .D, colocamos

/)a {p(«o) : M b V«o(«o c «:'-p(«o))l«:/«l}



Capítulo 2

Sistemas Autopoiéticos

2.1 Introdução

Neste capítulo será desenvolvido um sistema formal por nós
denominado sistema autopoiético. As seções iniciais cui-
dam basicamente de sua sintaxe, as seguintes, das noções de
dedução, de.resultados especiais obtidos no sistema e de sua
consistência. Cada seção será normalmente precedida por co-
mentários que esperamos sejam esclarecedores.

A sintaxe do nosso sistema fonnal utilizará os seguintes
átomos, a partir dos quais formaremos as expressões signifi-
c ativas :

e :, C coi-no símbolos predicativos

e S (Sucessor) coi-no símbolo funcional de posto l

e u{, para { natural, como variáveis

e V, A, ---.+, H como colectivos

e ], V colho quantificadoles

9
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8 '' como negação

e 0 como constante individual

e :f- e :F:

e e para emprego em c-termos

. (, ), [, ], {, }
e P

Uma operação básica da sintaxe será a de recursos,amente com-
binar n componentes ci, . . . , c« por meio de { e } obtendo-se
a componente {ci, . . . , c.}; átomos serão considerados compo-
nentes de nível 0.

Podemos, em particular, utilizando-nos da concepção de
1<1uratowski de par ordenado, referirmo-nos a pares de compo-
nentes, a funções entre conjuntos de componentes, empregar
enfim na metamatemática o jarrão conjuntístico usual, o que
faremos doravante sem maiores comentários.

Por uma atribuição de variáveis entenderemos uma com-
ponente que seja uma função cujo domínio seja inteiramente
constituído por variáveis; normalmente elas serão denotadas
por /,g,h etc...

A concatenação de m símbolos S consecutivos seguidos por
0 será substituída por n e chai-nada de numeral. A abreviação
"« é «:n «me-al" será .A'«,n(n).

A seguir apresentarem-nos as regras sintáticas de nosso sis-
tema. Procuraremos apresenta-las dentro do espírito dos cha-
mados sistemas autopoiéticos, ie, inserindo-as em unidades
que cumprem papéis específicos e que intelagein entre si den-
tro de uma relação ''circular" ein que os produtos de uma delas
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são necessários e dependem de produtos produzidos numa ou-
tra. Por essa razão o leitor não deve se preocupar quando se
deparar com definições que pressuponham coisas ainda não
definidas: elas serão introduzidas posteriormente e tudo é re-
cursivamente consistente.

2.2 Regras de formação de objetos

Dividiremos os Duetos em dois grupos: internos e de /romteára.
De um modo grosseiro, os objetos internos correspondem
àqueles que se situam no interior da unidade autopoiética,
ou ainda, aos elementos do domínio dui-na estrutura, se qui-
sermos usar da linguagem da teoria dos modelos, enquanto
que aqueles de fronteira situam-se na fronteira da unidade,
podendo também serem pensados como classes próprias do
universo. As regras abaixo, colho já tivemos ocasião de men-
cionar, utilizarão noções definidas posteriormentel passemos,
então, aos enunciados.

REGRA 2.2.1 Sendo m m 7 un praz e I' wm c07Üanto de
hip(iteses, n será um objeto i'eterno relata'game'nte a T, o'ü,
dizendo de zmt modo atter?tatiuo, unt F-objeto interno. Abre-
ui,arevríllos o que acabamos de dizer sob a, sega.i'nte jormct:

.N««.(n) & S.H(F) .rO(F; n)

Com as notações acima, nã.o é difícil de se entender o enun
dado da próxima regra.

REGRA 2.2.2 S-H(1') :::+ -rO(1'; 0)
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A próxima regra garante-nos, em particular, que o é-termo
duma sentença existencial cuja veracidade decorre de I' é um
I'-objeto interno; mas ela é, na verdade, muito mais geral
do que acabamos de dizer, porquanto ela permitirá que o e-
terno possa ser o de uma fórmula associada a uma atribuição
de variáveis, estando aqui a noção de fórmula na sua acepção
generalizada, ie, permitindo que nela ocorram as ér-fórmulas.
Seu enunciado é como segue:

REGRA 2.2.3 Se .4 é «ma/órmwZa, ]' :F: ]u..A(u,«)l/l e to-
das as c-fórmula.s qle ocorram em A são er-fórmu.tas, e'ntão o
c-t.,mo d. a«,«.4(««)l/l é «m i'-.b't. ánt''n., .«. .z'móoJ'',
.rO(I' ; c«,«.,41/1) .

O conteúdo da regra abaixo é bastante semelhante ao da
acima, apenas que, no presente caso, o c-termo passa a ser
um I'-objeto de fronteira, caso tenhamos a não existência.

REGRA 2.2.4 S. ..'{ é «m« .M«,«Z«, ]' :l: n]««,..4(««)l/l
e toda,s a,s c-fórn-L'uta,s q'üe ocorra'm, e'rrl A são e-r-jórmu,ta,s,
emtã. o .-t«m. d. a«,«..4(««)l/l é «m i'-.W't. d. /r-tej",
.m ;z'mb.Z«, -BO(F; c««.41/1).

E simples o significado das duas regras que se seguem

REGRA 2.2.5 S.H(1') ::+ /O(F; .A) e também par'z V, ---,,
-}, n,V,],C, =, S, P

REGRA 2.2.6 S.H(1') :::> .rO(I'; u«,)

Tainbél-n encaiareinos as fórmulas como objetos internos, poi
isso. a
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REGRA 2.2.7 S.H(1') & Fr(.A) & todas as c-/órm#Zas gwe
""«m 'm .4 ;ã. -P,m«J« -:+ .rO(I';.A).

A última regra desta secção afirma que objetos internos
são fechados para a operação de ''formação de conjuntos" por
meio de { e }.

REGRA 2.2.8 Se ao,...,a. são I'-abetos eternos, então
{ao, . . . ,a.} tamZ,ém é wm I'-dueto interno.

2.3 1F'armação de fórmulas e conjuntos de
hipóteses

Passemos agora à definição das y3rmw/as do sistema. A pri-
meira das regras desta seção diz-nos que as fórmulas atómicas
usuais da linguagem da Teoria dos Conjuntos estão entre elas.
Nada há de surprendente nisso. Contudo outras fórmulas
terão um estatus parecido quando a fórmula .A da segunda re-
gra for da linguagem da Teoria dos Conjuntos. Nessa segunda
regra, .Forra(uk) é uma expressão da linguagem da Teoria dos
Conjuntos cuja interpretação standard é o predicado satisfeito
pelos números de Gõdel de fórmulas da linguagem da Teoria
dos Conjuntos, obtido através duma gõdelização a ser defi-
nida na seção 2.6. Tais serão as cliainadas c-fótinulas, ou,
mais precisamente, as cr-fórmulas. Embora acima tenhamos
toldado .A como uma fórmula da linguagem da Teoria dos
Conjuntos, a segunda regra abaixo não nos obriga a tanto,
podendo .A conter en] sua conaposição outras c-fórmulas. A
introdução dessas fórmulas 7 âo sta7zdard petinitir-nos-á mos-
trar, no teorema. 2.8.3, que a constante (extralinguística) P
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agua como uma espécie de predicado verdade, além de permi-
tir que "nomes" de fórmulas possam ser utilizados também na
linguagem na construção de fórmulas e não apenas como ter-
mos, como é usual. O teorema 2.8.3 também esclarece porque
não se pode colocar P como parte da linguagem envolvida nas
deduções sintáticas: contradiríamos o teorema da indefinibi-
lidade da verdade de Tarski. Cumpre notar que a introdução
dessas fórmulas mão standard dá-se simultaneamente com toda
uma metamatemática também não standard, assim, por exem-
plo, afirmações para c-fórmulas do tipo "a é uma sentença"
deve ser entendida como Self(uo)luo/ol, onde Semt é a arit-
metização do predicado dos números de Gõdel das sentenças
da linguagem da Teoria dos Conjuntos.

A terceira e a quarta regras são de entendimento simples
e seguem o padrão habitual de formação de fórmulas. Na
quinta, associamos às fórmulas da linguagem atribuições de
variáveis, que devem ser pensadas como "fórmulas com suas
variáveis limes amarradas a certos objetos internos" e que
diremos fazer parte duma linguagem uin pouco mais ampliada
A. A sexta regra diz-nos que o passo zero para formação de
hipóteses é pela consideração do conjunto vazio e a última
delas ensina como engrossar conjunto de hipóteses.

REGRA 2.3.1 Fz(c ««.««) & Fr( «,«««)

REGRA 2.3.2 Se ,4 á wma /órm«Za, todas as c-yórmw/as de

A são cr-fórmulas,

F : F ]«É(.,4(«.) .A .Po,m(«t))l/l,
então

«l(.A(«t) A /'o,',n(«t))l/l
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é 'uma, fór'm,u,ta. Neste ccLso dize'm,os q'ue

«t(.A(«t) A /'o«,n(«t))l/l

é umcl cT-fórwL'ulü; qKaKdo não $zermos me'nção e=pt'ícita, aF,
d'tre'mos que se tra,l,ü de %mcl e-fórmu,ta.

Dizemos qae u. é uma variável livre de

«t(.A(«É) A /'o«m(«t))l/l
quando

I': f:: .Li«e(«o, «:)l«o/«k(..4(«*) A .P.,m(«.))l/l; «,/«,«l.

Di,demos que u. não é 'um,a, pari,áuet li,ure de

«*(.A(«*) A -p«m(«.))l/l
q'ua'ndo

F:F -..Lá«.(«o, «,)l«o/«Ê(.A(«*) A .Po««.(«.))l/l; «:/««l.

REGRA 2.3.3 Fc(.A) & Fc(B) ::+ Fc(A.,4B) & Fz(--..4), .
a,natogame'nte parca os o'urros com,ecu,uos.

REGRA 2.3.4 Fr(.Á) ::::> Fc(Vu«:.4), e an.z/og.zmemte para

Nesse caso, dã,remos qKe u. 'não é ti,ure em A.

REGRA 2.3.5 .rO(1';/) & FZ(.A) ::::> FA(I'; .AI/l), .nde to
da,s a,s e-fór'n-LU.tcLS de A são ev-fórntu,ta,s

REGRA 2.3.6 S-H(O)

REGRA 2.3.7 FA(I';.AI/l) & S-H(1') & toda uariáueZ Z ure
de .4 «tá «o doma«{. d. / ::+ S#(I' u {.41/1}).

]
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2.4 Regras sintáticas de dedução

Apresentaremos nesta seção as regras de inferência do sis-
tema. Não há aqui grandes novidades, a não ser em ca-
sos que possam envolver c-fórmulas; por exemplo, na ter-
ceira regra abaixo, as fórmulas .4 e .B ou são da lingua-
gem usual da Teoria dos Conjuntos, ou envolvem c-fórmulasl
nesse último caso, tais fórmulas deverão ser na realidade cr-
fórmulas, além disso, as afirmações metamateináticas deverão
ser tomadas em sua acepção generalizada, por exemplo, ainda
na terceira regra, "u. não é livre em .A" deve ser entendida
como I' :E --.Ladre(uo, t;i)luo/.A; ui/u«l quando tal se fizer ne-
cessário. Doravante comentários como o que acabamos de
fazer ficarão implícitos.

REGRA 2.4.1 $e .4 é &m axioma da teoria .Z.F -+ y=O.D ow

u,n-ba ta'utologia, e'ntão :bA (o'u,, u,m de 'uma for'ma 'um po'üco
ma s goraz, se I' é wm c07Ü%nto de A@óteses, I':f-,4).

