
Intuicionismo e Teoria de Categorias/Topos
Tempo Linguagens e Limites Cognitivos em Matemática1

Santiago de Compostela, 29/3/2007

Notas para uma conferência no âmbito do VII Coloquio Compostelano de Lógica Y Filosofía Analítica

1Eduardo Francisco Rêgo. ���������	�
 �� ���������� ��� � ��	��
 �� ���������� �� 	���������� �
 �
��

- FACULDADE �� CIENCIAS �� UNIVERSIDADE DO PORTO.

1



1 Intuicionismo - aspectos gerais

O programa intuicionista foi iniciado por Brower, com as considerações sobre os fundamentos da matemática
na sua tese de doutoramento, [Brower (1907)], e por ele consistentemente prosseguido e desenvolvido, du-
rante toda a sua vida2 . O programa tem como características principais: por um lado a desvalorização da
lógica, a par da linguagem matemática formal, como instrumento de criação e fundamentação matemática
e, principalmente, a recusa de alguns dos seus princípios clássicos, nomeadamente o Princípio do 3o Ex-
cluído (tertio non datur) e a interdefinibilidade dos quantificadores com a negação; por outro lado, uma
construção alternativa do continuum real (e, de forma associada e mais geral, de uma teoria própria
para conjuntos), que conduz a uma análise real matemática com resultados fortemente divergentes dos
correspondentes clássicos (e.g. o chamado Teorema de Brower: toda a função real definida no continuum
unitário é contínua). Tem também um carácter fortemente revisionista, com oposição particular ao logi-
cismo (de Frege, Dedekind, Russel) e ao formalismo (de Hilbert)3 e uma forte fundamentação filosófica,
de tipo fenomenológico e de raíz Kantiana, e marcadamente anti-realista, ontológica e semanticamente.
Brower considera a intuição apriori do tempo como o fenómeno fundamental do intelecto humano, que,
por abstração (do seu conteúdo emocional) se torna na noção fundamentel do pensamento matemático,
mas com o abandono, mesmo recusa, do apriorismo Kantiano das noções espaciais e geométricas: nas
suas palavras [Brower (1983b)]:

“(. . . ) However weak the position of intuitionism seemed to be after this period of math-
ematical development [Brower está a referir-se essencialmente aos desenvolvimentos da geometria
no século XIX, em particular ao surgimento das geometrias não-euclidianas], it has recovered by
abandoning Kant’s apriority of space but adhering the more resolutely to the apriority of
time. This neo-intuitionism [é assim que Brower se refere ao intuicionismo!] considers the falling
apart of moments of life into qualitatevily different parts, to be reunited only while remaining
separated by time , as the the fundamental phenomenon of the human intelect, passing by
abstracting from its emotional content into the fundamental phenomenon of mathematical
thinking, the intuition of the bare two-oneness. This intuition of two-oneness, the basal in-
tuition of mathematics creates not only the numbers one and two, but also all finite ordinal
numbers, inasmuch as one of the elements of the two-oneness may be though of as a new
two-oneness, which process may be repeated indefinetely; this gives rise still further to the
smallest infinite ordinal number.

[E Brower prossegue para a consideração de noções de tipo geométrico]
Finally this basal intuition of mathematics, in wich the connected and the separate, the

continuous and the discrete are united, gives rise immediately to the intuition of the linear
continuum, i.e., of the “between,” which is not exhaustible by the interposition of new units
and which therefore can never be though of as a mere collection of units.

[Destaque nosso: como veremos, mais à frente e com mais detalhe, estão já nesta frase os ingre-
dientes metafísicos da construção matemática do continuum intuicionista]

In this way the apriority ot time does not only qualify the properties of arithmetic as
synthetic apriori judgements, but it does the same for those of geometry, and not only for
elementary two- and three-dimensional geometry, but for non-euclidian and n-dimensional
geometries as well. For since Descartes we have learned to reduce all these geometries to
arithmetic by means of the calculus of coordinates".

[Aqui vemos que Brower se junta ao movimento geral de aritmetização da análise, com o enfraque-
cimento progressivo uso da intuição geométrica, que se sedimenta definitivamente.a partir do século
XIX.]

