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P R E F A C 10
0 primeiro capítulo deste trabalho é na realidade umalonga introdução. Por esta razão vamos, aqui , fazer apenas alguns comentários
Nosso interesse pelo assunto origina-se numacrença de não ser
possível que umaatividade tão metódica e formalizada quanto a ativi-

dade matemática(mesmo
a nível intuitivo),
termos

de ajgurn ntodelo matemático.

não seja descritÍve]

Os nlodejos,

isto

é,

as teorias

em
ma-

ternãticas necessárias a este fim deverão, evidentemente,descrever a
si próprias. É aí que reside a grande dificuldade do projeto, pois''sa
be-se'' que o Paradoxode Russe]] e os teoremasde Gtide]e Tarski''pro
vam''a impossibilidade de umatal teoria existir e ser consistente
As tentativas iniciais que fizemos para atacar o problemasituaram-se no campoda Teoria da Prova. Corria visão que fomosadquirindo a
partir deste ponto de vista convencemo-nos que a saída para o problema
deverá estar enlumaanalise profunda do uso da linguagem. Disto ainda

estamosconvencidos. Pensávamostambémque (5 mais eficiente
meio de atingir a metaestaria na Teoria da Prova, pura.
em 1977, começamos
a discutir estas idéias como colega

e único

Felizmente,
Prof.

Jacob

Zimbarg, que se interessara por idéias semelhantespartindo de problemas técnicos dentro da Teoria dos Conjuntos. Na época profetizamos
que o projeto de chegar a umateoria comodesejávamos a partir

dos

conjuntos não poderia suceder senão após sua edificação commétodosda
Teoria da Prova.
Nesta tese pretendermos
ter dado umprimeiro passo no projeto: o
desenvolvimentode umsistema ''imune''ao Paradoxode Russej]. Admiti-
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mos, porém, nossa derrota em relação à profecia acima pois a solução e=

contra-se totalmente integrada na metodologiaconjuntísta.

As idéias

que apresentaremos estão profundamente influenciadas pelo Prof. Zimbarg

0 próprio Axioma(5), sem o qual nosso sistema seria muito fraco,

nos

foi sugerido e ensinado pelo colega. Enfim, tudo que aqui apresentamos
moldou-seemnossas discussões. Agradecemos,portanto, o estímulo,

a

paciência e a amizade e desejamos poder, no futuro, continuar a colabo-

ração que esperamosseja frutífera para amboscomoaqui foi para nós.
Queremosagradecer a nossos colegas que muito nos ajudaram no de-

senvolver das idéias aqui apresentadas. Agradecemos
em especial ao nosso
orientador, Prof. NewtonC.A. da Costa.,peia ajuda e constante encorajamento que nos

tem ofereci

do .

\

Finalmentequeremosregistrar nosso voto de gratidão e louvor ã
Biblioteca do Instituto de Matemática, na pessoade sua chefe D. Mana
Ajice FernandesCarreira. Semo acesso a umaboa biblioteca, e isto se
refere tanto ao pessoal e ã organização quantoaos livros em si,
trabalho não teria existido.
/\madeo Peter
São Paulo,

Hiller

18 de junho

de 1980
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CAP l TU LO l

F\OTIVAÇÃO

Na presente tese pretendemos mostrar que é possível cri
ar uma teoria matemática para falar de classes,

formulada em

uma linguagem cujos próprios predicados sejam representáveis
por classes,
cial,

í.e.,

a teoria

F rae n ke l

da linguagem e, condição

suficientemente

forte

para conter

essen

Zermejo

-

(Z F)

0 projeto
senvolver

por termos

de fazer

esta teoria

nasceu de desejo

um modelo matetilãtíco para estudar

dade matemática. Obviamente, um intuito

de de-

a própria

ativi-

de perseguir

tal qui

mera nao recomenda muito a sanidade ou modéstia de quem o em
presta.

A razão de mencionarmos o fato é que a análise

noçoes de classe e conjunto
teoria

está profundamente influenciada

remos, neste capítulo,
mos o t rabal ho todo
$1

a partir

dar ao leitor

da qual obtemos

das
nossa

por este objetivo.Que
uma ideia de como situa

CLASSES E CONJUNTOS , FREGE
Todo matemático está acostumado ao método de

entes como os números naturais,
toriais,

funções e outros

os números reais,

a conjuntos.

mático devidamente estimulado

reduzir

espaços ve

Quase sempre, o mate-

é capaz de traduzir

a

teoria

que esta estudando ã linguagem de conjuntos e até imerge - la

em alguma teoria
Esta

formal de conjuntos como ZF

imersão, além de formar uma linguagem universal

e usada para ''garantir

de certas

construçoes

Por exemplo, para demonstrar que urna definição

não é total

mente sem sentido,

a existenciâ't

costuma-se traduzir

linguagem de conjuntos
te em ZF, que existe

e demonstrar,
um conjunto

a definição
em geral

que verifica

para

Entre as teorias

prestam a esta redução encontram-se a Teoria
e a própria

a definição

que

chega

nao

se

das Categorias

Teo ri a dos Conj untos

Qual a razão deste grande sucesso da Teoria
juntos como base para outras
ceçÕes?

a

informalmen-

0 procedimento que descrevemos é tão comumque
a ser um ato subconsciente.

)

dos Con-

teorias

e qual a razão das ex

Grande parte deste capítulo

será dedicada a suge-

rir uma resposta
vação h i s tÓr i ca

a esta questão.

Começaremos com uma obter

A Teoria dos Conjuntos, como toda teoria

matemática

sensata, desenvolveu-se sob a força combinada de duas tendências diferentes:

uma, puramente matemática, visa a soou

ção de problemas específicos

de formajizaçóes da Teoria

Esta tendência trata os conjuntos como objetos matemáticos
quaisquer. A segunda vê nos conjuntos um modelo de umasituação extra-nlatemãtíca
os conjuntos

a esta

e procura

situação

atraves dos conjuntos.

principalmente

e entender

melhor a

adequar
situação

0 problema, a situação, que se dese-

a r com
n
Ja modem
moaelar
com conjuntos

e a noção de predicado,]igada,por

ã Teoria da Linguagem e ã Filosofia

tanto,

0 estudo moderno dos conjuntos
teve início

no Último quartel

sentando o ponto de vista
aspecto fi losÓfico.
segundo aspecto.

sob esses dois ângulos

do século XIX, Cantor repre'

puramente matemático e Frege,

o

Evidentemente estaremos interessados

no

Deve-se dizer 'que os dois pontos de vista

são complementares e não antagónicos

pois um volta-se

a

computaçoes dentro da Teoria enquanto o outro dedica-se
formulação - axiomatização

da teoria

e a suas eventuais

ã
a

pl icaçÕes e i nte rp reta çÕes

A interpretação
mo conjuntos

pode cevar-nos

que todos os objetos

realidade,

matemática de objetos matemáticos coa pensar

.g..ao conjuntos.

na

partia de um pressuposto semelhante a este

e

nos ''G2'zzndgeset;ze de2' Az'ithmetdlR'',

exatamente provar que a Aritmética
diam ser feitas
tos

(c l esses

considerando-se

Frege deu à Lógica,

ein que era possível
não-triviais.

e depois a Analise

era

po-

números como sendo conjun-

pode-se dizer

o seguinte

sobre

d e Fre ge

Desenvolvendo o Cálculo
formal,

l31,

)

Em linhas muito gerais
o p roj e to

em

Frege,

sua intenção

matemáticos

em uma filosofia

de Predicados em um
peia primeira

representar

raciocínios

sistema

vez, uma ãlgebra
matemáticos

Os sistemas que se tinha antes pouco passa'

4

vamdoCálcujo
cutir

Proposícional,

onde não hã recursos

fórmulas do tipo ''Para todo A existe

plo

um B'', por exem

Com este sistema em mãos Frege pretendia

tese de que a Matemática,
liso,

podem ser vistas

co-dedutiva,

mais ainda,

defender

ou ao menos a Aritmética

como um exercício

para dis
a

e a Anã

da faculdade

que os próprios

IÓgi

números são entes

IÓ gi cos

Para ta] tornava-se

necessário

universo de entes lógicos
presentar

ou descobrir,

um

dentre os quais fosse possível re

os números. É neste ponto que entram as classes

Freme era um platonista

e, para ele,

verso em que estão todas as coisas.
gicos,

criar,

existia

Predicados,

um unientes

ló-

são vistos como funções cuja imagem é V ou F, a Ver-

dade ou - a Falsidade.
ção funcional

''P(x)''

Ai,

o predicado,

função-predicado.

é que se origina

para um predicado.

a cada predicado associar
que verificam

aliás,

um ente:

Agora, é

a ''classe''

a imagem inversa

Com isto,

o objetivo
i.e.,

possível
objetos

de ''V''

final

do mostrando-se que os números são classes
linguagens puramente lógica,

dos

a nota -

peia

pode ser obti
tiradas

de

uma

que sÓenipregapredicados

''l Ó g i c os''

Esta linguagem além de usar os recursos
Predicados,

possui predicados

de e para representar
a Última feita

através

do Cájcujo

para representar

a noção de verificar
do ''c:'' :. Flnajmente,

de

a identida-

uma propriedade
há um recurso

B'

lInguÍstIco

denotado por '' ta:q).t'',que transforma predicados

em termos da linguagem,i.e.,nomes
correspondem

aos

predicados

próprios de classes

indicados

por

que

''@''

Resumindo: Deve ser construída uma linguagem cujos pre
ducados e cujos termos podem ser considerados ''lógicos'',den
tro da qual se pretende definir

os números e provar

suas

propriedades. A indução, por ex.emplo, passa a ser uniapro '
priedade de certas classes que chamamos de números naturais
pode ser

demonstrada

meros sem

usando as propriedadesjógicas

necessitar

Poincaré(Science

umot;atz4s especia]

dos nCI

como desejava

et Hypothêse jlol)

U sucesso parcial deste programa é indubitável,
atestado pelo fato já mencionado de que quase toda

sendo
teoria

matemática, e não sÓ a Aritmética e a Análise, é feita,

ho-

je em dia, dentro da linguagem dos Conjuntos. A parte

ma]

sucedida é aquela que pretende que as classes sejam exten soem de predicados(imagens-inversas

de ''V'' por predicados)

extensoes de qual,squez' predicados da linguagem. Comoo reitor jã imagina, a dificuldade para criar o desejado sistema
de classes é causada pelo Paradoxo de Russell
Antes de entrar em detalhes sobre o paradoxo acima que
re mos responder a uma segunda questão
Qual a i mportância
c la s s e s

'/

de se c r i a r

uma

l i nguagem

g e ra l

de

A importância de realizar

uma redução da Matemática ãs

Classes decresceu da época de Frege para cá. Naquele tempo
estava-se saindo de um período em que o conhecimento
processos infinitãrios
tes raciocínios

dos

ainda era incompleto. sendo frequen-

e teoremas errados.