REGRA 2.4.2 -De :f-.A, podemos 7z/err :FVaÁ rualem as
mesmas co?tsiderações feitas lta regra anterior).

REGRA 2.4.3 Fr(.4) & Fz(./3) & u,« 7}ão é ZÍure emz Á,
e?ztâo se I':FÁ --, .B urze I':F.4 --, Vu..B.

REGRA 2.4.4 Fc(.4) & Fc(.B) & u«: 7tão é ladre em .A,
e?ztão se I':f--.B --.} .4 ua/e I':Fau,,..B --.} .4.

REGRA 2.4.5 1':F..4 & I':F-..4--,.B I':F.B

REGRA 2.4.6 Se I'é &n} co?Üa?talo de se?&te7}ças e .Á está enl

I', e?ztão I':f-.4.
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REGRA 2.4.7 Se .B é %ma sentença e I':f-..4, então I',.B :F.4

REGRA 2.4.8 1', .Á :f.-.B e .A é wma sentença :::+ I':f-.Á--tB,
desde qze A-+B seja 'uma F-fórmula.

2.5 Regras de semântica

Abordaremos agora as regras da unidade semântica. Nesta
seção ocupar-nos-emos, portanto, com expressões do tipo
I' :f:: .41/1, que intuitivamente significa que a veracidade da
fórmula ,4, com suas variáveis livres avaliadas por /, decorre
da veracidade de todas as fórmulas de I'. A maioria das regras
abaixo tem contrapartida informal bastante evidente.

REGRA 2.5.1 Se ..4 é' wma ./:órn}«Za; todas as c-/órm%Zas
q'u,e ocorra'm, e'nl A são eT-fórm'utcLs; 'Um 'n,ão está ' o do'm f;
I' :F:: .AI/l . .rO(1'; «) .«tão 1' :l: .,41««/«; /1.

REGRA 2.5.2 Se .Á á Hma /órm /a; todas as c-/órmaZas
gwe ocorram en} .Á são cr-/órm&/as; u,. mão á ladre em .Á e
r:F::: .AI««/«;/l .«tã. I':F ..41/1.

A regra abaixo contém uma abreviação, I' :F:: a = b, que
não faz propriamente parte da linguagem, mas a qual recor-
reremos frequentemente por seu caráter simplificados da es-
crita e facilitados da leitura. O que ela está abreviando é
I' :f::: z = yla/al y/ól. De um modo semelhante, a abreviação
I' :f:: a C b substitui a expressão I' :f::: z C ylz/a; Z//ól.

REGRA 2.5.3 C'aso ze?tAanzos I' :f:: a
então teremos I' :f:: .Álu«./b; /l.

ó, i' :E .AI«,«/«; /l,
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A próxima regra diz que os c-termos são os termos "por
excelência" para a satisfatibilidade de afirmações existenciais.

REGRA 2.5.4 1' :F ]u..41/1 & todas as c-/órmw/as gwe
ocorram em .4 são cr-/órmwZas :::+ I' : f:: ..'ilu«/cu«..41/1; /1 .

Não surpreende a regra que se segue, se tivermos em conta
o significado do quantificador universal.

REGRA 2.5.5 Se a /or am I'-Dueto inferno, I' :l= vu..al/l
e todas CLS c-fórm'utcLS qze ocorram e'm A são cT-fórmutcLS,
.mtâ. I' : F:: ..41«,«/«; /1 .

A seguir uma versão semântica do Modus Ponens.

REGRA 2.5.6 S. .fÇp, I' :F ..'ll/l e I' :f:: (.A--,.a)lpl, 'mtã.
i' :F:: -nlgl .

REGRA 2.5.7 Se ,41/1 está em I', então I' :f:: .41./1

Expandir um conjunto de fórmulas I', no caso em a ve-
racidade de I' :f: ,4.l./'l está já estabelecida, não pode trazer
prejuízos, daí a a regra que se segue

REGRA 2.5.8 Se I' :k -alga, S.H(I'U {.ÁI/l}), ' tod«' "' '-
/órm#/as gxe ocorram em .4 são cr-/órmw/as, e7ttão 1', .,41/1 :k

Finalmente, preencher eventuais variáveis livres de um
modo compatível deve manter a validade da versão do "te-
orema da dedução" incluída na

REGRA 2.5.9 Se / u gÇh,valer qae 1',..41/1 :E -nlgl e
FA(I'; (.A----a)lhl) e, «Jé«, di"., t.'Z"; «. .-/ó«,«/«. g«. o«,'-
"«. .m ..4 o« .B â. -./3«.«/", «,tão I' :f: (.'i--.e)l/'l.
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2.6 Regras de definibilidade e IP regras

Nesta senão apresentaremos essencialmente dois tipos de re-
gras. Um deles está ligado à semântica de alguns objetos inter-
nos e corresponde a uma certa {nternaZázação, por assim dizer,
duma gõdelização da sintaxe. Tal gõdelização será obtida da
seguinte forma: em primeiro lugar, associamos aos átomos da
linguagem alguns números naturais de maneira permanente,
a seguir, por meio duma regra (a primeira desta seção), dize-
mos quais fórmulas são satisfeitas pelos numerais; utilizando
então da correspondência átomo-número natural, será possível
exibir as dóri-nulas satisfeitas pelos átomos; após isso, conca-
tenando os numerais por meio de n-uplas ordenadas (que são
definíveis por fórmulas), definem-se as fórmulas satisfeitas por
essas sequências de numerais, colmo é usual, sendo portanto
possível definir as fórmulas satisfeitas pelas fórmulas; quanto
às c-dóri-nulas, estas serão definidas por fónnulas ás quais os
f-termos satisfazem, no espírito da regra 2.6.3. Sobre essa
última regra, é necessário dizer que o símbolo :$o nela pre-
sente é uma fórmula da linguagem da teoria dos conjuntos que
bem ordena o Universo, consoante a hipótese y = O-D; o que
ela em última análise diz é que o c-termo definido por unia
fórmula .4 é o menor elemento do Universo que satisfaz Á. Ou-
tro tipo de regra, por exenaplo, as regras 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.6,
diz respeito à relação existente entre ser dedutível no sistema
e estar dentro do predicado PI ou então entre ser verdadeiro e
estar dentro do predicado P. Finalmente as regras 2.6.7 e 2.6.8
dizen} algo sobre esse mesmo predicado P: toda ''fórmula" de-
dutível classicamente da teoria ZF + y = O.D está en] P, e
que P é uln conjunto dedutivainente fechado de sent.ençasl es-
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ramos com isso também dizendo que orou(Z/' + y = O.D, uo)
da regra 2.6.7 significa, na gódelização adotada, que uo deve
ser avaliado como número de Gõdel duma sentença dedutível a
partir dos axiomas de ZF + r = O.D, enquanto que na regra
2.6.8, ProuZ(ul, uo) significa que a avaliação de üo é dedutível
a partir do conjunto de sentenças avaliado por ul. Passemos
agora aos enunciados formais.

REGRA 2.6.1 Sd«m .00(«0) « ./3,m«/« V«i(--(«: C «o)) '

Ds«(uo), a fórmula

]«:(.0«(«:) A. V«,(«, C «o -, ", C ": V «,

.«tã« :k .0«(«o)l«o/nl

REGRA 2.6.2 Se ao,
{ao, . . . ,a.}, então

a. são I'-abetos {nternosJ e b9

I' :F:: V«:(«: C «o -»

V ": --,)l«o/Z,; «,/«o;ul :: u2 V IUn+2/a«l.

REGRA 2.6.3 S. .rO(I';c«,«..41/1) . tod«. «. c-/ó,m«Z«; d'

.Á são ci'-/órntw/as, então

i' :F:: (]«,«(««: .A .A(««)).A
V««,(.A(«,«) --, «o So «,«))l«o/c««:.,41/1; /1.

REGRA 2.6.4 Se todas as e-/órm&Zas de .Á são cr-/órmKZas
e I' :f: .A C P, e?ttão I' :f::: .4.
REGRA 2.6.5 Se ílodas as E-/órnzz/as de .4 são cr-./órmxZas,
I' é wm coza tto de se7 terças e I' :f:: .4 C P, e?ztão I':f-...'l.

REGRA 2.6.6 Se .4 é &ma se?zte? ça, todas as c-/órm«/as de
.4 são cr-/órmw/as para 1' = 0; :f.-..4, então :f:: .4 C P
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REGRA2.6.7

F:: V«o(P««(Z.F + 'r o.o, uo)--,t;o c ui)lt;i/pl

REGRA 2.6.8 :E:: Vuo(orou/(t;l, uo)Ht;o c ui)lui/PI.

Par- '- em {A, -., V, e, =, u}, seja D.(«0) a fórmula .Dr«l (uo);
notações análogas valem para os outros conectivos e quantifi-
cadores.

Coloc.,mos D..(«o) como

]«:]«,(.0,(«:) A .0,«(«,) .A «o :< UI, U2 >)

Por definição, .Dc..,.(uO) é

]«:3«ea"3(.O.(«:) ,'\ O..(«:) .". .O,. («3) A «o =< «:, ",, «; >)
Para = u,.u., adoramos uma representação análoga
Quando A é uma c-fórmula, digamos

.«,«(.B(««) ,A .F.,'m(««.)),

adotamos como .D,4(uO) a fónnula correspondente a .B(u,«) A
Forra(u«) pela regra 2.6.3, ou seja,

]«,«(«« (««) .A .Fo,,n(««)))A
V««.((-B(««) A .Fo,'m(«,«)) --, «o 5;« ««.))

A .DA.4B(uO) fazemos corresponder

]«:]«:]«3(-0«(«:) A .0.,.,(«,) A .0«(«3) A «o :< UI, U2, U3 >)
De modo análogo tratamos o caso --, bem como os outros
conectivos e os quantificadores.

REGRA 2.6.9 Se a é wm átomo, Daria?;eZ oa /órmzla, então
k o.. («o)l«o/al.
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2.7 Provas Autopoíéticas

Nesta seção apresentaremos dois conceitos de dedução no sis-
tema. O primeiro deles, definido logo abaixo, é análogo ao
do cálculo de predicados clássico, não obstante é algo mais
forte, tanto assim que é possível derivar-se a partir dos axi-
omas de ZF + y = O.D a sentença C'om(Z.F + y = O.D);
contudo sua dedução será apresentada numa instância que jul-
gamos mais apropriada, ver o teorema 3.2.1 e os comentários
que o seguem. A segunda noção de plova, com modificações,
é apresentada na definição 2.7.4. Ela supõe as definições de
"programa" e ll-derivações, onde ll é uin programa. A idéia
subjacente é de que uln programa é um conjunto finito de as-
serções de caráter semântico, cada uma das quais poderia ser
utilizada no curso de uma dedução (também chamada de uma
ll-derivação); a definição 2.7.4, por sua vez, diz-nos colho po-
demos ir formando programas, partindo-se do programa vazio.
O que essa definição almeja consubstanciar é uin processo, ou
uma computação, cujas regras, ou cujo programa, pudessem
ser enriquecidas no seu transcorrer e a partir dos produtos
que vel:lham sendo obtidos; achamos que essa posição é mais
próxima do que realmente ocorre no fazer matei-nático, mas
não entraremos eln discussão tão coi-nplexa nesse trabalho,
cl)ainarelnos apenas à atenção o teorema 2.10.3, que eviden-
cia o fato de serem as provas com modificações leais ricas do
que aquelas que as prescindem.