2Ver por exemplo [Brower(1952)], em que é dada uma versão intuicionista do seu mais famoso teorema, o Teorema do
Ponto Fixo

3No entanto, é por vezes ignorado que o intuicionismo e a parte finitista do programa Hilbertinano, têm fortes car-
acterísticas em comum que derivam das mesmas influências Kantianas, nomeadamente na concepção do que é necessário
para o reconhecimento da existência e que conduz em ambos à exigência construtiva de uma "exibição"de facto. (ver
[Detlefsen(1998)]
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Em Brower todo o programa matemático tem uma fundamentação filosófica de raíz fenomeno-
lógica. Citando Carl Posy (2005), pp.329:

(. . . ) Brower proposed epistemic and ontological foundations for the discrete and con-
tinuous parts of mathematics, and he authored scathing philosophical critiques of the use of
logic and language in classical mathematics. But all these rest upon a pervasive phenomeno-
logical base, a picture of a mathematical subject constructing objects from intuitive material
abstracted from “primordial consciousness”.

Neste trabalho, bem como em [Posy (1992)] ( ver também [Detlefsen(1998)]) é explicado como Kant
é um precursor da lógica intuicionista, não directamente na sua epistemologia da matemática, em que
difere radicalmente do intuicionismo -

"[Kant] will have no truck mathematically or generally with predicatively incomplete ob-
jects or undetermined identity"(ibidem, pp. 348).

- mas na sua metafísica geral, com o idealismo transcendental a usar uma lógica (pró)intuicionista
para o discurso empírico. Seguindo um pouco a apresentação de Posy (ibidem) do argumento de Kant, no
capítulo ‘Antinomia’ da Crítica da Razão Pura, sobre um paradoxo que o realismo enfrenta relativamente
ao universo físico: por um lado o realista aceita, como uma verdade lógica, que o universo deve ser
espacialmente finito ou infinito, ou seja a seguinte disjunção é verdadeira:

(9x)(8y)[» E(x; y) ¡! F (x; y)] _ (8x)(9y)[» E(x; y) ^ F (y; x)]

Em que x; y percorrem regiões espaciais, E(x; y) significa equidistância de um dado centro fixo e
F (x; y) significa que x está mais distante desse centro fixo do que y. Kant dá então argumentos para
refutar cada lado da disjunção. Sem discutir a validade actual desses argumentos (Kant não estava em
posição de considerar as possibilidades que as geometrias não-euclidianas oferecem) o que importa aqui
destacar é que Kant afirma que o idealista transcendental escapa a esta antinomia porque para ele, e
logo à partida, aquela disjunção não é uma verdade lógica! Posy (1992) faz, na linha deste exemplo,
uma interpretação e explicação muito interessantes de posições Kantianas à luz, mais actual, da lógica e
princípios intuicionistas. Em particular, a conclusão que decorre do argumento anterior de que o universo
nem é finito nem é infinito, enquadra-se naturalmente com a incompletude predicativa e identidade
subdeterminada que permeia a matemática intuicionista, como veremos com algum detalhe em relação ao
continuum, e que decorre da visão “assertabilista” do significado dos quantificadores existencial/universal4

A lógica intuicionista foi integrada desde cedo no estudo geral dos sistemas lógicos formais, em virtude
da formalização por Heyting (aluno de Brower), nos anos 1930s, da lógica e da aritmética intuicionista,
[Heyting (1930,1931)], feita à revelia e contra a oposição manifesta do mestre5 . Ao contrário de Brower,
em que as posições face à lógica seguem considerações ontológicas, e.g. sobre a indeterminação da

4Por outro lado, para Kant a matemática não é de natureza empírica, e a ela não se aplica o seu pessimismo espis-
temológico em relação às ciências empíricas. Em relação à matemática, a posição de Kant é, ao contrário, de realismo
semântico e optimismo e defesa da aplicabilidade da lógica clássica.