Reduzindo tudo a um sis

tema que ele reputava não-problemático,Frege estava fazendo
uma contribuição

para colocar a Matemática em bases sólidas

Além disso o valor da redução filosófica

era indiscutível

Hoje, graças ao próprio trabalho de Frege, por um dado
não hã mais necessidade prática
infinitários

em base sólida;

de colocar o$

pelo outro,

raciocínios

a Lógica é algo de

tao complexo que o poder redutor do programa já não é

tão

Óbvio quanto era cem anos atrás

0 interesse

que o autor vê na solução da

esta na contribuição

que será dada ã criação

ra matemática que possa servir

díficujdade

de uma estrutu

para a construção

de um mode

lo para linguagens naturais(tais

como a linguagem usada in

formalmente no gerar e transmitir

raciocínios

Nestas linguagens a ínternalização

de predicados

ração comum, digna de ser estudada.
uma perspectiva

empirista,não

que ponto foi realizada
po r

matemáticos)
é uma ope'

Adotando, como estamos

nos interessa

a redução filosófica

investigar

até

preconizada

F re ge

A teoria

que apresentamos nesta tese presta-se,

ã decisão de questoes de independência

em ZF. Nesta

também,
área.

que nao discutiremos
s u l tados

aqui,J.Zimbarg

Feita esta digressão,
guagem dos conjuntos

inúmeros re

pode-se ver que o sucesso da lin

como veículo

temáticas não é, historicamente,
orla foi desenvolvida
çao gemel hante

já obt:ve

para outras

linguagens ma

surpreendente,

já que a te

desde o início

visando a uma aplica

0 estudo da razão deste sucesso merece um ensaio
per se. Na opinião do autor,
guagem de classes
propriedades,

não êste distante

da linguagem original.
daí,

Assim, o processo

mento ''horizontal''

- classes

entre classes

ros.

''vertical''

pode ser re

- números -

de nlimeros - são

0 ponto essencial

imite o relacionamento

propriedades

dos objetos,

duzido a um todo harmónico onde os objetos
num mesmo nível.

com

estudando logicamente estas proprie-

dades, deduzir novas propriedades
suas propriedades

de lidar

como termos de uma ]ínguagem que

de estudar objetos - por exemplo números ',
destes objetos,e

de

a causa esta no fato de a ]in

dar uma maneira operacional

tratando-as

-

e

considerados

está em que o relaciona
de números e os

números

entre predicados

e núme-

Isto foge à forma mais óbvia de tratar

de predicados

como termos, tal como se faz na metalinguagem onde se discute a gramática da linguagem original
Nosso maior desejo é chegar a fazer uma análise

do

processo matemático mostrando que eje se desenvolve em vã-

rios níveis,

observando ao mesmo tempo os objetos

e as fórmulas usadas para falar
mente, iterado

de estudo

dos objetos(isto,

possível

um grande número de vezes) e que portanto

um

sistema em que os objetos e as fórmulas possam ser coloca dos em um só nível é o sistema certo para modelar
processo.
tico eficaz,

Uma analise

deste tipo,aliada

deverá trazer

a respeito
$2

em futuros

dito

a um modelo matemá-

uma contribuição

do da Lógica de Ordem Superior.

o

válida ao estu-

Esperamos poder dizer

mais

trabalhos

O PARADOXO DE RUSSELL

Já mencionamosque o grande impedimentoencontrado por
Frege esta no fato de a noção de classe não ser tão simples
e elementar quanto parece. A dificuldade
radoxo de Russel](sem

levantada pelo Pa-

dúvida sobejamente conhecido

leitore,
por isto, omitido), é a de que, na colocação
Frege, nem todo predicado define umaclasse.
Diante desta dificuldade

hã várias

todas elas já tendo sido tentadas,
A primeira

é desistir

mítica de outra forma. Isto,
las varias

correntes

saídas

possíveis

com variável

sucesso

do projeto

de

procurando ver a Mate

preconizado

construtivistas,

pelo

principalmente

pe-

não se tem mostrado

um c ami nho mui to fé rti l

Uma segunda saída é manter alguma forma do programa gE.

ral de Frege,

ajterandoa

Proposicional,

lógica usada, nocaso

Cálculo

de forma a que o Paradoxo possa ser absorva

do na teoria.

Estas tentativas,

por não teralgo

na opinião

do autor,

tão simples e nãoprobjemático

Calculo de Predicados

de Primeira

para estas lógicas

da nas obras de N.C.A.

da costa,

Uma terceira

lisa, é

solução,

perdem

como

Ordem Clássico

base. Uma formalização

Russel]

o

é o

como

sua

pode ser encontra

por exemplo

l9

proposta peia primeira

vez

por

a de modificar o modelo algébrico utilizado

para representar a linguagem. Russell introduziu as linguagens com tipos para escapar ao Paradoxo por ele descoberto.
Comonossa solução está dentro desta linha,deixa-la-amos
ra discutir no fim.
A quarta possibilidade

é fazer uma investigação

descobrir quais os predicados que definem classesl'.
a solução

representada

pela

teoria

hãdúvida queo sucesso de ZFé
interpretar

a maioria

tentativas de definir

das

teorias

para
Esta

de Zermelo-Fraenkel.

imenso; não só é
matemáticas

Não

possível

em ZF,

como

equivalentes

levaram a teorias

a ZF. Nossa crítica

a ZF é que

uma série

de incompjetudes,como

os Axiomas de Infinidade

a própria

Hipótese do Contínuo,

surgem exatamente pç)r

construir
mostrar,

a

teoria

é

outras teorias como a de Von-Neumann-

Bernays-GUdel l41, ou a de Ackermann ljl,
essencialmente

pa

todas as classes

possíveis.

embora não o façamos nesta tese,

que vários

e
não

Podemos

Axio

t Estamosusandoa palavra comosinónimode ''conjunto'' neste ponto.
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mas de Infinidade

são teoremas de versões mais fortes

aria que aqui apresentaremos.
ram obtidos

Resultados

usando-se Princípios

deste tipo já

de Reflexão(Chuaquí

nunca, porém, de uma forma sistemática.

Naturalmente,
tas possibilidades

fol21)

Em todo caso

sempre o problema, aparentemente insolúvel,
todos os predicados

da Te

resta

de caracterizar

''bem comportados'' que definem classes
há soluções

que exploram combinações de.Z

como as teorias

que fajaín de classes

e

conj untos
Vamos agora ã solução d e Russell
A modificação
troduçao de ''tipos''.
de forma primitiva,
classes:

A hierarquia

de tipos pode ser

como uma subdivisão

no tipo ''O'' estarão

são classes,
classes

de linguagem proposta por Russe]] é a ih

as classes

do universo

cujos elementos são classes

cujos elementos não

de tipo ''i''.

Na nova

''Ín2'i;cZ'/n2'Jii ser um

de tipo ''í +lZ''. Surge, porem, urna nova dificuldade:
ria for mantida em sua forma predicativa,
ses de tipo ''2l'flui forem criadas
de tipos ''O'' a ''Í'',

se dentro dos tipos.

as

vêmcom um índice de tipo e

Paradoxo é impedido por a classe

reais através

das

no tipo ''{ flZ'', com ''7l'' um número natural,

linguagem todas as variáveis

classes

vista

í.e.,

A razão é que se

ente

se a teo
se as clas-

exclusivamente

não será possível

a partir

das

fazer a Análi

definem

números

de Cortes de Dedekind de forma a que a defina

çao de um real depende da existência

o

do conjunto dosreais

Este defeito

pode ser corrigido

o Axioma de Redutíbilidade,
tipo ''i'',

definido

que garante que um objeto

ou igual a ''i''.

pos torna-se

de

em função de objetos de tipo superior

''Íii,também pode ser definido
inferior

através de unl novo axioma,

em função de objetos

Comeste

axioma a Teoria

a

de

tipo

dos

Ti

bastante próxima a ZF

Hã, porém, um grande problema na solução: não é possa
vel falar de classes em geral; cada
se num segmento inicial

fórmula encontra -

da hierarquia de tipos.

Para salvar

a visão do universo platónico de classes somos impedidos de
quantificar

sobre ele. A isto acresce o inconveniente

de

ser necessário escrever tudo em uma linguagem de tipos e o
fato do sistema postular a existência de uma classe infini
ta, o que vai contra a finalidade

de redução filosófica

da

teo ri a

Em resumo: o Paradoxo de Russe]] parece haver bloqueado de forma efetiva

a criação

c]e uma ]ínguagem cujos predi-

cados possam ser convertidos
em que se possa quantificar
os termos;

ena

qual

em termos da própria
de forma genérica

que pretendemos,

sobre

todos

possa representaramate-

se

má tic a us ual

É isto

linguagem;

agora,

desmentir

12
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O S l STEMA

('õ, *)

0 sistema que introduzimos

no próximo capítulo

será cha

mado('6,+) . Nossa solução é optar por uma linguagem de tipos
como a de Russell,
que há um tipo,

porém negativos.

Com isto queremos

o ''O'', que contém todos os outros.

de tipo ''íl'' são variáveis

dizer

Variáveis

universais

A introdução dos tipos não nos vem de uma teoria filosó
fica sobre uma hierarquia de predicados ou de um exercício
emdualização com respeito aos tipos de Russejl;

os

tipos

sao o resultado de um operador externo à linguagem que serve
para permitir a interpretação
o p e ra d o r ''+''

dos predicados por termos,

0 operador ''+'' faz uma correspondência
dos da linguagem de([,+)
formados em termos através
Assim, o processo

entre os predica

que chamamosc,Ze os predicados

*.E,, uma subjinguagem deX,.

Os predicados

o

de

de +:,Z.serão trans-

do operador ''{ }'' do modo usual

de transformar

um predicado + de (Z,

processa- se em duas etapas
@(deZ)

-=-* $*(de *óe)

Por meio deste artifício
dência externa entre
Como a correspondência

t------

{:+'}

(termo)

é possível

todos os predicados
não é interna,

expressãve l por unl esquema

i.e.;

fazer uma correspon
dp.Z e termos deZ.
como ela não é

13

raJ

[+ra)

*---* acÍ=c,+rn)

}]

pode-se escapar do Paradoxo de Russell us ando os re cursos

da

Teori a dos Ti pos
0 surgimento dos tipos em.Zé uma consequência do uso
de ''+''. Trata-se apenas de um recurso que torna a definição
de ''+'' mais simples. Outra possibilidade
de uma infinidade

seria a introdução

de constantes primitivas.