DEFINIÇÃO 2.7.1 Por wmza prova autopoiética (pura)
el\tel-taCHos IJ,ma, seq'Üêl-tci,a, de lil-teta,s

.Li,...,.L"
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satisfüze'n,do as segui'ates co'adições

] Se .Lí é /O(I';a), então eZa é obtida rezo &so de wma
dcts regras de forma,ção de obljetos da, seção 2.2, sendo
n,ecessariamente procedi,da por tin,ha,s constitui,das Fetos

com,dicãon,a'n,tes da formação de IO(F\a); por exemplo,
se a I'i'nha for IO(F\n), a,n,tes de Li e'ncontraremos 'ümü
linha que é Numa.n) e 'uma o'urra qze é SH(F).
Se Li é FcÇA], en,tão eta, é obtida 'pelo 'uso de u.ma, da,s

regrcts de forma,ção de for'm'utcLS da, seção 2.3, se' do 'ne-
cessarian-tente 'procedi,da T)or l.il-tha,s cowstituida,s pelos con-
dici,OKa'ates dü formação de Li.

S' .Lí é FA(I';J-l/l), emtã. .J« é oZ,tád« p./. «.o 'Z' "m«
da,s regras de formação de fórmu,\cts dct senão 2.3, serão
n,ecessari,amante procedi,dct 'por ti'nha,s col-tstituidas pe\os
col-tdici,OKa,m,tes da forrrrlla,ção de Li.

Se Li é SHOT), então eta, é obti,da T)elo 'u,se de 'umcl da,s re-

gras de formação de co'nj'um,tos de hipóteses dct seção 2.3,
sendo l-tecessa,riame'nte 'procedi,da por I'i'nuas constit'uiva,s
pelos col-tdici,OKa,ates da for'n-LCLção de Li.

Se .[i é I':F..4, então eZa á oZ)t da pejo se de zn a das
regras si'ntática,s da, seção 2..4, ou, e?ttâ,o pela regra 2.6.5,
sendo necessariamel-tte T)recebida, por til-Lhas col-tstituã.das
Fetos coltdici,on,antes da forra-ua,ção de Li.

Se -L{ é 1' :l:: ,41/1, e?&tão e/a é obtida rezo wso de &ma
dcts regras sen-tânti,ca,s da, seçào 2.5, ou Feto 'u,se de zmu
dcts regras dcl seção 2.6, sendo ltecessari,am-tente procedi,d
por tàm,}\a,s con,stit'ui,das 'pelos condiciol-tam,tes da, forra-Loção
de.[ 2

2.

g.

#

5

6.
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Abaixo, a definição de programa.

DEFINIÇÃO 2.7.2 Zlrm programa é «m c07Ü nto./imita de
pares da /arma 1'/.41./1 g%e safa /az as condições segwántes;

.7. 1' á &m conJKmto ./ínÍto da /arma {.Bllgil, . . . , ./3.Ig.l}
2. '].'unto A como BI., . . . ,B. são fórm,ztcLS

3. To,n,to f co'm,o g\, . . . ,g« são atrib'uições de 'ua,riá'fieis

4. Toda ua,ri,á'uet livre duma Bi está ' o dom'trio de gi, o
m,esmo vale para A e f

Descrevemos, a seguir, o modo pelo qual uin programa
pode influenciar o curso de uma dedução autopoiética.

DEFINIÇÃO 2.7.3 Seja ll wm programa. Por zma ll-
derivação entendemos ama seg êncáa de /ámAas

L\,...,L.
sa,ti,sfüze' do un-LÜ das sega,in,tes condições

1. A l.iRRa, obedece a urrll/a, da,s e=igê' ci,cts da, de$m,i,ção 2.'7.1

2. .4 /{mÀa é 1' :l:: ..4.l/l, está em ll e é precedida por / naus
g«. .ã. S-H(1') . FA(AI/l).

As noções anteriores tomam parte do conceito mais forte
de prova, incorporado na próxima

DEFINIÇIA0 2.7.4 .Z)eP7 mos wma prova autopoiética
auto-modificável como n a seg éncÍa ./í7}Íta da /orn&a

.Li, .Di, ll] l... ; .L,,, .D. , ll,:,

o?tde cada, 'uma das triplas Li,Di,Hi sa,tisjaz u,ma das seguãlt
tes condições:
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/

2.

g.

á á /, .L: é .ro(o), .o: é' o . n; é o.

i> \, e Li satisfo,z u,mcc das conde,ções da de$nição 2.'7.1

á > 1, .[{ é ]' :f:: .AI/l, ezástem amas / nuas anteriores gwe

'ã. S.H(1') e FA(1'; ..41/1), e F, ..41/1, .oí . ni .«tás/a"m
üs segui,'n,tes condições:

(«) 'Fé «,« co-«ju,«to $«ito d« fo

Sda E o progranta ll{.i U {

ró,) .O{ ó #n&a E der vagão c?üa tílfÍma /{nÀa ó' :f:: .ÁI/l.
r 2 n; é n;-, u {i' :f:: .AI/l}

}

'ma {-Bi ágil, . . . , .B« ip.
E .Bi ágil, . . . , :k .B« Ig«

Quando não estivermos interessados em enfatizar o tipo de
dedução autopoiética em questão, falaremos em prova azto-
poi,éti,ca.

2.8 Predicado Verdade e Completude

Mostraremos a seguir que a constante P possui a propriedade
que um pred Gado verdade deve ter e (em consequência) a que
uma teoria como/eta tem; mais precisamente, apresentaremos
uma dedução dentro do sistema de

f: a<-.+o C P,

para uma sentença qualquer o-, bem como de

k Vz(Seno(z)--,z c y v Vz(.Neg(a, z)--*z c p))ly/PI,

onde Seno(z) significa (na gõdelização) que z é número de
Gõdel de unia sentença, enquanto que .Neg(z, y) deve ser in-
terpretado como a relação segundo a qual y é ntunero de Gõdel
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da negação da sentença cujo número de Gõdel é z; assim
estamos dizendo, para uma dada sentença, que ela, ou sua
negação, estará em P

Como se sabe, não é possível dentro de um contexto onde as
sentenças tem ''nomes", ie, a cada sentença a está associado
um termo fal que a nomeia, e onde vale o teorema do ponto
fixo (segundo o qual para cada fórmula p(z) é possível obter
uma sentença a tal que a expressão o-,p( fal) seja dedutível
no sistema), manter-se em toda a generalidade um esquema
do tipo T([al)-,a, sem incorrer em uma contradição. Tal é
o teorema da indefinibilidade da verdade de Tarski. Mesmo
assim, muito esforço vem sido desenvolvido para contornam
essa impossibilidade, especialmente nos últimos anos. Não é
meu propósito aqui fornecer um histórico detalhado do que
vem sendo feito, desejo apenas fazer um apanhado superficial
daquelas que ine parecem ser as mais importantes linhas de
ataque desse problema. Para efeitos da exposição abaixo, po-
demos supor que nosso contexto é o da aritmética de Peano,
nui-na linguagem de primeira ordem .Lo.

Ui-na primeira alternativas consiste ein introduzir na lin-
guagem em que estávamos trabalhando um novo predicado T
junto com o esquema r([al)-,o, para todas as sentenças o-

da linguagem original, ie, aquelas que não contenham 7'. A
consistência de uma tal extensão decorre facilmente da consi-
deração do modelo obtido pela interpretação de T, no modelo
natural, como o conjunto dos números de Gõdel das sentenças
verdadeiras na aritmética. Essencialmente, o que apresenta-
mos foi o primeiro degrau da hierarquia de Tarski, e, se não
nos incoinodannos em trabalhar com teorias tapadas, essa é
uma solução viável. Contudo se quisermos i-manter a simpb-
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cidade, ie, não usar tipos, a proibição de T figurar em a é
altamente indesejável.

Outra tentativa viável passa pela adoção de modelos com
semânticas a 3 valores, como as de Lukasiewicz e l<lleene. Para
se ter uma idéia um pouco mais precisa, vamos reproduzir as
tabelas-verdade a partir das quais a semântica é construída.
Para os conectivos A e V, e o símbolo da negação --, não há
diferenças entre as semânticas de Lukasiewicz e Kleene e as
tabelas são:

Não obstante, llá diferenças entre os condicionais e os bi-
condicionais. Adorando -+ e H para o condiciol)al e o bicondi-
cional de I'(leene, e :) e = pala o condicional e o bicondicional
de Lukasiewicz, respectivas-Dente, obtemos as tabelas abaixo:

P q   pVq

     
P -P
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A extensão da conjunção simples para a infinitária faz-se
de acordo com a seguinte definição:

.â,.-ll
se todo pi é t,
se algum pi é f,
caso contrário.

Se considerarmos então uma estrutura M =< .D, . . . >, ob-
teremos em M uma semântica a 3 valores usando as tabelas-
verdade acima exibidas e definindo o valor de Vzp(z) como
sendo o de Aóc p(ó), onde ó é o nome do elemento d do
domínio .D. Natura]l-mente, o va]or-verdade de ]zp(z) é defi-

nido colho o de --Vz---p(z).
E fundamental, para a obtenção do teorema que logo enun-

ciaremos, que a semânt.ica com que se esteja trabalhando seja
il:zonotónica, ou seja, colocando-se ein {t, /, u} a ordem-n parcial
u .$ t, u 5; ./:, t .$ t, / .$ / e u $ u, se tivermos p .$ q e r $ s

ent,ão terei-nos p A ?' 5; g A s, o mesmo valendo para os outros
conectivos e pala a negação. Por essa lazão, o resultado que
vem a seguir não é válido para a semântica de Lukasiewicz.

P q P-'-+ q p#-+q   P
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TEOREMA 2.8.1 Seja .,'lo a aritmética de reúno expressa
n,'u'm,a, ti'ng'ua,ge'm, de prà,moira ordem LÜ. Denota'm,os por L Q
li,ng'urge'm, Lo ewri,quecã,da, com um 'nodo 'premi,ca,do T, e por
..'! « te«á« .Ao j-*' "m ' "gwem« r(fal)-»a, o«de a é

zma sentença art,ãtrária de L (podendo, portanto, iT clzir T).
En,tão há 'um modelo a 3 valores de A. i,e. o valor semân,rico
d. r( [.1) á o m..m. g«. o d. .

O resultado que acabamos de enunciar é um caso bastante
particular do chamado FlxKD-MoDnl THEOREM, cujo enun-
ciado completo pode ser encontrado na página 91 do artigo
de Feferman, Toward useful type-free theories. 1, The
Journal of Symbolic Logic, Vo1 49, Number 1, 1984.

Há, porém, aspectos muito criticáveis no teorema acima.
Para iniciar, diferentemente do que ocorre com a lógica de
Lukasiewicz, não é simples axiomatizar-se as fórmulas l<1-

válidas, ie, aquelas que em qualquer estrutura possuam o
valor-verdade t. Wang e Scott forneceram uma axioma-
tização, às custas, contudo, da introdução dos novos símbolos
auxi[iares F e f------]. O símbo]o }"" é utilizado para formar ex-
pressões do tipo g F V, (não estamos empregando f- no sentido
usual, segundo o qual @ decorre sintaticamente da prenüssa p)
que serão entendidas como l<1-válidas quando o valor-verdade
de @ for t sempre que o de p for t. O símbolo f----'l, por
sua vez, abrevia g f- @ e @ F p. Contudo nem F, nem f------l,
são realmente conectivos, quer dizer, eles não podem aparecer
nas fórmulas p ou @. Com essas restrições, é possível, no en-
tanto, deduzir o esquema r([al)f , mesmo assim,
temos ilnpecillios como o fato da sentença a V -.a deixar de
sei válida, além da impossibilidade, conaent.ada acima, de não



30 CAPÍTULO 2. SISTEMAS AUTOPOIET]COS

se poder empregar F e f----{ como conectivos.
Uma outra rota foi tentada por Feferman e Aczel, que in-

troduziram um novo colectivo = em adição aos clássicos (in-
cluindo o bicondicional -,) junto com vários axiomas, segundo
os quais = assume muitas das características de um bicondi-
cional, por exemplo, = é uma relação de equivalência, bem
col-no são válidas as seguintes equivalências:

(TP) = (0 0)-,9 = (0 #: 0)
(--9) = (0 # 0)-,P = (0

v«P(«) = (o -»v«(P(«) = (o
apenas para citar alguns exei-nplos.