5Desde as interpretações e resultados de Godel para a lógica intuicionista, IL , e.g.
Uma “tradução” g(φ) de fórmulas φ , com o Teorema da Tradução (Negativa) (descoberto
independentemente por Gentzen (1974)): Γ ⊢CL φ iff g(Γ) ⊢IL g(φ), Godel (1933a) (em que CL e IL designam,

respectivamente, lógica clássica e lógica intuicionista)
A prova de que o cálculo proposicional intuicionista não pode ser finitamente-valorado, i.e. caracte-
rizado por um número finito de valores verdade , Godel (1932)

A interpretação modal, por tradução m(φ), no sistem S4 de Lewis: Γ ⊢IL φ iff m(Γ)
S4−→ m(φ), Godel (1933b) (Godel

provou só se; a prova completa viria a ser feita por McKinsey e Tarski (1948) )
Passando pelas interpretações algébricas em termos de reticulados de subconjuntos (Algebras de Heyting de que falaremos

no âmbito da teoria dos Topos) e suas representações topológicas (Stone (1937), A. Tarski (1938) e McKinsey e Tarski
(1948)).

Até às interpretações de teoria de modelos para IL, por Evert Beth (1947), mas principalmente por Saul Kripke (1965),
e as correspondentes provas (usualmente clássicas!) de Integridade e Completude.

E ao culminar, na nossa panorâmica, na fusão e integração em Teoria de Topos, onde aliás, e como veremos, as Álgebras
de Heyting e os modelos de natureza topológica são prevalecentes.
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identidade, Heyting é metafisicamente neutro. Para Heyting, a lógica intuicionista reflecte, e resulta, do
significado das partículas lógicas, que é dado pelo papel (ou descrição) dinâmico que desempenham na
sua noção de prova construtiva e que substitui a noção mais usual de ‘verdade num modelo’ pela noção
de verdade por“assertabilidade”, [Heyting (1966)]. Embora seja mantido como essencial o construtivismo
do programa de Brower, com Heyting perdem significado as considerações ontológicas sobre os objectos
matemáticos6 .

2 O Continuum Intuicionista

Comparativamente com a lógica, per se, a análise intuicionista permaneceu marginal, mas, para um olhar
matemático, é talvez nela que melhor se vê o estranho e radical alcance da lógica intuicionista e a forma
como ela se associa, em estreita interdependência, a outros princípios que importam, quer à prática
matemática quer à metafísica (ontologia) ou à filosofia da linguagem: princípios de escolha (axioma
da escolha), de distinção extensional/intensional, de bivalência, de (in)determinação da identidade e de
elementos constituintes (atomização e noção de ponto espacial).

A construção intuicionista do continuum,7 enquadra-se de forma mais geral nos princípios de uma
"Teoria de Conjuntos” intuicionista, desenvolvida por Brower, que se afasta não só da teoria de conjuntos
clássica, que à época se estabelecia, como de versões construtivistas radicais avançadas por matemáticos
— a quem Brower chamava “pré-intuicionistas”— e que pretendiam restringir a matemática aos conjuntos
finitamente descritos e a sucessões algoritmicamente geradas.8

Brower considera espécies (species), colecções cujos elementos têm alguma propriedade em comum.9

Por exemplo, cada número real é definido como uma colecção infinita de sucessões de Cauchy de racionais
que estão ligadas por uma relação (de equivalência): ® » ¯ se

8n9m8k j®(m+ k)¡ ¯(m+ k)j < 2¡n

(No entanto, o m deve ser dado em função do n de forma construtiva; como já antes, na definição
prévia e análoga de sucessão de Cauchy). Mais geralmente, Brower define os conjuntos construtivos de
sucessões que se podem (e devem) considerar; o carácter construtivo está na existência de um processo
comum de gerar as sucessões a integrar um tal conjunto, a que Brower chama espalhamento (spread):
é uma espécie, S, que consiste de sucessões finitas de números naturais, (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk), ditas os nós
(ou sucessões admissíveis) do espalhamento, definida por uma regra (do espalhamento), que para cada
sucessão finita de números naturais determina efectivamente se ela é ou não admissível e tal que:

1) A sucessão vazia é admissível.
2) Se (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk) é admissível, todo o seu segmento inicial, (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; ni) ; i < k, é também

admissível.
3) Se (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk) é admissível, existe pelo menos um m 2 N, tal que (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk;m) é também

admissível. (i.e., cada nó tem pelo menos um sucessor no sentido seguinte)
Se consideramos a relação de ordem entre sucessões finitas de naturais, dada por s < t se s é um

segmento inicial de t, temos que o espalhamento S é uma árvore de ramos infinitos com raiz a
sucessão vazia.