Para que o obje

tivo de falar dos predicados de al: dentro da própria aC seja
atingido

é essencial

garantir

que ;Z, e *.2.1.sejam práticamen

te a mesma linguagem. A procura de axiomas que aproximem ca
da vez mais Z.de *â: é uma das maneiras de fortalecer('Z;,';)
Devido à ação invojutiva

em(r,*)
últimas

é o inverso do aspecto nas teorias usuais:
a construção

começa com alguma classe

ral o +, progredindo

res(ver

de ''+'', o aspecto do universo

Scott,

por etapas

liól).

a conjuntos

Em('6,':)

cada vez maio -

em camadas, umas den

cada vez menores, que são os tipos

Os detalhes
ximo cap Ítulo
ryTUKAS

em g.g

o universo já está pronto e

o operador ''ú'' ]he induz uma estrutura
tro das outras,

básica,

nestas

de construção

de('6,*)

são expostos no pró

D l REÇÕES

Na introdução

deste capítulo

jã mencionamos nossa pre

tensão de criar

uma estrutura

para estudar

a Matemática

Todo sistema nlateínático destinado a servir
para o estudo de sistemas
particular,

servir

isto se realize
cujos.

para o estlldo de si próprio.

é necessário

0 primeiro,

os predicados

matemáticos quaisquer
contornar

está nos

de

Iho mostram ser contornável

o obstáculo

útil

sistema,
forma

é

Teoremas de Incompletude.

o
as

completa

no presente

tuba

causado pelo Para-

Resta agora encaixar(r,*),

em um sistema sensato

guias propriedades

que

Teoremas de GUdel e de Tarski

Parece-nos que os métodos descritos

lhante,

em

0 segundo, se quisermos analisar

noções de verdade e demonstrabilidade

doxo de Russell.

Para

de maneira

do sistema dentro do próprio

dentro do sistema,

deve,

dois grandes obsta

se quisermos analisar

Paradoxo de Russel1.

de matriz

ou algo seme-

no qual não se apliquem

Após o rescaldo de(Z,*),

que não estamos incluindo

nessa direção que pretendemos concentrar

os

com al

nesta tese, é

nossos esforços

CAP l TULO l l

UM S l STEFtA AUTO- RE FE RENTE

$1 -

GENERAL l DADES

Nosso objetivo

neste capítulo

gem formal Z. e uma teoria
os predicados
cionais

ag,

uma língua

cujo objeto de discurso

de uma variável

- da própria

é construir

livre-

i.e.,

sejam

as funções proposi -

queremos que a interpreta-

ção dos termos de É2;sejam as funções proposicionais

deZ.

A lógica empregada será o Cálculo de Predicados
la.

OrdemcomTipos(para

as regras

teorema de completudevide
nhas gerais,

N.C.A.

teremos uma teoria

deste cálculo

da Costa l81).

de

e

um

Em li-

que denotaremos(Z,+),com

posta de uma linguagem tipificada

; um operador externo

ã linguagem '' #''; um operador ''{ }i', para gerar constantes
Em linhas
te

.

1-

dHh-a

gerais,

o que se deseja da estrutura

.

oC é uma linguagem tipificada

é o seguin

de ]a. ordem com ope

radores que permitam a formação de termos a partir
mulas.

A condição dec;laser

deve ser entendida
mais adiante

('C,*)

típificada,

neste

de fór
estágio,

como uma poss ibid idade de:jÍ:,possuir tipos;

mostraremos

que as demais

impõem uma tipificação

a'Z.

condições

sobre

11 - Para
ais

referir-se

paradoxos,

a sí mesma, sem incorrer

a linguagem a= é dotada

isomorfa a si própria.

de uma sublinguagem

Assim, proposições referentes

sublinguagem podemser interpretadas
.

fe

ren

+

tes

-

a

.

prõpr

as se.- i a r

â'P. a

como proposições re-

/h.P

morfismo

+:

.Z'--.>

.2S ,

esta sublinguagem,

e

de

seu

i r'iv e rs o ,

associando

fÓrmu l as , te rmos a te rios , va ri a ve i s a va ri a vei
por diante,
fórmulas

à

i a é'&

A função do
'J"

enleventu

preservando

e inclusive

as enter-relações

mantendo a validade

e

fÓrmu l as a
s

e

asse

lógicas

m

entre

de sentenças,

de

maneira que2= e +áe.sejam a ''mesma'' linguagem. Aliás,
prÍor2:, nada impede t

de ser a identidade.

111- As funções proposicionaistde
Iradas em termos de a: através

da satisfatibilidade

é representãvel

por uma relação

Para nossa comodidade,
binário

dacondição

+ ÉZ. podemser transfor

do operador

IV - A relação

predicado

de

dlotaremos a linguagem de um

c: para representar

a

s.tisfatibilidade

IV. Admitimos, também, que o operador +, ao a-

for uma variável.

a estrutura

t

de +:C,

.;=Z:'

só altera

É

{ }

de predicados

gir sobre um símbolo de2j:,
gorosamen

a

te
fá c i l

P red i cados

Com isto,

o símbolo se

das fórmulas é ri

man t ; da
mo s t ra r

q ue

i s to

le va

a

uma

este

t i p i f i c aç ão
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/\dmitamos que em ;>:1,haja variáveis
riãveis

que admitem substituição

a imagem de uma variável

universais,

universal.

universal

i.e,

Suponha-se

seja outra variável

va
que
uni

ve r s a ]

então, aplicando + à fórmula a / a

ou sej a o pre di cedo de +
copo

é

un i verbal

cujo es

em áC.

É admissível,
{g: g/g}

g Z Z/, é um predicado

então,

verifica,ou

verificar

se o termo de .;e.

não, o predicado Z/ 1lg,resultando

o

pa ra doxo de Russo l l

Conclui-se

que a +-imagem de uma varióve]

terá de ser uma variável
de +(a) estará

de escopo mais restrito.

n

0 escopo

contido no escopo de a

É fato que + al: c.Z', e + deve funcionar
mo, ou seja,

universal

como isomorfis-

+ .â5' deve ter uma sublinguagem ++e;E cuja situa

çao em relação a t .;2g deve ser análoga à desta última em re
cação a (;lP. Logo, o escopo de +r+f'a,)J deve estar
escopo de t(31.

lterando

clusão de que a linguagem

este

raciocínio,

contido no

chega-se à

con-

deve ser dotada, pejo menos, de

uma estrutura

de tipos

das variáveis

de tipo ''Í'' esta contido no escapo das variá-

vei

s

de

t i po

''21 'F7ii

negativos

na ordem -u onde o

escopo

$2

A E STRUTURA

('6, * )

Seja É;C uma linguagem de la ordem, tipificada
pos inteiros

41<0. â;possui

peradorÍ}.

Além disto,

e a igualdade.

As variáveis
''gi',

''Z'',

''u'',

E: e um o

hã em í21:os símbolos lógicos

Quantificação

universal

usuais

será indicada

por

por ''rB=Jn

e existencial

i'r=)ii

um predicado binário

com ti

de Zi são obtidas

''D'' etc com Índices

usando-'e as letras

''a'',

inferiores

com

em u e

um índice superior indicando tipo. Assim para o tipo ''0'' há
as

v a ri a ve i s

aO, a:Z, ' '',

Quando o Índice

y0' y.Z,

inferior

de uma variável

é

ii0li

vamos

omita-jo. Frequentemente usamos metavariáveis ac:, g}, etc
Chamamosos termos ''ln=(bal'' de constantes
Seja + um morfismo entre cadeias de símbolos do ajfabe
to de

. A +vimagemde uma fórmula $ será indicada por +'k

Converteremos as condiçoes la
xiomas
REGRAS

(i)

+J
+

=1' t---,,. {--Z
3

' 3

p.j

''

etc

w./

Se a e T são termos
Ü'J
+

a

T

=

T

l..-..-> +a

=

Ü'T

ú'T

IV nas sequentes regras

e

a

Se + e Q são fórmulas
*;

$ '- @ +'--'' @* '-

* :
+

- @ '---''
rlc

*;l*

i i)

é n'

J

J) +

F--*

rn

. então

Z

J

.b"

J ) +'
{-]

+*}

; }

Se @r=

©'''

for uma formula cuja uníca variável

)

livre

{«3''. $*}

é um termo de

ti PO ''{

i i i) Todo termo de tipo
De ii)

{ --.z'' tombeme um te rmo de ti po

pode-se concluir

que {al'r$nL} é um termo de

tipo ''{ f ]'' sempre que @ for uma fórmula em que só aparecem
variáveis

de tipo estritamente

negativo.

AXIOMAS

a) raoJ
b)
c)

racoJ

0

a0

;

t

a0 C

J
Z

Sej a
-

g

Z
J

7

7

z

VreS Sa0 a J.r

g

J

0

Z

a0
)

7

J

.--,

rzoJ

rzoc:

no

y7' -, rE*z)

....,

2'

uma fórmula cujas var i áveís
e tal que $

é ÜJ' para alguma Q

20

r#W'JÍn')

[a': g' *--* (F:'

,*,:z.

«')'$';

d) Para unia se n tença a
a +--} a'ü'

e) Seja @rac!,...,=1')
uma fórmula cujo tipo mais baixo
é r{), sem constantes, e cujas variáveis livres são
Z

'ülZJ

' ' ',

t

7Z

«:'',

[@

fa'i'',

J

n

{-]

t
n

7

)

OBSE RVAÇÕE S SOB RE OS AX l OCAS

a) 0 primeiro axioma é a extensionalidade
po ''0''. Comoa substituição

de variáveis

po por termos de tipo inferior
(11,0) rat')rgJ')

='t

ü

Usando o axioma(b),

(11,1) rzz'.)rZ/2') al'

gJ'

..--»

para termos de tj
de um certo ti-

é admissível,

rzolrzoc n{

,

vem:
zoc WIJ

podemos ainda obter

:

g{ ..-.- rz2'Jrz e a

'e'»

zz'c :/I')

pol s
(Ez'L

)

aJ'

=

zo )

e po rta nto

wb ..-* r*'J r* ' .

«"''' z : z/ ;

2]

Este axioma,(a),

impede a representação

tenças da linguagem,jã
la

cl asse

vaza

p!

a

garantimos que o predicado E: repr.g

senta a relação de satisfatibilidade
por

das sen

que todas elas serão representadas

b) Com a imposição de(b)

e,

direta

extensão,

de

+

. . .

de predicados

de +.2f:.

+c':--

Na fórmula

go esta representando um predicado de +
vezes

é um termo da mesmasublinguagem, a fórtllula representan
do a as se rção
0

ve ri fi ca a p rop ri edade g
Já

a

fórmul

a

t

0

deveria

estar,

incorreta.

11

pela nossa interpretação,

0 axioma(b)

sem restrição

de tipos,

permite-nos

gramaticalmente

usar o predicado E

restabelecendo

a interpretação

de s ej ada .

De(b),

por restrição

( 1 1, 2 )

(a''u ) (ya )

e usando a regra iíí)
Z

E

J

Z

J -+ (Eza ) zi]

vem:

22

c)

Esta forma predicativa

de compreensão, dada uma formula

$ de ':.2g, garante que, em :Z. , existe

um termo cujos e

lementos são exatamente os H'é'que satisfazem
Graças aos axiomas(b)
impredicativa
clusive,

e(d)

é possível

a fórmula

obter uma forma

geral de compreensão, abandonando-se,

a exigência

in-

que $ seja sempre uma fórmula

de

# âc,.

(11,3)

Teorema:

Z

Seja +rn',n

{ 5.-z: r*l') ... ayi''':zlrz')

[,'c

',...)

uma fórmula

onde

'

2/'Í'''--- ÍZ :-no;.b(

:z:z.