Nesse sistema, é possível provar a consistência de

r([al) = «
A vantagem dessa abordagem é que perinaneceinos num mo-
delo a 2 valores, sem prejuízo de nenltulna regra empregada
no cálculo dos predicados clássico, apenas com a ressalva evi-
dente que devem-nos nos restringir aos axiomas que regem =
quando do seu emprego. Mas, como soí acontecer, nem tudo
são maravilhas nesse sistema. Por exemplo, não é válida a re-
gra de inferência "natural" g, p = @/@, além disso, a própria
interpretação de = é problenaática. Fefer]nan ]nesmo coloca
a questão de colho interpretar =, reconhecendo que ''our in-
tuitions are not fiiln in this respect" (página 99 do artigo de
Feferman supracitado), ao comentar sobre uma possível lei-
t.ura de =

Ainda ouvia alternativa est.á no emprego de não apenas
un], luas de dois predicados-verdade coinpleinentares T e 7',
cuja int,ensão é a de fonnalizar os esquemas T([al)-,a e
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Í( fal)-»--a. Assumem-se os esquemas
=(7'(«) A. r(«))
r(fp])-,p'"
T( FPI ) u9' ,

onde p+ e g' são "aproximações" para p e ''p, respectiva-
mente, e definidas indutivamente da seguinte maneira: (i) g+
é p, se g é atómica; (ii) se p é de .[o (tanto T como 7' não
são de .Lo) e é .tâmica, então p' é -.P, (r)' é r e (r)' é
r; (ni) (--P)'' é p' e (=p) é g''; (i«) (pA@)''" é p-' ,'\.p''"
e(g.A@)' é p(v)(pV@)' é p'' Vd,''" e(pV@)' é
p (vi) (V«p(«))''' é V:«p' e (V«p(«)) p'; («ii)
(]«p(«))+ é ]«p+ e (]«p(«))' é V«p'

E possível provar que a extensão de .Ao e de .Lo com os novos
símbolos e esquemas produz uma extensão conservativa de .Ao.
A forma análoga desses resultados pala o axioma generalizado
da compreensão (de Freme), ie, para

« c {3/ip(z/)}'-p+(«)
«êlylp(v)} -»p -(«) ,

já havia sido obtida anteriormente por Gilmore, veja The
consistency of partial set theory without extensiona-
lity, Axiomatic Set T})eory, Proceedings of Symposia in Pure
Matheinatics, 1974, Vo1 13, Pari 11, AMS, Providence, RI, pp
147 153. D. Pedis também publicou um resultado allálogo
em seu artigo Languages with self-reference 1: Founda-
tions, Artificial Intelligence, 25, .1985, pp 301 322.

Os resultados que aqui apresentaremos foram obtidos por
uma out.ra vertente. Partiu-se de algumas propriedades que
tuna certa constante P, que está ligada cona as provas do sis-
tema (as regras da seção 2.6), tem e, se utilizalnaos o conceito
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apropriado de dedução (veja a senão 2.7 e o teorema 2.10.3),
consegue-se provar que P é um predicado verdade, ver o te
orema 2.8.2. Vamos agora entrar nos resultados técnicos ne-
cessários.

O primeiro resultado abaixo é evidente levando-se em conta
que as regras do sistema contém todas as do cálculo de pri-
meira ordem e que nele são dedutíveis os axiomas da teoria
ZF + y-0D

LEMA 2.8.1 Se S e' Hm teorema de Z.F + y = O.D; então
FS tem prova awtopoãétáca.

O lema abaixo era de se esperar, será aplicado futuramente
e serve como ilustração de uma prova autopoiética simples.

LEMA 2.8.2 Sejam .A e .B yórmaZas, / e g atráóa Cães ta s

gwe/la.« /n.í.mg=gld../nd.mg' $e :E: .AI/l e :l: -nlgl,
emtã. :b (d- A. .B)l/ u pl.

PROVA:

l
2

3

4

5

6

7.

:f-(.A----,(.B+(,4 A .B)))(Regra 2.4.1).

:FVF(Á--,(.B--(.A .'\ B))) (Regra 2.4.2).
b VF(.A--,(.B--,(.A A .B))) C P (Regra 2.6.6)
:f:: VF(.4--,(.B--,(,4 A -B))) (Regra 2.6.4).
f:::(.A--,(B--*(A A .a)))l/ U gl(Regra 2.5.5).
:f::(-a--,(.A A B))[/ U g](Regra 2.5.6).
F (..l .A .B)l.f u gl.o

O resultado a seguir é a metade fácil do teorema 2.8.2, onde
se mostra que P t.em o carát.er de predicado verdade
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LEMA 2.8.3 :E (z C y--,Ç')lz/P;3//PI.
PROA/A
Da regra 2.5.7 com I' = {p € P} obtemos

p c p :F:: p c p
Utilizando agora a regra 2.6.4, podemos escrever

p c p :F ç'.

Aplicando nesse ponto a regra 2.5.9, chegamos a
k:p c p--,p.o

Na direção do teorema 2.8.2, é útil o lema cujo enunciado
segue abaixo:

l,ENfiA 2.8.4 {p; np} :l: z C 3/lz/ 1; V/PI.
PROVIA:
Da tautologia p--,(np--,z c y), obtemos

F:: P---'(--P--,z C y)lz/ 1; V/PI.
Utilizando nesse ponto a regra 2.5.8, podemos escre-
ver

9 :k p--.(-.p--, -LC p).

Por Modus Ponens, ie, regra 2.5.6, temos
P :F::: nP--} IC P

Pela regra 2.5.8,
ç', '-p :F:: --p--.-} .LC P

N ovamente por Modus Ponens,
p, --p :F::lc p,

como queríamos.[l
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Convém observar que poderíamos ter mostrado o resultado
mais geral {p; -.p} :b: S € P, onde S é uma sentença qual-
quer.

Agora, apresentamos a metade que falta para a demos-
tração do teorema 2.8.2. E de se notar que a demonstração
que virá a seguir possui auto-modificação.

LEMA 2.8.5 :F:: (p--,# C y)in/p; w/PI.
PROVIA:
Da linha :f:: p e do lema anterior obtemos

'-P :F:: (9--,z C Z/)lz/ 1; y/PI

-'-p :F: p,
empregando-se no último caso a regra 2.5.8.

Consequentemente, ng :l: z c ylz/ 1; v/PI.
Utilizando a regra 2.6.5, obtemos =p:f- l
Ou ainda, usando a regra 2.4.8, :f---p--+ 1, que por

sua vez é logicamente equivalente a :f-y.
Logo, aplicando a regra 2.6.6, obtemos

e

k z C la/P; 3//PI

Assim :F (p--,# c Z/)la/p; u/PI.u

A partir dos resultados anteriores, podemos então enun
dar o

TEOREMA 2.8.2 .Pode-se provar ?zo sistema, para wn&a
seltteltça qzatqzer p q«e

Fp-pcp
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r(l:Aamaremos este res atado de TEOREMA DO PREDICADO
VERDADE)

No que se segue, vamos apresentar os resultados envolvidos
na prova do teorema 2.8.3, onde se exibe o caráter de teoria
completa da constante P

LEMA 2.8.6 .4 expressão :E c yvz c Z/lz/p;y/P; z/ngl,
tem pro'ua a'utopoiética.

PROVIA:
Usando a tautologia

(gn « C Z/)---,((--p-,' C y)--»« C y V , C y)

e repetindo os passos 1--5 do lema 2.8.2, obtemos

E (p-,« c y)--,
((-.9-*z C 3/)--,# C 3/ V z C Z/)lz/P; Z//P; z/--PI

Utilizando os lemas 2.8.3 e 2.8.5, obtemos

F:: # € Z/ V z C Z/)lz/P; Z//P; z/--91,

como desejado.n

Nota: Na prova que apresentaremos do teorema 2.8.3,
utilizar-nos-emos do lema precedente. Contudo, no contexto
de sua prova, a fórmula p enapregada seré uma c-fórmula,
ou seja, é necessário que possamos formar tautologias com as
e-fórmulas, o que é o lnesino que dizer que devemos incor-
pora-las no conjunto de fórnaulas da sintaxe. Não sabemos de
nenhuma maneira de provar o teorema 2.8.3 saiu o emprego
das c-fórmulas.
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LEMA 2.8.7 .Á expressão

]z(S.nt(a)A z A
a,(.w.g(«, ,) ,A , « z/))lz//pl:k(« « z/A

z e y)la/P; Z//P; z/-'-PI,

onde {p é o c-termo de

]a(Semt(z) A. z e] y A ]z(.Neg(z, z) A z « p))ip/PI,

tem àed'ução a,'utopoiéticu auto modi$cá'uet.
PROVA
Vamos admitir como hipótese

1: ]z(Seno(a) ,A z g] y A. ]z(.Neg(z, z) A z gl p))ly/PI.

De acordo com a regra 2.5.4, podemos escrever

F (Semt(z) .A z g] Z/ A ]z(.Neg(z, z) A z gl Z/))l3//P; z/pl,

não é difícil então concluir

k S nt(«)l«/pl,

F: # ei ylz/p; v/pl
e

E ]z(Ares(z, z) A z g Z/)lz/p; y/PI.

A última expressão habilita-nos a escrever

1: .Neg(z,z) A.z gl l/g;y/P;z/@l,

o E.-termo da fórmula da penúltima expressãoeonde@
acima
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Portanto, usando a regra 2.5.2, obtemos

E .N.g(:«, ,)lz/P; z/V,l.

rém, como :f-N'g(:«, ,) A .O,(«)--,.O-,(,), obtemos

b (x''g(«, ,) A. o,(:«)--,.o-,(,))l«/p; ,/V,l.

Utilizando :F .Neg(aç, z)lz/p; z/@l e a regra 2.6.9 apli-
cada a p, obtemos

Po

F: o-,(,)l,/--@l.

Da mesma forma, levando-se em conta que

F--0-,(;) A .0-,(«,)--,,

obtemos
E , /@; «,/-.pl.

Aplicando a regra 2.5.3 à :F: .Neg(z, z)lz/g; z/@l, con
cluimos

1: .N.g(z, .)lz/9; ;/n91.

Procedendo de modo análogo com a fórmula z gl y
de :f:: .Neg(z, z) A z el Z/lz/g; y/P; z/@l, podemos escrever

1: z gl g/lz/-'-P; P/PI.

Aplicando o lema 2.8.2 às linhas 12 e 4, concluímos

1: # gl y A z gl ylz/9; Z//P; z/--PI.