6Citando Posy (2005):
"The proof interpretation of the logical particles says nothing per se about the objects of mathematics. Indeed, the

assumption that a theory of truth must be referential — that it must involve a theory of objects — is precisely the assumption
that Heyting attributes to the classical mathematician. Having made this assumption, the classical mathematician is then
forced to posit a (Platonistic) world of objects with undecidable properties in order to “correspond” to the demands of his
classical logic. This indeed may well be the best way to express Heyting’s “anti-metaphysical” philosophy of intuitionism.
Though he finds classical mathematics unpalatable, he himself is tolerant of it. For, in Heyting’s view, this mathematics
has its own subject matter and thus does not conflict with intuitionism."

7Heyting (1966), Dummett (2000), Troelsta (1969)(1977), Troelsta & van Dalen (1988), são referências gerais para este
assunto.

8Ver a nota de rodapé na pp. 322 de [Posy (2005)].
9Note-se que o termo ‘espécie’ não é uma invenção de Brower: era já um termo tradicional usado pelo menos desde os

primórdios da algebra abstracta — e.g. por Lambert — para designar as “colecções” de elementos que verificavam certas
equações. . .
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Uma sucessão de escolha (choice sequence) é um elemento do espalhamento, ® 2 S : se para cada
n 2 N a sucessão (®(0); ®(1); ¢ ¢ ¢ ; ®(n ¡ 1)) é um nó de S (i.e., uma sucessão de escolha corresponde
essencialmente a um ramo da árvore infinita). Podemos obter sucessões de escolha de outros objectos,
não só números naturais, marcando o espalhamento, através de uma regra que associa a cada nó de S um
objecto. Podemos assim obter espalhamentos cujos elementos são sucessões de racionais, ou sucessões de
reais, etc.

Um leque (fan) é um espalhamento tal que cada nó tem apenas um número finito de sucessores. Brower
mostrou que os número reais que formam um qualquer intervalo fechado e limitado, como o unitário,
[0; 1], podem ser gerados pelas sucessões que pertencem a um único leque. Por exemplo: considere-se
uma numeração ! dos racionais, tal que !(0) = 0 , e a regra de espalhamento dada por:

1) (0) é a única sequência unitária admissível.
2) Se (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk) é admissível, (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk; nk+1) é um sucessor se e só se existe um número

natural p tal que !(nk+1) é da forma p=2k+1 (racional diádico) e j !(nk)¡ !(nk+1)j · 1=2k+1

3) A regra de marcação associa o racional diádico !(nk)ao nó (n1; n2; ¢ ¢ ¢ ; nk).
Este leque admite em cada nó no máximo três sucessores: a árvore da figura seguinte representa este

leque (aproximadamente: estão omitidos os sucessores centrais que corresponderiam a tomar o mesmo
racional do nó para a frente).

Leque diádico

Na construção intuicionista do continuum, embora os ramos da árvore possam ser seguidos suces-
sivamente por escolhas livres - no sentido indutivo do tempo [i.e. os “pontos” limite existem ainda:
o continuum intuicionista é completo!] o que se afirma num dado momento sobre um qualquer desses
ramos, de forma efectiva (construtiva), tem de se basear no conhecimento de um seu segmento inicial
e, em consequência, essas entidades “sofrem” de um grau de indeterminação nas relações entre si, e as-
sim também na sua existência concreta individual. A consideração reforçada (nas palavras anteriores
de Brower) das noções (intuições) temporais (com abandono das geométricas, num processo usual de
aritmetização: os “reais” são, também, construídos com sucessões de Cauchy de racionais) e destas "limi-
tações"cognitivas na noção de construção, associadas ao abandono e recusa de princípios lógicos clássicos
trazem ao continuum intuicionista, como características essenciais e interdependentes:

² Um enriquecimento da estrutura dos reais, com recuperação da noção (Aristotélica) de continuum
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viscoso (que não é separável, i.e. decomponível em partições não triviais)10

² Indeterminação da identidade — ou da individuação: abandono da noção do continuum constituído
por pontos bem determinados (com “enriquecimento” através de elementos para além dos racionais
e irracionais determinados)

² E, de forma associada, uma diferente noção de função (total vs. parcial); em consequência, di-
vergência dos resultados clássicos sobre funções (e.g. toda a função total é contínua11). Reunimos
num Apêndice, alguns desses resultados.