P rova
Usando

( 1 1 ,4)

r

(c)

vem

oJ ÍacoJraoc

.oJÍ -Z = z'])]

go ..-.

onde o 3/o ét;c'] ;n' =

-1}

Apl i bando (d) i teradament

e

(11,5) r#gz'+:Z)[acÍ'r:Zc
gz'+-Z..- r# zl
e

por

(b)

concl

:'J]

u amos

(11,6) r gz+Jrno)[ o {'''l'..-.*real = no)rz{ : zz)]
onde yz'blZ é
Ora, todoyodo

7.. : {nÍ;

ic{ = nz}

axioma(c)

acima e usando(b)

está contido numdos

conc]uimos que go é igual a um gÍf]

de onde segue(11,3)

restrito

nas quais não ocorre

nenhuma variável

Finalmente,

7t

chamemos(11,3)

a fórmulas de *.;C,
de ''

i.e

de tipo .''O''

a(@)''; como, por(d)

J

23

c(@)
e como

-'--- ( c(+) ) *

rc'( 4,) ) * '--- c(+" )

temos

C;(+ )

9

----- C(@" )

Já provámos que C'(++) é uma instância

válida de compre

ensao, de onde se segue que C(@), o teorema(11.
é valido

d)

sem restrição,

exceto

que

3)

-

zl<-lZ

0 esquema o+-->ot expressa o fato de + ser um isomorfis
mo simples,sem procurar explorar que +(;;(c.;lZll=. . É
forma interna

de dizer

que a é verdadeira

uma

se e somente

se a'': é ve rdade i ra

e)

Neste

a xíoma

que re mos ex plo ra r a na t u reza

endomorfis

de

rno de ''+''. Para isto lançamos mão de modelos
(!)

de

nossos

a xi omas

Tome-se uma das classes
classes,

de tipo ''{ f.Z'',

interpretando-se

y{,

serem definíveis

7{ : {nl::a

:

são modelos para

termos 'r.'7 em classes

rema de GUdel não é violado
r.

l n te mos

}.:f
os

estas
axiomas,

a'7flZ de y... 0 Teo

pela razão que, apesar

em nossos.sistema,

de que um y21é modelo sÓ pode ser feita
s l s tema

a

dos

demonstração

externamente ao

24

Se 0 é uma sentença da linguagemâj:restrita
''i'',

+ como sendo

a:i, , podemos agora interpretar

7{ F @. Sek:,...,k;foremconstantes
4)[kt,...,k;]

pode ser vista

de

y{,

então

[*3,

,«:,

quantificadores

dos como quantificadores

a clássica

como sendo

"{ E 'p'"],
Mais ainda,

ao tipo

.;C podem ser

de

interpreta.

da metalinguagem, vendo-será'J$r

&;

como

i'" ' "{
on de

a é uma variável
[sto posto,

é um operador
xigir

r.

elementar

de la.

fato

não se verifica,

.

. Para defina-ja,

Se restringirmosa
constantes

«'

[«]

]embramos ainda que t''{.] c

+:r?l ---y{..Z'

''í'' ou constantes

$

da metalinguagem de(b e r t

do bom comportamento

extensão

]-

-

pois

É bastante

tr2: e qae

natural,

de ''+'' que a classe
ordemde
[r...,é

porém, utilizamos
como 7...7
IÍnguagemaLi

- teremos um sistema

-

portanto,

e-

}'.. seja

uma

lr.Z . . Infelizmente
uma subc]asse

"+

tal

definíve]

de

tipos inferiores

a

de tipo ''Í'' ou
- semtipos./<ie

para o qual se

superior
sem
pode exigir

queyÍseja
extensão elementar de y{..Z
; para isto basta e
nunciar os axiomas com fórmulas de tipo estritamente
igual
a ''i'' e sem constantes.
te, a definição

Para tais

4) , teríamos classicamen

de extensão elementar

25

d a q ua l

-

ll'', ]-'pr",...)[«....]

:l''{.]

'Ka.Z

}'{., F: + r"....) [«,.-.]

ante ressa-

nos

a co nseq uênci

ezZ'z.. . Q.z'. € "{

t'.z

r{.z

a:Z a :Z

F:

@r",.

a

. .)

[z,,.

t'.í F: 'br"*. . .) [«,. . .]
K.

onde

''QHaHii

é i-ycz

. .]

ii ou

ii an''

ou

''t

,

n/;zlii

com

kn

em

y.Í-.7. 0
é definido analogamente
Ver umaoutra formulação disto em Robinson, ''ModemThe
o ry'',

Teo re ma 3 . 2 . 3 , pg . 5 7

Reformulando estas em ('C,*)
e)

rnl':Z)

. . . r«;':Z)

.}l*jÍ'7.

teitlos
..«;l':Z

{ -:zl

"; ''l;

I'-,..

( 11. 7)

Í«,*lJ... r«.«:J#r«}.
onde

"rqJ.ic;J'

.-(lk'/ac2 l)''.
constantes

. .«:;

é (;cz';/'

ou

rr«,«:JJ. .. r««:JJ *+l«,''
"(Ez.)"

Aqui alias,basta
e nem variáveis

havendo necessidade

ou

exigir

que @nao possua

de tipo inferior

de que todas as variáveis

j am de t i po ''Í''

Outros coroa ár i os i nteressa ntes

de

(e)

sao

a ''7l'', não
de @se-

26

(11.8)(nl;)...(a:)(Fyl;''Z)...(Eg;':Z)

-+-+

- .[«'''...]l '

(11.9) @
[k;.. . k: ] ..-*$[*k;
Estes esquemas são uma reformulação

"{ - ",...' "{., I",i- +r«;...']z,,...]

.«",...'

", }-+r*}...J[«,.. .]l

(11.9)

mostra que ''';'' pode ser considerada

de função de Skojem externa
Ha uma outra forma intuitiva

de entender o esquema(e)

seja um símbolo funcional.

pa ra

da linguagem em que
Poderíamos estender(d)

'*3'...'«:,[.'*3...' *, ..*}...,,*].,

.,]

n
como

uma espécie

para(11.8)

Suponhamos uma extensão(externa)

-'*''

do clássico

por

(e)

.«j,...
viria,

usa ndo

'«:,

a

[.'*«3.

p ri me i

n

ra

f(5r mula

.,]

s eJ a ,

se <ic:.. .nt> é uma n-upla que verifica

a relação

27

+, então o operador

<+n;...+n;l>,

externo ''+'' leva esta n-upla

que ainda verifica

(e) é uma forma interna
na

sobre

o

í somorfi

smo

em

a relação 4). 0 axioma

de colocar esta condição exter
ii$.1i

Privemos(11.7),(E1.8),(11.9
( 11 , ] 0 )

Prova

( 11. 7)

de

Por induçãosuponhamos
que

([i.i])

r.3-'J...r.x:'J)

Px:.,z«Íl;jJ...@[«3'Z.

-+-+

-'«*.,.,«Z;i{)
. .. *r«,''.. .)l
Se (qkab'])

e

rac:l'lJ

tiramos

(11.12)

abaixo,de

1=)(y) (A=y 'e-'+B=y) ''- (u) ((y)Auto ':''- (y)Bny)
Se

rqkaz

J

e

rZnÍI'7),

(11.]2)

vem

lu)(y) (Auy -'"'- B=y.) ''' (u) ((Ey)A=y

' s'(qkn:]''Z)
de

tipo

''Í'',

(=)(y)(Anil
(1 1. ]2)

de

*--''' (Ey) (B=y))

uma bonstente

é(['''Z/«k-Z]J
( 1 1 . 12)

'''-''' Bny)

vem

de

'- (u) (A=c -.-+ B=c)

é

'«}'',...

.«z:í, I'«*«z-',. $[«3''

:-',... $*.«s
''. ..,l

lte rando es te processo c hegamos a

r«,«3'b...+Í*3':...]

'- r«,«3'',

$*r«,'

] *,
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aplicando o teorema(d)

ao primeiro membro e a trans-

formação obv i a ao segundo, vem

rq,al;J...oral;...) ''- rrq:Zn})

(it.7)
( 11. 13)

Prova

(ll,g)

de

Sejam kÇ,...k; constantes;
tentes do t í po ''Í'7ii
Po r

+k"

então

(e)

or*kl;. . . )

)

da fórmu l a

[$rkl;. . . J ] *
Como,

por

(d)

,

)se g ue

[$rkl;

q ue

+rk;...J

(11.9)
( 1 1. ]4)

''--''@r*X:;...J

P r o vede

Por a bs urdo,

or

( 11 . 8)

s u ponh a mos
n

n

J

t
]

(e)

r@r«,''

Ü

J -'-- $*f

,--z

são

cons

segue

r'>'*;
Ma s ,

po r

( d) ,

r,*31 +r«3...J - r,«3''J...

- -z

+'r«,

.

de onde segue uma contrad i ção
Logo,

r=1;J...rEgl$'JJ...r'bra:Z

(ii.8)

Concluímos,
axi omas

com este teorema, os comentários sobre os

Eles serão,

de ora em diante,

usados na seguinte for-

ma

MAS

ç.X)

-

2

(nt}(y;l)

=t

12.} (nt)(y;j)

(3)
(4)

aJ'e

rzZ:Z)...
a

''--

yil-J=t.

regi''':ZJr:coJ

a*

( para

(5) Seja $racl;,...,icz
e

U;l ...-» (zo)(zoe

=

''.Zii , s eí'll

Uj

-* (Ez;i)

[aoE: gÍ'fZ
sentenças

..-

zj

rEzE = =oJ4,rz{

ac;]

)

J uma fórmula cujo tipo mais baixo

constantes
Z

e cujas

únicas variáveis

l
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[.
( 5a ) ( Teorema

] **

)

rrç7al;).

. .J@

'-'

rrq

a:).

..