Assim, de acordo com a definição 2.7.4, obtemos o
resultado.D
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Já possuimos por agora os instrumentos necessários para a
demonstração do

TEOREMA 2.8.3 (da Completude) .Á expressão

f:: Vz(Seno(a;)--,z C y v Vz(.Neg(a, z)--,z C Z/))IZ//PI

tem 'pro'ua, autopoiéti,ca.
PROVIA:
Como « « Z/ A , g y---,(a c y V ; C y--u C Z/) é uma

tautologia, usando os lemas 2.8.7 e 2.8.6, obtemos

]a(S.nt(«) A :« g yA
]z(.Neg(z, z) ,A z gl y))ly/PI :f:: u C yly/P; u/ il

ou ainda,

3z(Seno(z) A. z g] Z/ A. ]z(Ares(z, z) .A z gl p))ly/PI :f:lc P

Contudo os lemas 2.8.3, 2.8.4 e 2.8.5 podem ser
adaptados para o caso em que p é uma sentença da
linguagem de ZF com as mesmas demonstrações; por
isso, :j:lC P--, l tem prova autopoiética; dessa forma

1: ]z(Seno(z) A g] A ]z(Ares(z,z) A. z gl y))--, l ly/PI

tem prova autopoiética, donde decorre

f:: Vz(Seno(z)--,z C y V Vz(.Neg(z, z)--,z c Z/))IZ//PI,

como queríamos.[]
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2.9 Estruturas Auto-Referentes

Definindo-se T(aç) como Seno(z) A. z C P, obtemos pelo te-
orema 2.8.3 internamente uma teoria completa T(z). A
partir dela podemos definir um sistema completo de predi-
cados EI basta repetir internamente, por meio da gõdelização
adotada, as definições correspondentes; por exemplo, para de-
finirmos "P é um predicado k-ário'' , lançamos mão da fórmula
abaixo (onde .Eq(uo, ui, t,2) é uma fórmula de Z.F cuja inter-
pretação standard é "u2 é o número de Gõdel da equivalência
entre uo e ul", e .Form(k, p) tem por interpretação ''p é uma
fórmula com k variáveis livres" )

]P(9 C P) ,'\ VP(P C P--,.Fo«,m(k, P))A
qPN$NO ÇEqÇ-P, $, O) N TQO) b. -P Ç: P--, $ e P)N
qpW$WOtKq@, q,,Oh n. -p c P N $ c P--,TQO'D\

seja Pred(k, P) a Mrmula apenas descrita, então E pode ser
defi«ido como P C E*-,:3A(X; C «.,AP7ed(k, P)). Assim, através
da linguagem de Z.F, pela maneira usual, podemos internali-
zar a noção de "satisfatibilidade de uma fórmula p(F) numa
estrutura M para uma avaliação de variáveis IF/al'' , que escre-
veremos, abusando algo da linguagem, como M 1:: p(r)lí/aã,
bem como "M é ui--a estrutura auto referente" (.EstAR(M)):
e o que mais interessei postal de acordo cole essas convenções
podemos provar o seguinte

] Es{.4R(M) é algo equivalente a

]D]E(M =< O, E > AO Ç E A E Ç O x O A VS(T(S)-Sat(M, S))A
VPVPVa(P C 0Ap C PA q(p(,o),«o C «:,0(,i))--,M b 0(,-)[«:/P]))
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TEOREMA 2.9.1 Se M é' wma estrat ra auto re/crente e

S é wma sentença então :F: M k: S se, e somente se,
k: S € P fINo comtezto desse teorema, "M é &ma está«t ra

auto-re/e«nte " é o mesmo gze aá,mar ":l: .Est.A.R(uo)luo/MI
tem l)roda aztopoiética").

PROVA:
Se, no decurso de uma prova) aparecerem as linhas

E .Esf.4R(M) e :b M f: S, obtemos, sem muito esforço,
E S C P, já que isso está implícito na fórmula .Est,4R.

Quando a linha :l:: S C P ocorre, é possível obter
1::: T(S), donde :E M f:: S, se :f:: .Est.,'lR(M).O

Assumindo a existência de um modelo N=< .D,.E > de
ZF + y = O.D, é possível mostrar a existência de uma
subestrutura elementar M de N que seja auto-referente no
sentido da definição 1.3.2. De fato, N satisfaz o axioma da
extensionalidade, e o axioma y = O.D garante também uma
boa ordenação de .D via uma fórmula z $ y; basta então de-
finir z)M da forma seguinte: para, cada fórmula p(z), tal que
NF: ]zp(z), seja d, o ]nenor elemento de .D que satisfaz ç'(z);
cear'mente d, s.tisfaz ]z(p(z) A. V3/(p(Z/)--:« 5; y)), ou seja,
dp é definível por uma fórmula; tomando 'Z)m a coleção de
tais dv,, e M::< z)M,Elp. >, M satisfaz o critério de Ta.rski-
Vaught, sendo portanto uma subestrutura elementar de N,
ou seja, M é (isomorfo a) uma estrutura auto-referente, de
acordo com o teorema 1.3.1

Exprii-ando por uma fórmula St7'(z) a descrição acima feita
de M, ie, t.omalldo Sí7'(a) equimlente a algo seinelllante

]y :3z(z :< y, z > AV«,(.,'lz'/' + ":on(.«)--.:« b «« A ),
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e formalizando o argumento do parágrafo precedente na teoria
dos conjuntos, teremos provado no sistema

F-C'o«(Z/' + 'r oo)---,a«st,(«)

TEOREMA 2.9.2 (da estrutura auto-referente) .Á ez
pressão abctiaco é dedutível.

E:C'o«(Z/' + 'r o.o)--,aMSt«(M)

Não obstante, para obtermos :f:: ]MEst.,'lR(M) é ainda
necessário provar que :f:: M F SnS C P. Não é isso que
o resultado acima afirma, porém a existência duma estru-
tura M que satisfaça .Esf.,4R(M) será obtida posteriormente
no teorema 3.2.2. Também será futuramente provado que
C'on(Z.F + y = O.D) é derivável autopoiéticamente, isso

permitir-nos-ia enunciei o teorema precedente na seguinte
forma:

TEOREMA 2:9.3 (da estrutura auto-referente) .4 ez
pressão abct'izo dedo,t'íuet

1: ]MSt,(M)

2.10 (consistência

Esta seção é consagrada a dois objetivos. O primeiro deles é
obter a consistência do sistema relatimmente a uma certa teo-
ria. Como já tivemos oportunidade de observar na introdução
deste trabalho, ein vista da possibilidade (ver o teorema 3.2.1
e o parágrafo a ele subsequente) de Con(ZF + }' = O.D)
ser dedutível no sistema, essa teoria deve ser algo mais
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forte que Z.F + y = O.D. Será mostrado que uma teo-
ria como Z.F + r = O.D + ".E;xisto um modelo natural de

ZF + y = O.D'' é o bastante. Outro objetivo é o de pro-
var que as noções de provas, sem e com modificações, não são
equivalentes, sendo a segunda estritamente mais forte.

Com o propósito de demonstrar-se a consistência do sis-
tei-na, introduziremos as definições e resultados que se segueml
a idéia é mostrar que, no modelo natural, a aplicação das re-
gras autopoiéticas preserva a verdade, dessa forma, uma de-
rivação autopoiética não poderá produzir contradições, mos-
trando assim a consistência do sistema. Nas definições e re-
sultados a seguir, muitas noções e fatos enunciados em um lu-
gar dependem recursivamente de outras noções e fatos enun-
ciados em um outro lugar, contudo não haverá "petição de
princípio" , como ficará claro no teorema 2.10.1

Seja então M =< .D,C> o modêlo natural da teoria
ZF + y = O.D. Durante o transcorrer de uma derivação

autopoiética vamos definir uma função de denotação ó, que
associa a objetos internos do sistema, certos elementos de .D,
o domínio da estrutura M, e uma noção de satisfação ein M.
Ela é como segue:

DEFINIÇÃO 2.10.1 $wpon/lamas gxe .Li sela ama / ?tAa
do tipo descrito abaáaco, ocorre'ndo em umcl derivação a'uto-
'poiéti,cct, de$ni,mos a, função 6 e Q l-Loção de bati,sfa,tibàti,do,de
co'mo seg'ue:

.7. ó(P) :: pM, o comia?zto verdade de M

2. Se Li é obt'ida l)or nteio da regra 2.2.1, coloca,'fetos

,n, ç: dom 6
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M k .o«(z)l«/ó(n)l.
3. Se Li é obti,dct 'por 'm,eio da, regrct 2.2.2, col,oca'm,os

e

0 C dom ó

M F: .0o(:«)l«/ó(0)l.
Se Li é obti,dct pov 'freio da regrct 2.2.3, eta foi, precede,dct

pel,ct lim,ha

e

#

i':l: a««..41/1,

serão todcts CLS e-jór'm,'uta,s de A cT-fórmu,l,a,s. Ca,se

M ki',
f c d,o««, 6

e

M l: ]u,..,41/1,

co/ocaremos cu«.41/1 em dom ó. Nesse caso o valor de ó
n,o c-termo é de$1-tã,do de mod,o q'ue

M F ]««.(«,« A .,4(««)).'\
v««(..4(«,«)--»« .$ ««)1:«/ó(c««,.AI/l); ó o /l

Se l,i é obtida por meio da regra 2.2.5, colocaremos5

a C dom ó

o? de

c- € {A, V, --,, *-,, --, V, ], C, =, S}

ÕÇ(q é de$n{.do co'm,o

M F:: -0. (.«)l«/ó(.')l.
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6. Se Li é obti,da pol' meio da regrct 2.2.6, a, de$ni.ção é
total'm,ente a'nál,oga, à a'nterior com a,s a,da,ptações conve-
nientes.

7. Li é obtidct por meio dct regra 2.2.'7.
C'«.o M k I', c.Z«.mo. .Á C dom ó . ó(.A) .«tás/a,

M k .o...(«)l«/ó(..4)l

8. Li é obti,da, por 'm,ei,o da, regrct 2.2.8.
C'aso ao, . . . , a,: C dom ó, co/ocaremos

{ao, . . . ,a.} c dom ó

e

ó({«o,. . .,.«}) ó(«o),.. . ,ó(««)},

e reciprocamente, desde gwe M f:: I'
Li é obtida 'por 'm,ei,o da, regra 2.3.1

.Nesse caso M E u«. € u«la'l, onde o' á &ma aualáação de
ua,ri,suei,s, tem Q de$'feição 'us'u,at. O mesmo a,p\ica-se 'pa,ra.
a, for'm.'u,l(i =. t)Tltt)n.

Li é obtida, 'por 'm,ei,o da, regra, 2.3.2.
Q«..«.'lo

9

M Fi'

M F ]«t(.B(«t) A. .P.,'m(«t))l/l,
seja .,A. a fórmtzlcl cÜo llú'útero de Gõdel é

e

Ó(«&(-B(«&) A /'o«,n(«t))l/l)
.Diremos gwe .4 corresponde a

«t(B(«t) A /'o,',n(«*))l/l
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e coloca,remos

M b «t(.B(«i) A. .Po«m(«t))l/leal

se, e somente se,

M F: Àlal,
on,de cx é zma avaliação de 'uariáueis.

11. Li é obti,dü por meã,o da regra 2.3.3.
.Nesse caso M l: .AA-Blcvl, se, e somente se, M f:: .Alar e
M b -mal, onde a' é zma aua/cação de uarááueás. .Dá-se
pctra n a de$n,ição corres'po'ndente.

12. Li é obt'idü por meio da regra 2.3.4.
.Nesse caso M f:: Vu,«.,4-lcvl, se, e somente se,

Vd C .D, M F .Alu,./d; a''l,

onde a é %ma afaz anão de uar áue s e a'' é o' a menos
de u..