² Consideração da distinção Extensional/Intensional. É frequente definir esta distinção através dos
seguintes testes de extensionalidade para uma propriedade P: o teste da substituição (dito também
de Leibniz), (a = b & Pa) ¡! Pb e/ou o teste de inferência existencial Pa ¡! 9x PX, em que
o quantificador é efectivo, no sentido de que x é um objecto, identificado e determinado. (No
caso da análise intuicionista a primeira regra aparece com frequência em consequência de uma
indeterminação da relação de igualdade).

2.1 "Viscosidade"e Indeterminação da Identidade.

O continuum intuicionista não é “separável”, i.e. não admite partições não triviais (entende-se: em
subconjuntos bem definidos, i.e. construídos do ponto de vista intuicionista; o que remete para a distinção
extensional/intensional de que falaremos de novo mais adiante). Vejamos um exemplo simples: o que se
passa se considerarmos um número (um ponto) digamos 0, e o seu “complementar”, R¡f0g = fx : x 6= 0g
? Não temos uma partição? Considere-se a sucessão de racionais defina por: ®(n) = (¡1=2)n se na n-
ésima casa decimal da expansão de ¼ nenhuma sequência de dez (ou cem, ou. . . ) 90s consecutivostenha
aparecido; caso contrário, será ®(n) = (¡1=2)k em que k é a casa decimal onde ocorre o último 9 da
primeira sequência 9999999999 (dez noves). Seja r® o real definido por ®(n): é um número perfeitamente
construído, uma vez que, existindo algoritmos para a determinação da expansão decimal de ¼ até qualquer
ordem (dado tempo suficiente), é possível, em princípio, determinar efectivamente a sucessão (é também
fácil mostrar, construtivamente, que é uma sucessão de Cauchy). No entanto, uma vez que não sabemos
(aqui e agora) se existem ou não aquelas sequências de 90s, não podemos decidir se ra é igual ou diferente
de 0 e, neste último caso, se é menor ou maior!12

Este exemplo, que é um caso particular da falha de TND , r® = 0_r® 6= 0, mostra que falha a clássica
tricotomia, (8x)(8y) [(x < y) _ (x = y) _ (x > y)]. Porque a relação de igualdade (de identidade!)
não é decidível! Por isso o anterior conjunto, R¡f0g = fx : x 6= 0g, não está construtivamente definido!
Mais geralmente, mostra-se que:

Os únicos subconjuntos X do continuum intuicionista, RI , que são decidíveis,i.e.,

tais que para todo o ponto x, é decidível se x 2 X, são o vazio e o próprio RI .

O número que definimos atrás, r®, de um ponto de vista clássico ou é 0 ou é da forma (¡1=2)k e
por isso diremos que é racional. Mas do ponto de vista intuicionista, um racional é aquele para o qual
podemos indicar (explicitamente, i.e. construtivamente! ) dois inteiros p; q dos quais ele é quociente (ou
equivalentemente uma expansão decimal periódica). Ora, manifestamente não podemos fazer isso para r®,
logo ele não é racional. Significa isto também que ele não pode ser dado por uma expansão decimal! E por

10Cf. Posy (2005)
11Citando Brower (1983a): ". . . mathematical entities recognized by both parties on each side are found satisfying theorems

which for the other school are either false, or senseless, or even in a way contradictory. In particular, theorems holding
in intuitionism, but not in classical mathematics, often originate from the circumstance that for mathematical entities
belonging to a certain species, the possession of a certain property imposes a special character on their way of development
from the basic intuition, and that from this special character of their way of development from the basic intuition, properties
ensue which for classical mathematics are false. A striking example is the intuitionist theorem that a full function of the
unity continuum, i.e. a function assigning a real number to every non-negative real number not exceeding unity, is necessarily
uniformly continuous."