Z

"f*'J"

.-

"rE«;J"..

rrk

Devotaremos o próximo capítulo
suficientemente
ca usual.
reis

forte

para servir

a mostrar que(e',+)

de fürldamento à Matemãt

Queremos ainda observar

que há duas maneiras natu

de obter novos axiomas para estender(8,+)

é enunciando

novos

princípios

na

linha

do

está

explorado

pejos

axiomas(])

a (5) éo

desejada paréí o sistema.

fato

que

em um axioma de defíhibijidade

''toda classe

é gerada por uma fórmula''./\mbos

não

de que

Isto se

naturalmente

$3

Com

de resultados

grandes. 0 outro aspecto de([',t)

uma interpretação

de('C,+)
ba] ho

: ca primeira

axioma(5).

axiomas deste tipo, pode-se obter uma série
sobre cardinais

é

há

reflete

que diga

que

estes aspectos

serão explorados numa futura sequência a este tra-

MODELOS
DE (C, *)
Ummodejo para ('C,*) será
y ) I'-] P r-2 ''''e

um

uma função

ente

estratificado

+ : y'o''+7.Z ' obedecendo

ãs cond ições us uais
É fácil
juntista

ver que <7, + > jamais poderá ser um modelo con

''standard''

terpretada

eín que a relação da linguagem ''e'' é in-

como pertinência:

o universo

V' = 1''. não pode ser

re g u l a r

Alémda
portanto,

regularidade,

há o fato que »V{.]':

uma interpretação

''standard''

injeção ":V'{ -' yÍ-:Z , induziría
que se ri a abs urdo

e,

de '6't'?l..Z'aliada

uma injeçã,o. *:F'rÍ-7

Outro problema são os ordinais

r{

à

' yi-.Z, o

de 7., que(externamen-

te) não são bem ordena dos
Em resumo
(11.15)

Teorema('6,+)

Os axiomas(4)

uão possui modelo ''standard

e(5)

impõem condições especiais

aos

que ora passamos a discuti r
Seja a uma sentença cujo tipo mais alto é ''.j-:Z''.
pretendo as variáveis

enter

de tipo ''k'' de a como variando ein yv,,

temos

(11.16) Teorema rÍl::
Prova:

Imediata,
de

t i po

r.F

a se e somente se r{.:ZF

a

pois nesta interpretação das variáveis
''k''

,

.

temos ;

H

.F

'

e«,.,F

a

3Z

Este teorema pode ser fortalecido,
que num certo sentido }',. e y...,

podendo-se mostrar

são ejementarmente equiva-

l e n t es

(ll.i7)

Teorema

Seja

''F''

uma

interpretação

de

uma

sentença a em um 7k tal que o tipo mais alto de d
interpretado

em 7k' o tipo imediatamente inferior

rk--] ' 7k e assim por diante.

é
em

Então

k-:Z b a
Prova:

A interpretação

uma interpretação
se a tes e.

de a em 7k-] nada mais é que

de a" em yk

Pelo axioma(4)

segue

Em resumo
(11.18)

Teorema

Na interpretação

''k

'' todos

7k são modelos elementarmente equivalentes
Apl icando o axioma (5) vem:
(11.19)

Teorema

Seja T: a subteoria

da pejos teoremas najinguagem

Li,

os

de(C,+)

de ('Z,*)

forma

sem constantes.

Em

relação a Ti temos que ya: é urna extensão elementar de
primei ra ordem
Provam Seja @ uma fórmula de L: cujas variáveis
são
0

nl;,...,n;.

a xi oma

(5)

.«}'',....

Sejam

aj'l,..

a:'l
n

livres

elementos de 72:.:Z
z-]

d í z

'«:'',

[$t«{''

*-

@'

;]

33

".F [.[«3':.

e n ta o

de onde

vens

yZ

; ja ]

q

{-]
n

.P*r {-:z

4::» y t

C.omo todos os termos cla Última estão sendo interpretados

em

y

J[.3''...]

1 *+ t''{.,'F

r,F ola:'
o u s eJ a

rZ F

+[« ]

P

F 'p'«Z

e, portanto, no sentido dainterpretação
extensão elementar de la. ordem de 7.Z .
gl..!S..!!Ê.çg..e: Vale frisar

que estes

''

r.

Z

é uma

teoremas se ap] icem a qua]

quer modelo de ('6, *)
ALGUMAS

CLASSES

A c la sse
Seja

Pejo

axioma

Pel a exte

+,:

DE

(C, *) T

va z i a
=

{nl":

nz

da compreensão,

ns tonal

id ad e ,

porém

/

ücl

}

q?.Í é uma classe

de

tipo

,

4',: : @
,í

#{, .Í

t Para detalhes de demonstraçõesutilizar o $jo do Capítulo 3

''?l'flZli
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de onde

(11.20)

Teorema Existe umaclasse sem elementos, q),

que pertenc e a todos os ti pos

$ = {n0 J aO / :.0}
i i . A classe {nt}
Seja

abuma classe

de tipo

''Í''.

da

Pelo axioma

compreensão

rz"JTE'g''')rz''')[z'''C:

t

g'r' .:..:.. 'r

: n

) na forma ''ra"J '' temos

(11.21)

rac2' í])rega:

ou seja

o tipo

f])rz2

f:Z)]z

de ''tnZJii

y

+

-'-.,.

{ r

é o mesmo que o tipo

e

nl'+]

]

de ''nl'.'

Da mesmaforma prova'se que o tipo de ''=c2'u {n2'lii ain
d a é ilÍii

iii.

A classe u
Seja .r..ra'7)
a propr i edade
a
.ê-}

@ c «J

" r*JJ

[z'7c: aJ

-» .J

« {z'7}

c aJ]

Jã provámos nos itens i e íi que, para qualquer V't
podemos

portanto

de f i n i r

a c l as

se nao va z i a

35

{*'' . ry'J[-z'.rv'J'''.''.g']

( 11 . 2 2 )

cuja existência

é garantida

pelo axioma de compreensão

( 3)

Para qua l quer y?. temos
7.

de ond e ven1/

ouseja,u=+m;

u

2

estáemtodososti

pos e os e] e

mentes de w estão em todos os tipos
Pode-se a i nda provar que
J
e que os axiomas de Peano são validos
iv .

para

u

0 r d i na i s

Podemos

defi n i r

(11.23) oz'drac2'J -.--- rgt'J] ca2' ''-g
de.f

rg"J ly'c

=' «g'

c

t]

/ .D ,

rw')r;'Jlw't *' «;, . .'
Da forma usua 1, vem

e

Além disto,

OrdrnJ -*

Ordrn u {n})

pode-se demonstrar

t

lxJ'c, J') J'. 'u
-+

g

Z

{

: Z

VZ

Z

C

©

Z

t

g']
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(11.24)
nal

Teorema

zuÍE}.'Se

po ''í''.

Sejanumordina]

a tem tipo

Em particular,

se, para todo y;, acy;

também

( [ 1 . 2 5)

T eo re ma

oordi

''Í'' então a' também tem ti

J
Vale

e sejais'

u e um ord ina]

então

CAP fT ULO l l l

(Z',+)

E OUTROS SISTEMAS

Nossa intenção,
a de criar
clássicos

foi,

para situar

entre outras,

os vários

sistemas

usados nos Fundamentos. Neste caÓÍtujo
de Zermelo-Fraenkel,

Provaremos a consistência
a

DOS CONJUNTOS

ao apresentar(Z:,*),

um referencial

as teorias
ção

DE TEORIA

('õ,*

discutimos

Ackermann e Kelley-Morde

relativa

de cada um deles em rega

)

Ç QNIUNTO

S

EH

('r,

Intuitivamente,
cuja existência

* )

conjuntos

são classes

independe de tipos.

bem comportadas

Podemos representar

is

to dizendo que um termo T é o nome de um conjunto se

e

F/VI

L.Ullt.V

=t;

7r P

+ e A

L

'

L

Em linguagem de modelos, isto significa
tos estão na intersecção
É fácil

que os conjun-

de todos os tipos

mostrar que estes

termos verificam

de ZF com exceção da regujarídade(e

os axiomas

escolha)

Para provar estes axiomas precisamos mostrar queldadas
classes

T

tais que

+a = v, as classes

construídas

a partir

de T usando os métodos de ZF ainda gozam da mesma proprieda

38

a) Extensionajídade:

É imediata,

vem de(11,1)

b) Pa r não-orden ado:
Seja {T,X} = {;c-7

V a''

então

*l

+{,r, À} = .[a-2

con10

+T = T

e

';À

=

=

À}

V n'' = *À}

À

*{ r,X} ; {=-2 . =--2: vvn--2 : À}
e

como

T e À pertencem

a 7.2 segue

*lT À} : {n-:Z. .;- = VV n':Z = À}
ou seja

*Ív,X}

= {T,X}

k = {a'Z:

ac' Zc: T

c) Se pa ra ção
Seja:

Como 'r = +1

ma s

, (bn-7}
te mos

e portanto

T E: r.2'

{z-2; n-2c

T «$n-2}

pelo axioma (5)

ra'21 ]@rn-2)..., @*ra-2J]
ou s ej a
+k

(a'21

=

[«'2:

po r tan to

{a'2:

k *-'

n-2e

T "

*';.

*k

++h-Z}

]

e
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d)

Pa r te s
Seja

6'rTJ

=

{n'';

n'',

T}

ComoT : *T e, portanto, T c y.2,,

=';L T

ou seja;

:

-.> rEa-21 n--2

ó'r't) = {n-2.
FTT)

vem do axioma(2)

=' .z

n-2.- l} = *8'r,rJ;

e

= *ã'rTJ

e) U«i ão

) -lc: z-:Z}

Seja UTT) = {ac'l;rEz-:Ze

T

como no caso anterior,

t c y.2 e portanto,

rZ;-Zc:),;

c *':Z -* rF*-Z::J

- c z'

de onde

UT'rJ : {n-2; r#z'BcT)a'2c
ou s eJ a

f)

l n f i n i d ade

Jã mostramos, após(11.22),

que u = +u

g) Subst i tu iÇão

Seja @uma fórmula cujas únicas variáveis
; semconstantes;
i'Í''.

Seja

e cujo tipo mais baixo

S u pon h a mos q ue
(o?' ) (E :y'L
k

=

{g2':

pe ] o a x toma

rEazev)

( 5)

)
@a2g7

livres são

}

é

40

rZ/{-]) ]TEn2'cTJ .bra'gi-:ZJ ..-.. rB {-lE: *TJ4,*r {-:ZgÍ-:Z)]

r

tk = {g'L':Z;rE 'Í':Zc J

ou seja

mas

=cl E:T

ora

(ar')(Ely't)

...

portanto

,gi-lJ}

'Í-

ck

r#z2l-:Z)zi-:Z =z
®:ctyt

....

(=t'l)(Ely'u'l)$

:r''ly{.-l

gec k -» rFwz'.ZIU2:-lZ:

pa.

Ç5)

{

k = {gz':Z; rZnl' J$r zgÍ-7J}
e

tk

C on c l u i n do

(111.1)

Teorema : Os termos T, comT=*T

, são fechados

sob as ope raçoes d e ZF
As demonstrações antecedentes
tendo-se

podem ser estendidas,

o

(111.2) Teorema: Num modelo <y,"> de(Z,*)
regulares

,

os objetos

a E: t'' tais que tQ : a formam um modelo de ZF

Para este último teorema e necessário

restringirmo-nos

ãs fórmulas $ tais que para todo n regular
gul ar tal que
(111.3)

ob

existe Z/ re

$ag

Teorema: Se(õ,*)

for consistente,então

ZF

é

cona i s te n te

De ora em diante ao dizermos que uma certa constante T
representa

um conjunto queremos dizer

com o adendo, quando conveniente,

que +v =l

de que't é regular

$2

O S l STEMA DE ACKERMANN

lil

Ackermann em
te para caracterizar
(Lévy

propôs um sistema muito interessan

externamente os conjuntos.

l71, Reinhardt li31)

a ZF sem a regularidade.
ral de representa-lo

que este sistema é equivalente

Hã porém, uma maneira muito natu

em relação a('C,*)

No sistema A temos variáveis
do prímitivoM('aJ

Sabe-se

que

para classes

intuitivamente

e um predica

significa

quere

um

co nj u n to

As classes

são classes

nir quais classes

de conj u n tos

e p roc u ra

se

são conjuntos

clJ rnlr@a-*Mn) "'' ÍFZ/)rzlrz eg ''"-* $rz))
ÍiJ

=c

g

"

gcn

X) (Mnl " ..