13. Li é obtida por mei,o da regra 2.3.5.
C'aso M f:: I', diremos g«e M F .AI./l gwamdo

M F: ..4ló o /l

.Zq. Se .Li é oZlf da por meio da regra 2.3.6, M f:: 0

15. Li é obtida, por mei,o da regra 2.3.'7.
.Nesse caso, M l:: I' U {.,41/1}, se, e fonte? te se,

M f:: .F e M F: ..41/

caso co?&trário, M f: --l'
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Tomemos agora uma fórmula ,4 do sistema, de sorte que
todas as c-fórmula.s que ocorram em .A sejam cr-fórmulas e
suponhamos que

M Ei',
bem como

M F:: ]«,(.B(«,) ,'\ /'o,m(«,))l/l,

para todas as c-fórmulas de ..4. Seja .Á' o que resulta de .4
após a substituição de todas as c-f(5rmulas que nela ocorram,
por suas fórmulas col'respondeiltes (ver a definição anterior).
Com essas notações vale o

LEMA 2.10.1 M l:= .Alar se, e somente se, M k: .A'lal.
PROVA(por indução):
Quando .A é C u.u. ou = u,.u., ,4' é .4.
Quando .A é .B A C', .4' é .B' A C'' e a indução é trivial;

vale o mesmo para o caso em que .A é ---.B.
Quando ,4 é Vu,..B, teremos .,4.' na forma Vu,,..B'; daí

M k ..4.lal -i:;+ Vd C -D, M F:: .Blu«/d; a'l
M k: ..'1lo'l -e::::+ Vd C .D, M F:: .B'lu,./d; cv'l

M k .Álal +:::::+ M F: Vu«,.B'lal
M F:: .4lo'l <-:> M k .4.'lal.

Quando .A é uma c-Mrmula, M F .4lo'l + M f: 4'la'l
por definição.[]

Não é difícil também de verificar-se que .5(.4) = ó(.A').
Utilizando-se ainda das notações precedentes, estenderemos
a últil-na defillição para as seguint.es expressões:
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.76. .Diremos gae M E: I' :E: .AI/l gzando

M l: --l' oa
M F I' e M E: .ÁI/l

.7?'. .Diremos gwe M E I':F.Á q ando sempre gae

cJ(.BI) C pM, V-Bi C I',

"««et« .Z(.4') C P", .«d. cJ(p) é . .&.ho -:«e««Z
de p

De posse dessas noções vamos mostrar que vale o

TEOREMA 2.10.1 Sda ll m programa clülas / naus este
.jam satáé!/Citas en} M, ie,

(i' :f:: ..41/1) c n -::> M f: F :f:: .AI/l
$da LI, . . . , .L,: «ma ll-der vagão, daí'

7

2.

g.

#

5.

6.

Se .Z;i é /O(a.; a) e M 1: a., e?&tão o' € d07n ó.

Se Li é FcÇA], toda.s as e-jórmu,tas de A são eó.-jórrrillu,l.o,s

e M h: A, e?ttâo .A C dom ó e (5(.4) é o número de GódeZ
de .,4 ma estratwra M.

Se .Lf é FA(A; ,41/1) e M 1: a., então / C dom ó.

Se .Lí é $.H(A), e?ztão M k A OH M b ---A.

Se Li é b.:\-A, toda,s üs e-fórm'utüs de A são eó..-jórmQt\a,s,

e?ttão M f:: z\:l.-.A.

Se .[Í á zX :l: ,41/1, todas as c-/órm&/as de ,4 são cA-
/órn&wZas então M 1: A :f:: .AI/l.
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PROVA:
Examinemos, para cada linha .Lí, a regra envolvida

na sua obtenção.

l O caso das regras 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7
é evidente a partir da definição anterior
No caso da regra 2.2.3, utilizando-se a indução
no último item deste teorema junto com M k A,
chegaremos à conclusão que a C dom ó.

O caso da regra 2.3.1 é evidente pela definição
anterior, o mesmo aplica-se para as regras 2.3.3 e
2.3.4.
O caso da regra 2.3.2 envolve a indução sobre o
último item deste teorema junto com a hipótese
M F:: A.
Foi utilizada a regra 2.3.5; aplicamos então a
indução sobre a linha /O(A;/) (que ocorreu an-
teriormente) junto com o primeiro item deste te-
orema.

2

3

4 No caso da regra 2.3.6, M 1- A por definição.
No caso da regra 2.3.7, aplicamos a indução sobre
as linhas

FA(:; .,'il/l) e
S -H (:) ;

caso tenhamos M f:: n:, teremos M f:: --A;
senão, /cd07n ó, em virtude do terceiro item
deste teorema. Assim faz sentido perguntar-se
se M f: ,41/1; dependendo da resposta obteremos
ou M F: A ou M F: -'-A.
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5 Vamos supor que M E: a. (pois S.H(.Ã) é uma linha
queja ocorreu).
Se a regra utilizada foi a 2.4.1, teremos certa-
mente M f: c/(,4').
Se foi utilizada a regra 2.4.2, basta observar que
a linha a.:f-..4 precedeu a.:FVa.4, ou seja, sabemos
que cZ(,4') C pM. Como

F-cZ ( .A') --,cJ(V« ..4') ,

certamente temos cZ(Vz.A') C pM e portanto

M 1- a.:FVz.4

O restante dos casos, correspondentes às regras
2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.6 e 2.4.7 tem provas
análogas.
Vejamos agora a regra 2.6.5. Pelo último item
deste teorema, temos

M k A :F:: Á c P,

ou seja, M F .A C P, o que acarreta .,4 C pM, por
esta razão cZ(,4') C pM, ou seja

M F: a:F.A
6 Semelhantemente ao que viemos fazendo, vamos

exemplificar com alguns casos típicos. Suponha-
mos que M 1= A.
Caso da regra 2.5.2: aplicando a indução sobre
todas as linhas que antecedem .Lf, sabemos, entre
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outras coisas, que ''u,. não é livre em .A"; devemos,
conforme a situação, interpretar isso como

F:: --.L{«.(«o, «-) l«o/««; «:/..al ;

por indução, teremos

M k --.[á«.(«o, «:)l«o/«« ; «:/.4l;

o que significa, no modelo natural, que u. não é
livre em .,4/; como

M l:: .AI««/«; /l,

temos
.a4' k .Á'l«,«/ó(«); ó . /l,

donde M E Á'ló o /l, ou seja, M l: .AI/l, como de-
sejado.
O restante dos casos, pelas regras 2.5.1, 2.5.3,
2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.1, 2.6.2,
2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9, decorrem
ou por definição, ou por ser M o modelo natu-
ral (caso, por exemplo, da regra 2.6.7), ou ainda
por argumentos simples da lógica.
Um último caso é quando A F: .AI/l está em 11; a
hipótese do teorema, porém, cuida deste caso.O

LEMA 2.10.2 Se a ezpressâo I'
Fole'fica, e?ztão M f: I' :k .41/1.

PROVA
Seja < .L{,.D{,llí : l 5; á $

1' :l: .,41/1. Da definição 2.7.4

F .,'1l/l tem orou'z auto

lz > uma dedução de
segue-se que -LI, . . . ,.L"
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é uma ll.-derivação, assim, em vista do teorema an-
terior, basta mostrar que toda linha de 11. está satis-
feita na estrutura M. Por indução, suponha que .Li é
i':f:::.AI/l e que

e Toda linha de lli.i está satisfeita em M.
e I',E,.D{,llí e ll{.i satisfazem as condições da de-

finição 2.7.4.
Se M E: I', então toda linha de E está satisfeita em

M; como .Dí é uma E derivação, segue-se que M F .AI/l;
assim M F i' :F .AI/l.

Se não ocorrer M f: I', sda .ajlgjl o menor elemento
de I', numa ordem conveniente, que não é satisfeito
em M. Seja .OI a parte de .D{ que precede .njlgjl. .OI é
uma E' derivação, onde

E' =ni-iuÍ:f:.Bilgil,...,:F.Bj loj il}

Do fato de :H:: .njlg.ÍI ser a primeira linha de Dí que não
aparece em -OI, decorre que há uma linha formada por
.r0(0; gj) em .OI. Como toda linha de .OI está satisfeita
em M, segue-se que gj C dom l5 e que, portanto, a
pergunta M f:: .a.Ílg.ÍI faz sentido em M. Obviamente
a resposta é não, e por isso M l: --l', o que acarreta
M k I' :f:: ..41/1.a

Como corolário dos resultados anteriores, temos o

TEOREMA 2.10.2 .A teoria T(P) á c07tsástente.
PROVA
Senão, poder-se-ia autopoieticamente obter a ex-

pressão :f::lc P, uma cuja consequência seria :f::l, o
que conduz a M f::a.o
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O sistema formal de provas autopoiéticas é forte o suÊci-
ente para permitir a internalização da sua metamatemática;
seja então Pr.,4.uPo(uo) a fórmula da linguagem de ZF cuja
interpretação no modelo natural M de Z.F + y = O.D é o
subconjunto dos números de Gõdel das sentenças S da lin-
guagem de ZF para as quais :f:: S C P tenha prova auto-
poiética; utilizando-se do teores-na do ponto fixo, é fácil ver que
f: o-,--Pr.Aura(Íal) C P tem prova autopoiética; conse-

quentemente, de acordo com o lema 2.10.2 devemos ter M b a
sem que :l: a C P tenha prova autopoiética, ou seja, a teo-
ria não é completa. Isso explica a introdução das e-feri-nulas,
sem o concurso das quais não seria possível o teorema 2.8.3,
essencial para a internalização no sistema das estruturas auto-
referentes, objeto do teorema 2.9.1. Essa discussão também
esclarece porque se deve interpretar, consoante o item l da
definição 2.10.1, a constante P no modelo natural colho o con-
junto dos núi-meros de Gõdel das sentenças verdadeiras e não
como o das que sejam autopoieticalnente dedutíveis: com essa
última interpretação não poderíamos obter nada equivalente
ao teorema 2.10.1; para ver como, suponha que P pudesse
ser interpretado colho o conjunto dos números de Gõdel das
sentenças que admitam uma prova autopoiética; tomando-se
a mesma a acima que é verdadeira em M, mas para a qual
f:: o C P não tenha plova autopoiética, considere-se o pro-

grama ll = {-.a :j:::XC P} e a ll-derivação abaixo

1. ---o' :F::XC P

2. n0- :FI

3. :f--.a--+ l
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4. :F-a

5. :k: cr € P

Daí M k :f: a C P teria que ser verdadeiro, posto que toda
linha de ll o é; obteríamos então uma contradição.

Vamos mostrar que a noção de prova autopoiética auto-
modificável é estritamente mais forte que a sem automodi-
ficações. Com isso estará provado que as modificações alte-
ram genuinamente o curso das demonstrações conferindo ao
sistema de provas um caráter dínám co muito apreciado nos
sistemas de inferência elaborados com o propósito de imita-
rem o raciocínio natural. O resultado abaixo mostra que a
propriedade de ser P um predicado verdade depende, de modo
essencial, da noção de prova adotada. De fato, será mostrado
que com a noção mais restrita de prova, a que não inclui mo-
dificações, não é possível provar-se que, para toda sentença o
da linguagem, tem-se :E: ouo C P; fica, portanto, estabele-
cido que o conceito de prova com l-modificações é estritamente
l-mais forte que o original (ver def 2.7.1), bem como o fato
de ser P um predicado verdade depender da noção de prova
empregada.