12 Isto é um exemplo do que Brower chamava usar “propriedades fugidias” (fleeing properties) para gerar números com
várias indeterminações.
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isso também não é irracional (no sentido de ser dado por uma expansão decimal não-periódica). Brower
via este tipo de fenómeno como exemplos da invalidade lógica da Lei da Dupla Negação »» P ¾ P (que
é equivalente a TND): é impossível provar que r® não é racional (» P ), mas não podemos concluir que
é racional. É neste sentido, de existirem elementos como r®, que se considera que há um enriquecimento
na concepção intuicionista do continuum13

2.2 Axioma da Escolha, Extensional vs. Intensional e Funções Parciais vs.
FunçõesTotais

Há formas de escolha que são naturalmente aceites pelo intuicionismo — porque correspondem directa-
mente a processos construtivos; o Axioma da Escolha Numerável (CC - countable choice) é um deles:

(8n 2 N)( 9x 2 X) R(n; x)) 9f [(8n 2 N)R(n; f(n)) ^ f(n) 2 X]

Neste caso, entende-se que R é uma relação extensional - portanto não depende de detalhes linguísticos
da sua formulação - e como cada número natural tem, individualmente, uma representação completa e
bem determinada (ao contrário, por exemplo, de subconjuntos arbitrários de N), o sentido assertabilista
do quantificador existencial significa que R é como uma regra, dando para cada natural n, um bem
determinado x = f(n), definindo assim uma função escolha. [NOTA: com CC, mostra-se, como no caso
clássico, que as construções intuicionistas dos reais usando sucessões de Cauchy ou cortes de Dedekind
são equivalentes].

Mas o Axioma da Escolha Geral (AC) não é válido! Porque implica TND, como foi provado em
termos gerais por R. Diaconescu (1975).14 Aliás, a falsidade de AC é uma consequência fácil do Teorema
de Brower: é um facto da análise intuicionista que ( 8x 2 R)(9n 2 N) : n > x, no entanto não existe
nenhuma função total (contínua) que a cada real associe um número natural maior do que ele.15

Para abordar a relação de AC com as outras noções do subtítulo em cima, vejamos ainda uma outra
prova da sua invalidade. Seja P uma proposição e X o conjunto (a espécie) cujos únicos elementos são
as espécies de números naturais definidas por:

a = fm : m = 0 _ (m = 1 ^ P )g ; b = fm : m = 1 _ (m = 0 ^ P )g

É claro que se verifica 8x 2 X 9n 2 N : n 2 x , logo por AC existirá uma função escolha, f , i.e., tal
que 8x 2 X f(x) 2 x. Como os membros de a e b são números naturais e a igualdade é decídivel em
N, há apenas duas possibilidades: f(a) e f(b) são iguais ou são diferentes. No primeiro caso, P tem de
se verificar; no segundo caso a e b têm de ser eles próprios diferentes logo verifica-se ~P . Portanto TND
resulta de AC.

Note-se que, tanto para a como para b, há um acto de escolha natural de um seu elemento! —
“natural”, relativamente ao significado dos quantificadores e à validade (construtiva) da expressão 8x 2
X 9n 2 N : n 2 x. O problema surge quando insistimos que essa escolha seja extensional,i.e., defina
uma “função". Este exemplo mostra que trabalhar com a distinção extensional/intensional é significativa

13O mesmo tipo de indeterminação de identidade, permite-nos concluir de imediato que o continuum intuicionista não é
numerável : para definir uma bijecção, f : R −→ N, teríamos de dar as imagens de 0 e de rα. E como não sabemos se são ou
não distintos e queremos uma função injectiva, não teríamos uma Função Total, i.e., bem determinada em todos os pontos!