''> a

=

g

M=n) 'F((y)($y

-'+ My) -'+ (Ez.)Mz

'~ ( u. ) ( a c z '+''} d)a.) .)

B)

M=«

(y(u

v y E =)

Em Y,4)rac,a:Z''..,

J

-} My

é uma fõrmuja cujos parâmetros

sao a, n.Z'' ',a?z e na qual não ocorre o predicado M
Se interpretarmos MrnJ como o predicado externo n= +=
vemos que os quatro axiomas são facilmente dedutíveis

de

([,*)

um

enriquecido.

Equiva]entemente,

modelo para .4, partindo
o modelo de ZF feito

é fáci]

de um modelo para(Z,+)

no parãqrafo

anterior

construir

: basta usar

h2

É interessante

observar

que o artificialismo

da conde

ção sobre o axioma y) desaparece neste contexto, ficando
conde ção

e xtremamente

a

na tuna l

Há outra maneira de interpretar

A em relação a(t,*-)

Sej a M o predi ca d o
Mrn"J

e tomamos o sistema

'--*
def

n'

rT,o' b'..,+J
z

E: y

"

que é a subteoria de(a,t)

cuja linguagem tem como única constante r,. e como único ti
PO o

t i PO

''o''

Obviamente, verificam-se

em(T 0 ,r..,+J

os axiomas cl)

13) e .S)

(111.4) Teorema Seja (b uma fórmula de río't''{,*J
nao a parege a co nata nte y.:, e ntão

[*: .: r.
->

... " «:' ,',]

«

rEzolrzoc 7.. J

Prova :

A

em que

-* [rg'Jr$rz'',*],

ruolruoE: zo.--., .brio

e,...J)

Tornando por hi pótese
0r

,nl;. . .J

-, (Z*'J*

:

'

temos

.«3*',. . . '*:'''', .".*'''', '«'*',
ap l i bando

(5a)

[«'*'.

.''' -

@.«:l'''';*S*í.

vem

r«:) r'.'J r«'J [«'.

.' *---'>'. ,«,,

;]

h3

e usa ndo a hi potes e mais uma vez

rr.'J r«'J

[«':

w' *--'' $'. ,"],

substituindonl
por a c7{
tese do teorema

e g2 por a ey{

temos

a

Concl usão

( 1 1 1 . 5)

T e o rema

rT. ; V{, *J F-- 'l
Usando os resultados
mos t í rar
( 11 1. 6 )

de Levy e Reinhardt pode

Te o rema

ÍToJV'iJ+) 1- ZF sem regularidade
No próximo parágrafo obtemos uín resultado des
te gane ro d i retamen te .
S3

O S l STEMA DE ZERMELO- FRAENKEL

Neste parágrafo
ca às considerações

apresentamos uma contrapartida
essencialmente

Seja Ti a subteoria

de('C,+)

sintáti

semânticas do $1
constituída

fórmulas em que não ocorrem constantes

e

a partir

cujas

das

variáveis

tem todas t í po ''zl''

Há uma tradução imediata entre as linguagens de T: e
de ZF, por omissão e introdução do tipo ''Í''. Por meio desta

tradução,

queremos demonstrar que
T.

1--

ZF

sem

re g ul a ri d ad e

Para isto, como no $1, demonstramosos axiomas de ZF,

um a

um:
a/

L J\ L çllD l \llld 1 1 u d u ç

A forma des ej ada nes te conte xto é

(K'L)(y'b) aJ' = y'u..-., (z'L)(/'t
jã

demonstrada

''

' e g ')

em ( 1 1 . 1 )

b) Par não ord enado
Pe lo axioma (3)

temos

: ={-1

(aJ''l) (y't'l)(Ez'u)('o'u)
('u'Ltz'L*--,
e por (5a) na forma

''(at)(gt)''

vem

(aJ')(y'u)(Ezt )('u'u)('o'uE z'u '''''' 'o
c) Se paração
Pe lo a xioma (3)

temos

radlJ r#g i'f:ZJ rZ'L'+.Z.) [Z{'''lC gÍ+Z .e:..
«

r#*

=

{+:Z

*"-''Z;.bzÍI

Como este g2'+:Zcn , temos pejo axioma(2)

[::. .{ - ."'

r«'Jrz.{Jr;q
d)

«{

« @.z]

Pa r te s
P e l o a xi onça

(u'L'l

( 3)

) (EU't ) (z'b ) (z'u E y't

apjícando(5a)
(at)(EU'L)(:J')(z'uc

*"-,

z'tc

na forma ''(=1)'',
y'u -e'- z'uc =t)

o'u-l

)

vem:

,{''J

45

e)

Un i ão
Pe l o

a xi oma

(3)

(oJ''l)(EU'u)(z'L)(zLt
e , novamente por
(a'u)(EU't)(z'u)(z'ut

f)

y'u ..-,(Et/')(z'ut

J

(5a)
yt

-.-.,

(EI/')(z'ue

l/'

l nf i n í dad e

Jã mostramos após(11.22)
g)

:ÉÍ-'J

que u tem tipo ''Í''

Suba t i tu i Ção

Seja @ uma fórmula de Li cujas únicas variáveis
vres são icz e gz. Su ponhamos q ue

(:r' ) (E !yt ) $:J' y'u
Pe } o

a x iom

a (5a) na forma ''ra2')r#gt )" segue
(=t'

a pl i c a n d o (

3)

l ) (E:y'u'

l y{.- l

e ( 2)vem

r«{'b r u5? {i [ g{«{ -*
e aplicando(5a)

1 ) ®ar''

íz«{J (a -i':Z.n @neVq]

na foíma

''rn'z')''

segue

Ízi'i ) ÍBz,2:J rZ/ J [ gÍ:z,{ .-* rZ.{) r cz.l: .-* +.'g/2'J]
Com estes fatos, temos suficientes
recursos
finir
( 111. 7)

os Ra' para qualquer ordínal
De

f i nação
x...= 8'rx.J

se ct é um ordinal
Ret :

U{R6 :6

.,
l imi
< cl}

a

para de

h6

( 1 1 1 .8)

Teorema

ct c 7.

-.* R

c: 7

Prova : Se R.a c y..z' , obviamente
X..

: 6"rJ?.Jc

No caso de um ordinal

I''.

limite

basta

toma r

a fõr

mu l a

b(ar' ,y'U)
como , por

'"-' Ord(J')
def

h i pótese

''- l/' = R:.&

,

( 6 CCEJ rE.'Z/2' J (b r6 , gz J
se g ue

q ue

:Jr J[ .{e
Como

R..a : {'Jf I'

B{

-»

ÍTÕ caJ.br6,yq]

e portanto tem t-lpi) "Í''

v eín

a

Z

A propriedade Rrac), "rZUJ

:l? i', é expresÉável em Li

Pode-se refazer as provas(a)-(g)

deste parágrafo,

cionando rgc')Rr=z') como hipótese.

Isto significa

clonar o ''axioma de Rank'' a Li. Tem-se então
(111.9)

Teorema

g'. + roca'JRrzzJ }-- ZF

( 1 1 1 . 10) Definição
S
0{

=

{ocz :

Ordrz7'J}

Usando o teorema anterior.

(que

teremos

tem tipo

{+.Z )

adi
adi -
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(111.11) Teorema A classe R,.

Z

é modelo de ZF

Vale a pena enunciar mais um fato sobre 0...'Usando
o teorema de Hartog, pode-se provar que dado um ordinal cl de tipo

''dl'', sempre existe

que Í3 não é injetãvel

em cl

Suponha que 0..

ínjetável

Esta injeção,
duziria

seja

que seria
isto

''i''

tal

em umcl de tipo ''i''

uma função de tipo ''iF:Z'',in

funções injetoras

B > cl em ct. Ora,

í3 de tipo

de tipo ''Í''

contradiz

de-l quaisquer

o resultado

de Hartog

Logo

( 1 1 1 . 1 2) 'teorema

Os o r d i n a i s 0X.

s ã o c ardinais

SISTEMAS DE CONJtJNTOSE CLASSES
Neste parágrafo
do tipo ''Kelley
Trata-se
i'classes'',

construímos

um modelo para uma teoria

Morde'' - ver Kelley lól

de uma teoria

cujas variáveis

representam

algumas das quais podem ser ''conjuntos''.

classe é um conjunto se eja pertencer

a outra classe.

se supor uln operador ''{ ll'- como o de(=,+)

Os Axiomas, com as convenções usuais,
1

-

rn,)rgJ

=g-e-+

11 - r=lJ...r#g)ra;]ncg.--,

f'zlrzclc-e-+

são

n:g)

'brn,a:Z...)]

:

Unia

Pode

h8

Defi nação:

Seja M a classe
A/ = {n:

M e

1 1

1

IV

a c l a s s e dos conj

-

r.cJ

[n

E:

-

ralrZ/)[nE:

M

--

Õ'n

É:

r##J

c g}

u n tos

M]

M Ag E: M-'' r3u

g) E:M]

raJ ["a á .fzznç?ão"A"rdom aJ c M" -- "r m nJ c M"]
vl

Ín)

[«

:

M

-*

V E!

'-

:

M]

(EytxKy

Q

r#aJraC:M A Q c=

VlllSeja

U*

<P',*>

mo d e l o p a ra

a

um

modelo

te o ri a

Para representar

''KM''

ry)ryc:JC -* gutg]cn]

A

para('r,*).

to .Kldefinido

Podemos

construir

um

conj unto

do

a c i ma

a classe M t omamos

modelo - é o R.. para o ordinal
Para representar

@Jl

u

0 ,

as classes

externamente,de

0

próprias

tomamos o

todas as classes

de R.

conjun
da-

das por constantes ''ln&;4) z'l'',onde @é uma fórmula de L.1;0
a linguagem, sem constantes, dos tipos ''O'i e ''-7''
0 conjunto base do modelo será então
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A relação de pertinência
re ] a ç ã o ''c'l

será representada pela própria

d o mo d e l o o ri g i nal

ttti.13)

lço!.emq

<g,e>

e um modelo

para

KM.