TEOREMA 2.10.3 .Á noção de prova auto-modl@cáueZ é es
frita,mel-tte mais forte q«e a, sem a'üto-m,odi$cações, nta,{s pro
Friamente, Àá ma sentença cr taZ gze :F: a-la C P não
dedutí«l «o riste«.« (se«' -to-f«odã$c«ções).

PROVA:
Para tanto, considere o objeto interno

.Z/V«(« C Z/-,DS.À/(«)),
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onde .DS.A4 é uma fórmula da linguagem da teoria dos
conjuntos cuja interpretação standard é "x é número
de Gõdel de uma sentença a da linguagem da teo-
ria dos conjuntos tal que :f.-a possui uma prova sem
modiâcações ". Para simplificar a escrita, seja T tal
e-termo.

A seguir, substituamos em toda prova sem modi-
ficações de sentenças da linguagem da teoria dos con-
juntos, a constante P por T. Tal operação produzirá
uma sequência de linhas que afirmamos serem satis-
feitas no modelo natural. Basta verificar a satisfati-
bilidade das regras onde ocorre a constante P, sendo
a 2.6.6 a única que mereça um pequeno comentário.
De acordo com ela, devemos mostrar que se :F: a c P
é satisfeita em M substituindo-se a interpretação de
P pela de T, quando a mesma ocorre após uma linha
(de uma prova sem modificação) da forma :f-a; ora,
tal fato é evidente pela própria forma pela qual se
obteve :f:: a C P, ie, através de uma prova sem auto-
mo dificações .

Se as noções de provas fossem realmente coinci-
dentes, obteríamos, sem modificações, uma prova de
F Qng CT, para toda sentença a da linguagem da te-

oria dos conjuntos, satisfatível no modelo natural; tal
fato leva à existência dum conjunto verdade definível
por uma fórmula da linguagem da teoria dos conjun-
tos. contradizendo o teorema da indefinibilidade da
verdade de Tarski.o



Capítulo 3

Sistemas de Ordem Superior

3.1 Introdução

Neste capítulo ampliaremos nosso sistema de forma a incor-
pora-lo dentro de um outro que é praticamente uma réplica
do original. Esse sistema "de nível superior" será, contudo,
estritamente mais forte, quer em poder expressivo quer em
recursos de prova; nele provareinos a existência de um objeto
interno M que satisfaz a fórmula .Est,4R(a) (ver a seção 2.9),
ou seja, a existência de um objeto cuja teoria é P, afirmação
que sequer podia ser expressada na sintaxe do sistema ante-
rior. Tal M é uma imagem que o sistema com dois níveis faz
de si próprios nesse sentido o sistema pode ser considerado
como possuindo uin nível de consciência. Como um exemplo
de uma afirmação que não poderia ser provada no sistema ori-
ginal e expressável em sua sintaxe temos a sentença C'07t(P)
(ver teorema 3.2.1), ou seja, o nível superior telas recursos su-
ficientes para provar a consist.ência do de nível i-Dais baixo.

Os fatos aludidos no para.grato anterior formam o corpo
da proxima seção. Seguindo-a, temos uma seção dedicada à

55
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tarefa de mostrar que as partes hereditariamente finitas dos
dois níveis são isomorfas, o que nos permitirá passar livre-
mente objetos finitos de um nível para o outro. Finalmente a
última seção é consagrada a uma proa/a de consistência desses
sistemas relativamente à uma teoria do tipo ZF + y ' O.D
-F Existe 'um grande cardinat conveniente.

3.2 Extensão de mais um nível

Vamos ampliar o sistema formal de forma a produzir uma
sua, réplica num nível superior que seja, contudo, estritamente
mais forte que o original; além disso, o sistema original estará
embutido no de nível mais alto. Para tanto, ampliaremos
a linguagem, nela incluindo o antigo símbolo P grafando-o,
porém, como Po; dessa forma, a antiga regra 2.3.1 passa a
incluir as cláusulas Fr(C u«PO), Fc(C POu«), FC(= u,«Po) e
FÉ(= Po«,«).

O lugar de P passará a ser ocupado por Pi. Além disso,
enriquecemos o sistema com as seguintes duas novas regras:

REGRA 3.2.1 Se I' é wm co:rÜ%mto de sentem,ças, tivermos

I' :F .4lu../IPol, a lí?z, ca uar á?/eZ Z ure de .4 é t;,« e todas as
c-/órmwZas de .A são cr-/órmaZas, então I':f-...4, onde .A res%lta
de ..4 reza saZlstátxição de u,« por Po.

REGRA 3.2.2 :E Va(P7'.lupa(z)--,z C g/)l3//Pll

E assim, procedendo indutivamente, podemos repetir o que
acabamos de fazer com Po e Pi em um outro nível ainda mais
alto, ie, refazer tudo isso com Pi e P2, numa cadeia infinita.
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Ficará evidente a seguir como reobter os resultados análogos
em níveis superiores.

Para mostrarmos que esse novo sistema é estritamente
mais forte que o anterior, vamos mostrar que seus recursos
são suficientes para nele demonstrar a consistência do sis-
tema que o precedeu, assim teremos exibido explicitamente
uma sentença que jamais teríamos podido provar anterior-
mente.Exprimiremos a consistência do sistema anterior por
C'o«(P.) .

Podemos exprimir a consistência do sistema antigo por
meio da seguinte sentença:

V«n(P«.'iuPo(z) A 0.«.(«))

Ela, por sua vez, é logicamente equivalente a

]«(P«,4uPo(«) .A .0«(«))---, 1,

onde l é V=(z # a). Cole o fito de simplificar a escrita,
""-"'mos * sente«ç, ]«(P«.Aura(«) A DI(z)) como --con.

TEOREMA 3.2.1 :f-Cora(Po) tem prova a topoáética.
PROVA:
Vamos mostrar que néon:F 1, o que é suficiente
Assumindo :f:: =com, podemos escrever

k P«..4uPo(«) A. .O.-(«)l«/al,

onde a é c«(P,..4«P.(:«) A DI(z)).
Consequentemente, vale :b .DI(a)la:/al.
Mas, -mo :f:: VzVy(OI(:«) A. .OI(y)---,:« = y) tem prova

autopoiética e como :f:: .DX(z)la/ il é uma regra, não
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é difícil concluir-se que :Fa= a; daí pode-se escre-
ver :f:: Pr.4uPo(z)lz/ XI e, utilizando-se agora da regra
3.2.2, :f::-tC Pi, o que leva a -.con :f:lC Pi, de acordo
com a definição de prova autopoiética. Neste mo-
mento, aplicando-se a regra 2.6.5 adequadamente mo-
dificada, obtemos --con:F l.O

A mesma demostração que acabamos de apresentar, cola
as adaptações convenientes, poderia ter sido utilizada no sis-
tema mais fraco para se obter C'om(Z.F + y = O.D),
isto é, poderíamos, no capítulo anterior, ter mostrado que
f.-C'om(ZF + y = O.D) é autopoiéticamente derivável. Isso

explica também porque tivemos que assumir uma teoria mais
forte que Z.F + y :: O.D, em particular que ZF', para pro-
var a consistência do sistema: caso contrário estariamo-nos
conflitando com o segundo teorema de Gõdel.

Vamos abordar agora a questão do observador. As sen-
tenças a tais que a € Po formam uma teoria consistente
(teorema 3.2.1) e completa (teorema 2.8.3). Seja então
M =< .Z),.E > um i-modelo para a teoria Po. Devido à
hipótese y = O.D, podemos supor que todo elemento de .D
seja definível por meio de uma fórmula (ver coi-Dentários do
parágrafo subsequente ao teorema 2.9.1), ou seja, que M é
auto-referente; desta falida M é uma estrutura auto-referente
cuja teoria é Po, vale, portanto, o seguinte

TEOREMIA 3.2.2 .De?tiro do sásdlema ampliado é possa'ue/

deduzir a expressão abaixo, isto é, pode-se pro'uar, delttro do
s stema, a ezástêncáa do obter?/apor ro# sqa, 0 0BSERX/ADOR
coh40 PARTE DA nnscniÇAOJ.
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F-.]M.E'tJ. .R(M)

A escolha do nome do teorema acima justifica-se se estiver-
mos de acordo com as seguintes considerações: (1) o sistema é
capaz, com seus próprios recursos, de provar a existência de al-
guma coisa muito semelhante a si mesmo, a saber, de um mo-
delo sobre a "realidade" ; (2) esse mesmo modelo, por sua vez,
é obtido totalmente a partir da atividade linguística do sis-
tema na medida em que pode ser pensado como formado por
predicados linguísticos, no sentido da definição 1.3.2. Essas
ponderações estão muito próximas das de Maturana e Varelai,
cujos trechos essenciais passamos a reproduzir:

(üi) "A«, .«utopoietic fuste« capot'te oj enter«cti«,g
toith {ts own states (as am, orçam,ism 'toãth a l-ber-
ço'üs SNstem. cal-. do), alba cc.parte of deueloping uith
others Q lã,ngzistic domar' , cal-u troa.t its o\on tàb,guis-
ti,c sto,tes a.s CL se'urge ojdeformatioK? and teus i'nte-
ra,ct ti,m,g'uisticalty im, a, cl,osed ll,l-tg'üà,stic dom(ún,. S'u,ch
a, Sustém has tuo rema,arkabte properties:

1. Tro'u,gh recurso'ue interactiom,s uith lil-tg'uisticallU
ge'nerated sta,tes it ca,m, treat se'm,e of these sta,-
tes a.s objects offurther i'nteracti,ows, giuing ri,se
to a, n-tetadoma'i'n of con,se'ns'üal distiltct.io?-ts trai
appecurs to an obseruer a,s a, do'n-ta,iw ofil-Lteracti-
Olts loith representatiolts of iltteract'tons. Wlte7t

] H . R. ltlaturana and F. J . Vareta, Autopoiesis and Cognition--Tlie Realization
of the Living, pp 120 121, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vo1 42, 1980
D. Reide] Pub]is])ing Conlpaily.

2Ou, dito de outra forma, co]]]o se eles fossem ]m] agente externo
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Leis hctTrpe'ns the s'êste'm, operates as an obseruer.
Tlt,e tomai'n of s'uctt recurso,ue 'tnteractions is, in,
prà,nc'i,pte, in$nite becaKse once the Susto'm, has
altar ed th,e 'm,ech,a'n'ts'm for dota,g se there 'ls ' o
moment in lohich {t loill not be in the position of
rec'urso'uel'y i'nteracti,n,g ui,th its oun, sta,tes, u,m,-

leis autopoiesis {s post...

A ti,'ui,ng system capable oj bei'ng an obseruer cün
in,teract 'with those of i,ts Olon descriptiue status
uhi,ch a,re ti,'ng'uist'ic description,s of itself'. BN
doi,n,g soir gen,erates the do'm,a;i'n oj self- I'l'ng'ui,stã,c

descripti,o'ns toithi' uhich it i,sa,n, obseruer of it-
setf as a,m, obseruer, Q process 'uhi,ch, co,n, be ' e-
cessaril'y repeated {'n an en,dtess ma'nner4 ..."