A prova é imediata para todos os axiomas com exceção da
subst i tui Ção V
Seja / um elemento de.g tal que fé

umacolação de pa-

res <a,b> tais que se <a,b>E:f e <a,c>c:.f

então b = c;

Seja -tncR,, e seja n a classe d.s''b'' tais que existe
a

e. nl

e <a,b>ef

Paraverificar

o axioma(v) deve-se provar que
0

Q ra

,

se

o u

s eJ a ,

/' C

ls

to e

11

llediato

{«':z;

e se .fd Ro

então fc K

.b.':z}

onde 4)E'z é uma f(5rmula tal que
q,:;-l -.-*(Etl'l)(Ez'l)(;'l
a partir

da qua] se pode obter uma fórmula Qrg'],z-lZJ

.f
onde

= < y'l,z'l>)

= {<w'z,*'l> ;

P está nas condições

.Prw':z,*'7)}

do axioma(5)

DaÍ, tal como no caso de ZF, segue-se que nosso
pertence a y..Z e portanto,
Podemos conc] ui r com o
( 11 1. 14 )

Co rol

á rí o

bons

n E: Ã'a

is

(6,*)

-*

bons

is

Kt4

''Hlt
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$5

- UM MOOELO

E ETERNO

PARA

ZF

Seja Ti a subteoria de('6,*)
cuja linguagem, Li' está
restrita às fórmulas com variáveis de tipo ''í'' e sem consta n tes

Jã mostramos que há uma tradução de Zermelo-Fraenkel

para Li e vice-versa,
mas

tai que os teoremas de ZF sao teore-

de T

É um fato
linguagem,

conhecido

pode-se

tanto em Li)
se definir

que,

internamente

definir

de uma g8delização

em Zermelo-Fraenkel(e

a noção de modelo.
segue,

te um modelo para ZF)aonde
unia tradução

da frase

''(Existe

''Existe

Zerme l o- Fraenke

em notação

da
por-

Em particular,

a noção de modelos para Zermejo-Fraenke]

do ao Teorema de GUdel,

gua gem de

através

pode
e, deva

óbvia,ZF,IZ(Exis-

um modelo para ZF)''

é

um modelo para ZF'' para a

l

Denotamospor ''IExiste

um modelo para ZFlil a traduç

para Li da frase entre parênteses. Podemos, agora enunci
o teorema cuja prova pretendemos indicar neste parágrafo
(111.15)
do q ual
(lll.i6)

Teorema('6,+)
se gue

f"-

tExiste

de ZF]

o

Corolário('6,+)f--

Consis

0 esboço da prova de(111.15)
sos

um modelo

ZF

será feito em vários pas
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]) Fixado um ''i'',

mostraremos primeiro que 7...7 é moda

[o para Zermejo-Fraenke]

sem regularidade.

será a linguagem formal a ser

A linguagem

internajízada.

elementos do modelo usaremos variáveis

Li

Para falar

de

de tipo ''Í-lZ''. Assim,

até menção em contrário,
usaremos a linguagem Li-l,i
q uec i da com a cons ta n te }'... ,

enri

2) As fórmulas de Li serão godejizadas na própria L
em elementos de r.

, - da forma usual

'": : *:' : «., '«:; ;:'»
': :«:' : «', '.:: 'l:'»
lll

<2, r@'x
, r0'->

lv

<3, 3 , ' @l >

V
VI

«-.
«--.

r$

«

W' = <4, '+',

' + -'' ü'

:

<5,

'#'

'Q' >
,

'@' >

'r*l:JO ' :

«., 'a;l', '.'

>

'''«:'»'

«',

»

:

'":','

''

3) A classe-modelo será r,Í..Z' A classe q.ue corresponde.

ra as constantes da linguagem diagrama de V'{.IZ será
lo;'l:(EU't'l)
o'L'l = <8,8,'y'L'l>)
A relação c: de LI será

representada

tut'l:(Eyt''l)(Ez'u'l)(a?''l=

pela
< y't-l

{-

: *Í-lJ

classe
, z't-l
}

>
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ZI) Através desta g8del ização as noções de ''fórmula atõ
mica'', ''fórmula'', ''sentença'' e outras necessárias,

tanto de

Liquanto da linguagem-diagrama, estão correspondidas
por
cl asses definíveis - i.e., definÍveis através de umafórmula -

de L

i - 1, í

5) Seja ''.É''
que será definida

a relação de Li-l,i ' com a constante y{.:Z
peias condições a seguir. Consideramos o

sentido dos abusos de linguagem aqui empregados como auto
e xp] a n a tÓ ri o

g92.g..Lç.ao : Seja

4 a classe

das gbdetizaçÕes de fórmulas

da linguagem diagrama do tipo ''=
(lll.j7)

ral'c

Á)IP'{..Z,,Ç

a{

E: g'b'Jrr

-.-..

raBI-'ZJryi-Z)r

;

íÍ-

E {-:Z

-. r {- ,z/{-z>: w l
ou s eJ a )

(

111

.18) rac2'''ZJrgÍ':Z)[y{.:Z .'É;' {- E: {-'Z'....,.. <aÍ-'Z,gÍ--Z>C: 0J]

Lembrando que
(lll.j9)

<aÍ--],gÍ-]Z>e

rnt' Z)rgÍ'lJEy{.].,É:'i-

Condição 2: Seja B a classe
linguagem

Z) .c-» ici-- e Z/Z'] ' vem

diagrama

do

tipo

E: {-Z''-:.

das gbdelízaçÕes
''a

{- e Z/z'Z]

de fórmulas da

= g2:--1Zrr

(11 1.20) raz'cBJEb'.Í..Z .Éal:

..- rnÍ':ZJrgÍ-:ZJr { :

... {- = gÍ'z)]

'l:-

: gÍ-.Z'

:,.
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::

(111.21) rn2''llrZ/{'7)r7{- ,É:'i-:z

2:-.Z'....,. {-Z:

As condições 3 a 8 são análogas entre si,
a prese nta remos a conde ção 7
.gg.2.g..LS.ao
7:

Seja C' a classe

livre.

ção que, dado Z/' em C',encontra
da fórmula representada

l ugar

de n

Z

(ili.22)

rwÍc

Seja Srz2'' Z,gÍJ

a)[r{.:z,É< 6, '«{',.

Z /É: S r*z:-],'

ll''. .,É'?a;lJ'br"'J

- («:'9' «,.,
6) A re cação '',Ái'
de

Li-l

az'lZ

no

> '-.-*
{l)]

trocado em ntiúdo e abusando da notação,
r'ora;l)')

opera'

a gode] ização da fórmula obti

por gz substituindo-se

.-(Z{';9rt''.Í-

( iii.23)

por isto ape

das gUdelizaçÕes de fórmulas do

tiPO ''$rn2'J'l de uma variável
da

{-:Z]

isto

significa

'-..

.Ã 'i '«i:, t«'-'r,l

acima é definível

por uma fórmula

, i e r2:-.7

7) Seja .4Z a classe(defínível)
gbdelízaçÕes

de Li correspondente

às

das fórmulas de Li que são traduções dos axio-

mas de Zermejo-Fraenke]

sem a regularidade.

Queremos most ra r q ue

(1 11.24) Teorema: racÍJ]aÍC:.4Z-' I''Í:-Z.,É l:]
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Isto pode ser feito

em(r,t),

com auxílio

de vários

le

nla s

(111.25) Lema(Extensionalídade)
(Z:,*)

f-rl''{.,

Prova:

,;rr«{)rg{)

.'

:

Z/{

.:-.

r*ÍJr

c

Peia definição de 'l,É'' e por(111.]9)

o conse

q uente vem de

:

(aJ''])(yt'l)\V.t.l
}'nt'
y'u-l ..-* (J')(z'te
e a expressão entre colchetes é equivalente
rb'

'z-]

g

1:-- 171

{

onde, por(111.21)

o

segundo

r;*':)

K«,.:

e

portanto

F {,--

z

o primeiro
{-]

e

7

{-

]

cíc

{,-- ]

.Z '7.

g' J

'---

{-1

U

a

'+--» z

membro equivale

{,-- l

€

a

]

a

,É '::i-'

c .{-'

b «---* r«,.,

,F'*'-''

.'-''J

l

a

r.{'')[r.{-'.

,,{-')

''--'''*Í- : yi''J]

de onde se conclui(111.25)
s tonal i dade (

1)

de

usando o axioma de exte n

(C,*)

Os outros axiomas e esquemas podemser demonstrados de maneira
análoga. A dificuldade é que as demonstrações e até os enuncia-

dos, se feitos

com rigor,

são extremamente complexos.

A

tufo de exemplo, daremos o enunciado do teorema que permite
a definição
u s ua i s

de 'l,É:'' para axiomas de separação,

com os abusos
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Lema(111.26)
ditados

Seja r'a

classe das gBdelizaçi3es de prg

com uma variável

livre.

Seja Cra',g'L)

o predi-

cado que diz ''g7' é a gt3de]ização do axioma de compree.2
são sobre o predicado representado
Então

-

r«')rZ/h [a": .P « C'ra',y'J
Através
par,

destesjemas,

separação,

pela godel ização zz'.

7,.,

.Á: g']

em número de 7: extensionalidade,

partes,

união,

ção,obtemos por uma disjunção

infinidade

e substitui

a prova do Teorema(lll

2 zl )

8) Internalízando
que a classe

a noção de prova é possível

Z.r das g8del izaçÕes de teoremas de Zermelo

Fraenkel sem regularidade
( ll

mostrar

é defínÍvel

por uma fórmula e que

27) Teorema

rC,*JF [ra'Jrn':

z.z' ' t'',., ,É«'J]

9) Até aqui , ufanos 7{..Z como modelo, mesmo sabendo que
r21..Z sÓ é modelo de Z-r e não de ZF (com regularidade)
razoes de símpjicidade

e para chegar ao teorema(IV,3)

por
do

próximo capítulo.
Substituindo y{.] por Ra{, que é o ''RCEildo
ordinal a'(o'menor
ordínal' dó tipo ''i''),
todas as provas po
dem ser refeitos
Ó b vi a ,

e, provando a regularidade,

vem na notação
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( 1 1 1 .28) Teorema

r«b
9) Resta,

[«'.

zf'

finalmente,

reduzir

a fórmula acima, que es-

tá na linguagem Li.l,i
com as constantes
fórmula conven i ente de L
Para isto
prl meíra

a vei s
tomamos duas variáveis,

representara

A própria
te-nos obter

y{.Z
p'

e Ro{

e zo' onde a

R.,: e a segunda a relação

definição

implícita

a unia

''.,,Éi'

que demos de ''.,Á'' per

uma fórmula (lbraz,!/z),que

diz ''g2' é uma relação

entre õc&e gUde] izaçÕes de fórmulas de Li' ta] que at serve
como modelo interno de Zermelo-Fraenkel''.
As variáveis
de
tipo ''i--Zi' i.e.,

os elementos do modelo V'?].],são elimina

veia por condições ''zl' E: =L''!onde =z é o modelo

Podemos,então reformular(111.15)
{ 1 1 1 . 2 9)

Te o re ma

('r,*) [--r''ÍI r'«{'J @,{,:,$, r*ÍJ r*'' zp - «{,:{».«bJ
e chegamos à conclusão que(C,+)

é uma teoria

te que ZF no sentido em que Ti(subteoria
teoremas não demonstráveis em ZF

mai for

de(Z',+)

tem
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$6 - CATEGORIAS

Para encerrar
é possível

colocar

este capítulo,

mencionamos o fato de que

todas as categorias

usuais dentro

de

(6, * )

Unia forma de se fazer

é considerar categorias,

isto

funtores e transformações naturais
os objetos

e morfismos

do-se tratar
objeto

para representar
ria

sendo classes

de uma categoria

dentro

de outra

seja

T na categoria
colho objeto

de tipo

''-l''.