2

3.3 Invariância do Finito

Mostraieinos nesta seção que as partes finitas do Observador
e do sistema são isoinorfas. Com isso será possível intercambi-
armos as noções de finitude. Vamos começar provapndo que há
um isomorfismo entre os números naturais do Observador e os
do sistema, para tanto considere a seguinte fórmula H(P, n):

n(p, n)«-ap(M F ]!«P(z).A
M F::: p(«)l«/PI .'\ M F:: V«(p(«)--,« c «,),A

.Fo,',«(P, «,) A «., F:: P(*)1«/«1),

onde ]p está relativizado à .F07'm(z) e .F07'7n(p, w) significa
que a fórmula p est.á relativizada à w.

aConlo é o caso da M que satisfaça Es1,4R(a).
40 que corresponde à sucessão de sistemas Po '--. Pt '-+ P2 '-.
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O passo importante é mostrar que VPamll(P, n), sendo re
lativamente corriqueiro mostrar que

vpvmvn(n(p, m) .A n(p, n)--,m
n(o, o) A. vpvn(n(.R m)--n(s(p), s(n)))A

vnapn(p, n) .

Passemos então à prova de VPamll(P, m), ou seja, de que
não há, no Observador, números naturais não standard. Nosso
objetivo é claramente equivalente à provar que

]pvn--n(p, n)--, l

Assumindo o antecedente, podemos concluir

vn---n(p, n) ,

onde P é o c-termo correspondente e a última expressão acima
abrevia

vn=n(p, n)ip/.pvnnn(p, «)l.
Contudo, tendo em vista o comentário que precede o teo

rema 1.3.1, podemos afirmar que

VP(P C .D A. M k C ulz/Pl--.
]p(.Fo«,n(p, «,) A M k ]!«p(«) A M F p(«)l«/PJA

M F V«(p(«)--,« c «,),

onde .D é o domínio da estrutura M. Consequentemente po
demos escrever

]p(.Fo,'«.(p, «,) ,A M F 31«p(«).A
M 1::: p(z)l«/PI A M F:: V«(p(-)--« c «,)
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Tomando © o c-termo correspondente, teremos

.Fo«,'«(P, «,) A. M 1:: 31«@(z)A.
M k @(«)lz/.PI A. M k V«(@(«)--« c w).

Conjugando essa última expressão com Vm--ll(P, n), fica-
mos com Vn--(u 1: @(z)lz/nl, o que é equivalente a co f:
-.]«®(«).

Contudo, M E: ]zÇ'(z)--,]zP(z) C Po, já que M é uma es-
trutura auto-referente cuja teoria é Po. Se pudermos mostrar
que

Va(Seno(a, «,)--,(a C Po-»'' f:: a)),
teremos conc]uído que â A --â C Po, onde â é ]zP(z); daí
então IC Po segue facilmente.

Para mostrar-se a validade da afirmação que suposemos,
notemos que se T é uma teoria consistente que extende Z.F
então para toda sentença a da linguagem da teoria dos con-
juntos e que esteja relativizada à u vale

r F- a-,V«(A«(«)---,«, k :«),
onde 6.. é uma fórmula definidora de a através de uma aritine-
tização conveniente. Notando-se que o processo de obtenção
de .A. a partir de o é recursivo, podemos internalizal o es-
quema acima pela seguinte fórmula

q'NNN. ÇS.«ü qa . 4 b..''q b, Nà
c'o«(T) .". z.F ç r--, fr F- a-,v«('\(«)--*«, f::: «)l ),

onde V(a, A) internaliza o processo de obtenção de A. a partir
de a. Assim, tomando-se T = Po obtemos sem dificuldade

Vaca(S.«t(a, «,) A V(a, A)-.
(a C POn(V«(A(«)---.«, f:: «)) C PO)),
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ou ainda

Va(S'nf(a, «,)---»(a € POn«, 1::: a)),

já que viemos cometendo o abuso de escrever-se u f: g ao
invés de Va(A,(z)--,w F #). O restante é agora imediato.

Sabendo-se que um isomorfismo entre os naturais estende-
se para os hereditariamente finitos, podemos enunciar o

TEOREMA 3.3.1 .#á «m {somor$smo entre as partes ./in{
La,s do Observa,dor e o si,atem,a,.

3.4 Um modelo conveniente com sua enter.
predação

Antes de mais nada vamos admitir a existência dum modelo
natural de Z.F + P :: (1)-D que possua uma expansão ele-
mentar, isto é, de um Mo e de um Mi, ambos modelos de
Z.F + y = O.D, com a. propriedade de Mo seja subestrutura
elementar de MI. No momento oportuno, será provada a
existência de tais objetos a partir da de 01

Mantendo o espírito da definição 2.10.1, podemos definir
nesse novo contexto uma nova função de denotação ó que as-
socia a PI, em Mi, o conjunto dos números de Gõdel das
sentenças verdadeiras ein Mi, coi-n uma diferença contudo:
agora Po faz parte da linguagem. Fica evidente então que
é primeiro preciso definir a semântica para essa linguagem
ampliada cola Po. Isso é feito da n)aneira usual; define-se a
interpretação da constante Po, após o que o sentido da frase
"MI 1:: t;o C Poluo/di.; ó(Po)I" é o de 'di CM. ó(Poy,etc...(não
escrevem'elmos i-Dais CMI), o i'estante pl'ocessando-se como na
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definição 2.10.1. Resta atribuir a ó(Po) uin elemento conveni-
ente de .Di e a maneira natural de fazê-lo é escolher o conjunto
dos números de Gõdel das sentenças de .C, portanto sem Po,
verdadeiras em Mo (ou Mi, tanto faz), ou seja ó(Po) é cópia
de ó(P).

De modo totalmente análogo pode-se provar uma cópia do
lema 2.10.1, dar-se uma definição semelhante à 2.10.1, bem
como obter-se nesse novo contexto os resultados correspon-
dentes ao teorema 2.10.1, ao lema 2.10.2 e ao teorema 2.10.2,
com um pequeno cuidado apenas: o de se provar que as no-
vas regras são verificáveis no modelo que estamos conside-
rando. Vamos comprovar apenas a validade do emprego da
regra 3.2.1, o da 3.2.2 não oferece dificuldades. Ela, por sua
vez, decorre imediatamente do seguinte

LEMA 3.4.1 Sda .4 wmza /órmw/a de ,C, então

Mi f::: .4lat z/Pol se, e somente se, MI f: .Alar,

on,de a é 'uma auati,a,ção de variáveis.
PROVA

e .Á é atómica, por exemplo, y C #; daí .4 é-y C Po
Nesse caso, claramente tem-se

Mi F: g/ C zlz//d; z/Pol

se, e somente se,

M] F y c Pojz//dl

. ..4 é B V C', Mi F ,4lo;a/Pol se, e somente se,
]\4] F .B V C']a; z/-Po], portanto, Mi F .,4lo'; z/Pol se,
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e somente se, Mi F .Bla;z/Pol ou MI f: Cla; z/pol.
Aplicando a hipótese de indução, obtemos M] F
.Ala;a/Pol se, e somente se, Mi E: .Blal ou Mi f:
C']a], como antes, Mi f:: ..4la;z/Pol se, e somente
se, MI F .B VC'lal; .ou seja, Mi f: ,4lcv;z/Pol se, e
somente se, Mi f:: ..4lcvl.

e ,4 é --.B. Nesse caso, utilizando-se a mesma técnica
do item anterior, obtemos, sem dificuldade, o re-
sultado.

e .4 é ]u,..B. Como MI E ]u..Blal a/Pol se, e somente
se, MI. f:: .Blo'; u,./d; aç/Pol; por indução, obtemos
MI F .ola;u./al. Desse modo, Mi F ,4lcvla/Pol se,
e somente.se, Mi l: ]t;..alar, ou sela, se, e somente
se, MI f:: .Alar.

' .Á é «,(/'o«,n(«,) A -a(«,))].f]. Temos então:

Mi F: ..4la; z/Pol

se, e somente se,

M] F .Á'lo'; z/Pol,

onde a ' tem seu significado explicitado na de-
finição 2.10.1
])essa forma, Mi f:: ..4lo';z/Pol se, e somente se,
Mi k .Àtlal, como decorrência da hipótese de
indução. Contudo, no (caso de c-fórmulas, a de-
finição de À é precisamente d/, que é o único ob-
jeto que satisfaz

F: Subst(z, p, y, V')lz/:z:; p/,4; g//Po; @/.ÂI,
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onde SuZ)sf(a,p, Z/, V,) codifica a operação da subs-
tituição de # na fórmula p por Z/ resultando na
fórmula «,.O

Resta então mostrar a existência de modelos como Mo e
Mi descritos acima. Col-no já dissemos no início desta seção,
Mo deverá ser uma subestrutura elementar de Mi . Para tanto
admitiremos a existência em V, o universo dos conjuntos, de
0i, conjunto cuja existência pode ser inferida a partir de um
cardinal de Erd6s, K(ol) por exemplo5. De fato, da existência
de H = K(wi) decorre que a estrutura < .L., C> tem um sub-
conjunto de indiscerníveis não enumerável, sendo esta última
asserção equivalente à existência de 0H6

Com o concurso de 01, pode-se provar o seguinte resultado:

TEOREMA 3.4.1 Se H < .X são cardáma s não emameráueãs.
e'ntão L. é umcl su,besta'usura etemev.tar de Lx (e tam.bém de

Como -LÀ é um modelo de Z.F + y = O.D, graças aos seus
ordinais indiscerníveis, obtemos Mo e Mi tomando, por exem-
plo, Z..,. e Z...,+l. Usando ainda resultados como o acima é
possível provar a consistência de qualquer sucessão fillita de
sistei-nas Po --} PI --} P2 --.}

5H(ui) é o menor cardinal E para o qual xale H --. (oi)f", isto é, H é tal que sempre
que r = {Pi, P2} é unia partição do conjunto de todas as seqiiências finit.as estritamente
crescentes de elementos de x, existe um subconjunto O. de H, de cardinalidade wi, de
modo que para cada natural n, todas M sequências estritamente crescent.es de n elementos
de O. estão nui]] mesmo melllbro P.. (í« = 1,2) da partição n.

6Ver K. J. Devlin, op. cft., p 174 e 184.
'Esse teorenaa é uma consequência imediata de u] ] resiilt.ado de Gaifman. obtido

primeiramente a partir da exist.ência de un] cardinal nlellsurável. Dessa prova, Solovay
extraiu 0i. Ver K. J. Devlin, op. cit., p 182 e 412.



Bibliografia

jll K.J. Devlin, Constructibility, Perspectives in Mathe
matical Logic, 1984, Springer Verlag

l21 S. Feferman, Toward useful type-free theories. l,
The Journal of Symbolic Logic, Vo1 49, Number 1, 1984.

l31 P.C. Gin-more, The consistency of partial set theory
without extensionality, Axioinatic Set Theory, Proce-
edings of Symposia in Pune Mathei-natics, 1974, Vo1 13,
Pare 11, AMS, Providence, RI, pp 147 153.

l41 S. l<lripke, Outline of a theory of truth, Journal of
Philosophy, 1975, Vo1 72, pp 690 716.

lõl H.R. Maturana and F.J. Varela, Autopoiesis and
Cognition The Realization of the Living, Boston
Studies in the Philosophy of Science, Vo1 42, 1980, D.
Reidel Publisliing Coinpany.

l61 H. Maturana y F. Vaiela., EI árbol del conocimiento,
Editorial Universitária, 1987

l71 D. Pedis, Languages with self-reference 1: Founda
bons, Artificial Intelligence, 25, 1985, pp 301-322.

67



68 BIBLIOGRAFIA

l81 D. Pedis, Languages with self-reference 11: Kno-
wledge, Belief and Modality, Artificial Intelligence,
34, 1988, PP 179 212.

l91 Robert Rosen, Ed. Foundations of Mathematical Bi
ology, Vo1 1, 1972, Academia Press.

j101 F.J. Varela, Principles of Biological Autonomy, The
North Holland Series in General Systems Research, Vol
2, 1979, Academic Press.