Desejan-

dada por uma constante

categoria,

dada por uma constante

tegoría,

colmoclasses de tipo ''O''

basta
maior.

estará
de outras

T como

tomar o termo
Assim,

toda catego

representada,seja
categorias

+l

como ca

CAP TTULO
ALGUNS

$l

-

MODELOS

RE MULTADOS

e Ti

remas de Incompletude.

estão

Esta,

Para esclarecer

mas a respeito
válidos

se(6,*)

os Teo-

modelos internos que cons -

a situação

neste parágrafo

prÓximasde violar

ao menos, é a impressão que se

tem quando observamos os vários

serão

E P ROB LEMAS

l NTERNOS

As teorias('6,+)

truímos.

lV

enunciámos vários

e no seguinte.

teore

Os teoremas

for consistente

(IV.l) Teorema: y{.]
é' modelo para('C,+).
Não se pode,
porém, definir a relação ''.P '' por uma fórmula
A demonstração externa de que tr.Í..Z é modelo jã foi i.n
ditada no .Capítulo 11, bastando interpretar
termos de
tipo ''€7'' em classes
terpretaçao

de tipo ''i'-Z-.j"

nao pode ser descrita

de y...7'

internamente

uma sÓ fórmula por causa da impossibilidade
tifícar

sobre tipos.

Evidentemente

Esta in por

de se quan

é possível

mostrar

internamente que i/{..Z serve de modelo. para conjuntos fl
ni.tós(externos)
de fórmulas de(C,,*)

(IV.2) Teorema: I''{.IZ é modelo para Ti mas não se pode
provar numa prova finita que, para toda a de T
I''.Z.P 'a'
Aqui a demonstração do teorema(111.]5).

tal como feita
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até

o item 6),

mostra que a relação

''.Ã -' pode ser de

finada por uma fórmula de Li' 0 choque com os Teoremas
de Incompletude

é impedido, contrariamente

ao caso de

ZFÍpor ser impossível construir uma prova de 7{..Z ..Ê 'a'
para todos os axiomas ct de Ti Isto é, dada uma godelização

X de umaxioma de Ti' é possível

provar

que

r2:-.Z .Ê 'K; o que nao se consegue é mostrar que

r«' . n rt,, ., .b .'J
onde T é a classe
$2

pEF I N I ÇÕES

(IV.3)

das g8'dejizaçÕes de axiomas de T

DE VERDADE

Teorema:

Existe

uma definição

de Verdade

para

Li em L i-l , i + t''Í-.Z
A prova d es te teo re ma pode ser baseada na prova do teo

rema(111.]5),

item5.

te unia relação

definível

Lá

fica estabejecidoqueexis'',É:: '' tal que, para toda sen-

tença a, r7.Í.:,/:B')+->(CÍ'!Como a {..->a.# , resu] ta
( r,í-!

Procurando reduzir

.,É:

a

) ''-' (a )

isto a uma fórmula da linguagem L

c hega mos ao

llV.4) Teorema: Em Li é possível dar umaaproximação
de definição de Verdade para a própria L:
Seja

cruz ,zoZJ como em (111.29),

a

fórmula del
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que diz ser uz uma classe

apropriada

7{--.Z e o{ uma relação
binária
Então, do teorema anterior(IV.3)

para representar

para representar
vem

''.Ã:r''

(IV.5) r a JTEo2'Jr$rz4{,o7'J
« r<UZ,rO>: O2:-'-*a))
esquema este que chega muito próximo a uma definição
de Verd ade
$3

Hã duas maneiras naturais de fortelecer(Z,+).

A pri

medra é por introdução de um Axioma de Definibilidade

que

garanta

uma

que

constante.

todo

elemento

A operação

de

qualquer

consiste

çao do Modelo Minimal da Teoria
segunda possibilidade,

dado

por

eín algo análogo ã introclu
dos Conjuntos de Cohen.

A

bastante

explorada pelo autor

e

por J.Zimbarg,

modifica o axioma(5),

exigindo que cada

7t

seja extensão

de ordem superior(num

sentido bem preciso)

de yZ.].

já

Hz seja

Com este axioma

xiomas de Infinidade
ma de Construtibi]
(z , * )

é possível

provar uma série

de ZF, concluindo

de A-

portanto que o Axio-

idade, 7 = .Z}, é falso

se imergirmos ZF em

Há esperanças que um estudo cuidadoso de extensões de
('C,+) leve inclusive

à solução da Hip(5tese do Contínuo.

Queremos ainda observar
('C,*)

com os axiomas(1)

das teorias

a(5)

que apresentamos

o

sistema

por desejarmos explorar

mais fracas, construtíveis

uma

dentro de nosso esque

6]

ma geral, em que ainda fosse possível
"NEW

Um d

FOPNDATIONS''

E O AXIOMA

tirar

DA ESCOLHA

os problemas mais e lusiyos dos Fundamentos é a com

paraçao do sistema ''New Foundations'',
outros s í s temas de conj untos

NF, de Quíne 1121,com

Quine sugere uma fórmula de evitar
se ] ]

ZF

e a linguagem tipificada,

o Paradoxo de

Rus

que é a seguinte

Chama-se uma fórmu]a 4) da linguagem de ZF de est;2'at;{.f{
acIDeZ quando for possível
as variáveis

atribuir

tipos(positivos)

a todas

de 4) de modo que em toda subfórmulancy

@otipoatribuÍdo
tribuído a n

agéuma

unidade

superioraotípo

de
a-

Axi omas

l

ralrgJ

g 'e-} rz)r'zca
n = g

'e-'>zcg,J

-(- -}

r

11 rn.Z)...
Esta teoria

ylraJracCy *--'- 'bra,n:Z,...)](+

é bastante

diversa

estratificã-

ve l )

das demais. Specker lt71

mostra que o Axioma da Escolha é falso para NF. Specker
mostra que a consistência
de uma teoria

de tipos

que os universos
(a e-> a*).

de NF é equivalente
inteiros,

de dois tipos

No mesmoartigo,

positivos
quaisquer

1181

à consistência

e negativos,

em

sejam

isomorfos

Specker afirma que o

Axioma da
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Escolha é falso

para uma ta]

teoria

de tipos.

Baseado nes-

tes dados procuramos mostrar que a existência
ra(C,+)

acarretaria

a existência

o Axioma da Escolha é falso
esforços

de modelos para NF e que

em('6,+).

Infelizmente

ambos os

nas teorias

de tipos

goraram. Parece ser essencial

que se associamaNF,

segundo o

tipos sejam bem separados;
to é falso em (U,*)

de modelos pa

método de Specker,

zz'c:n.7 acarretando

NF é uma teoria muito instável

0 estudo comparado de NF e(Z,+)
dos i nteres dantes

que J>{.

;em l51,

que a introdução de Uz'eZemente na teoria
nar o Axioma da Escolha consistente

que

os
Is-

Jensen mostra

já basta para tor-

poderá trazer resulta

$5 - OUTROS S l STEMAS
Neste parágrafo
relacionados

queremos apenas mencionar dois sistemas

com o nosso. 0 primeiro

é o sistema obtido

de

ZF com a introdução do Princípio
de Reflexão de Lévy. É fácil ver que este Princípio é um teorema de T
0 outro sistema a mencionar encontra-se
Priest

llil,

cuja intenção

auto-referente.
(aberta

em cima)

Sua solução é criar
de linguagens

que fizemos aos tipos

ser

umalinguagem

uma hierarquia

e esta aberta

de Russell,

o axioma de compreensão
ín fmi tos

também é de criar

na tese de G.G.

especialmente

ãs

positiva
objeç3es

o fato

de

insuficiente para gerar conjuntos
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NOTAC ÕES

(aJ

-

''para

rFnJ

-

todo

''eÉI

s te

(1)raiz
,...,a2')

x''
xll

- uma fórmula + cujas variáveis
nZ''

'',

livres

são

an

w'7] - a formula + acima onde Z/Z foi substituído

no

l ugar de n;l

[/Z/{]

-é

um iiquantificador

da variável

de ordem zero'':

substituição

g2 pejo termo T

a fõrmuja obtida da fórmula + quando toda variável
n' - livre, ligada e mesmo dentro de ''{ }'' - é substi
tuÍda por al'

i nguagemde (e:,*)
inguagem obtida de (k; sem o operador { }
L

T

inguagem obtida de L restringindo
a restrição

da teoria(Z:,t)

teoremas de('6,t)
7:-.Z ''

o u

ã ]ínguagem L;,

que estão escritos

alinguagemobtida

todos os tiposa ''i''
i.e.,

os

na suba inguagem L

de L restringindo

os tipos

a

'-21''

pelo cónaexformulassão omitidos parênteses quandoseu lugar fica óbvio
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67 R E S

U MO

Apresentamos uma teoria
sobre os inteiros

negativos.

de tipos cujos

índices

variam

Os tipos são cumulativos

na

medida em que termos de tipo ''Í'' tem tipo '''í'flZii também. Através de um morfismo ''+'', que não é símbolo da linguagem,
é possível

fazer um isomorfismo entre todos estes tipos de

modo que a sub-teoria

na linguagem cujos tipos

vão

até

iii-.Zii é essencialmente a mesmaque aquela cujos tipos
até --i-- ou até ''On
Com estes recursos
te que ZF(('6,*)}--

mais for-

Consis ZF) em que(externamente)

compreensão plena,
ponde uma classe

criamos uma teoria(t:,*)

isto

vale

é, em que a todo predicado corres-

que ''representa''

pensa um axioma especial

são

o predicado.(?1;,+)

de infinidade

di S

a
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A BS T RAC T

We present a tape theory where the
type índices
cumulative

range over negatíve

integers.

The topes

are

in that termo of tape ''z:'' algo belong to

tape

'',í+.Zi'. Through a morphism '':e'', ''+'' does not belong to
tanguage, it is possible

the

to make all topes isomorphic

se

that the subtheory in the language whose topes range up to
iiÍ-.Z''ís

essentially

the game as the subtheory that

rangem

up to ''l:'' or up to ''O''. Usíng these methods we are able to
design a theory(%,'')
with an(externas)
each predicate
''portrays
Axi om.

''

stronger

kind of fulo comprehension, i.e.,

it is possible

it.(Z:,v')

then ZF(('6,*)}-Consís
to associate

ZF)
to

a class

that

also dispenses with a specia]

Infinita