14É claro que o axioma da escolha é, e sempre foi, usado livremente na prática corrente da matemática “clássica”. Na
verdade, na sua formulação geral é mesmo equivalente a um sem número de teoremas matemáticos (ver, [Jech (1973)] ou
[Moore (1982)]). Mas convém lembrar que alguns dos resultados que foram provados com o uso de AC têm um carácter tão
fortemente contra-intuitivo, que são suporte para argumentos no sentido de recusar a sua validade: o exemplos mais fortes,
neste aspecto, são os resultados sobre decomposições paradoxais (Paradoxo de Banach-Tarski) (ver Stan Wagon (1986)):

Dois subconjuntos A,B de R3 dizem-se equidecomponíveis se existem partições finitas, A = A1 ∪ A2 ∪ · · · ∪ An , B =
B1 ∪ B2 ∪ · · · ∪ Bn, tais que para cada k = 1, ..., n, Bk = hk (Ak) em que hk ∈ Isom(R3) é uma isometria. O que o
teorema de Banach-Tarski afirma é que considerada uma esfera de raio r , Br =

©
x ∈ R3 : ‖x‖ ≤ r

ª
, e uma sua cópia

disjunta,Cr = Br + z , ‖z‖ > r, então B = Br e A = Br ∪Cr são equidecomponíveis!! De uma esfera obtemos, como num
jig-saw puzzle, duas esferas do mesmo tamanho! [Ou, na sua forma mais forte: dois quaisquer subconjuntos A,B de R3,
limitados e de interior não-vazio são equidecomponíveis: em particular, de uma pequena esfera podemos obter uma esfera
do tamanho do Sol!!].

15Na verdade, como é indicado no apêndice, toda a função total com valores nos naturais é constante!
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como contrapartida à necessária recusa de AC. Esta distinção prende-se com questões sobre a definição
do domínio de uma função e a noção de função parcial. Uma discussão sucinta dessas questões pode
ser lida em Dummett (2000), secção 7.3 — Partial functions, onde Michael Dummett responde a críticas
de Geoffrey Hellman do artigo deste intitulado “Constructive Mathematics and Quantum Mechanics”
[Hellman (1993)]

(. . . ) Hellman’s contention is that it must follow from the constructivist conception of the
meanings of mathematical statements that it must be decidable whether or not a function is
defined for any putative argument. In (. . . ) it was observed that an undecidable species may
legitimately be taken as a domain of quantification; (. . . ) We have not, however, explicitly
discussed whether the domain of definition of a function may be undecidable. It is evident
from standard intuitionistic practice that it may. For instance, the inverse x¡1 of a real
number x is defined iff x#0; but it is not general decidable whether a real number is or is not
apart from 0. Hellman appeals to what he thinks the ‘radical’ constructivist ought to think;
but this character appears to be more radical than Brower, Bishop or any other constructive
mathematician in real life.

An operation f defined over a domain D carries each element x of D into na element
f(x) of its range R. In intuitionistic mathematics the operation must be given as an effective
means of determining the result f(x) from the way in which x is given (e.g., by a particular
r.n.g. if x is a real number), together,when necessary, with a proof that x 2 D. As we have
seen, the meanings of the quantifiers garantee that, whatever the species D and R, given
that 8x x2D 9y y2R A(x; y), there must always be an operation f which carries x 2 D into
an element f(x) of R such that A(x; f(x)); it is in this sense that the Axiom of Choice is
an immediate consequence of the intuitionistic meaning of the quantifiers. When there are
relations = of extensional equality defined on D and R, the term ‘function’ is often reserved
for operations f that respect equality, in the sense that, if x = y, then f(x) = f(y). We saw
in (. . . ) that, when the word ‘function’ is understood in this restricted sense, the fact that
8x x2D 9y y2R A(x; y), or even that 8x x2D 9!y y2R A(x; y), does not in general guarantee a
choice function f such that 8x x2D A(x; f(x)).

In intuitionistic mathematics, an operation or function, to be recognized as such, must be
effective. But it is effective considered as acting on an intensional object, the way the base
x of the operation or the argument x of the function is given, together with a proof that the
operation or function is defined on x. But it is not required that the operation or function be
total, in the sense of being defined for every element of some species D. It may be partial,
in being undefined for some elements, as in the case of the operation x¡1 on real numbers (a
function in the restricted sense); and, as in that case, there is no requirement that the species
of elements on which it is defined be decidable. It thus should be thought of in a similar way
to that in which a partial recursive function is conceived. We have an effective method which,
when applied to a given x, will yield f(x) if it terminates; but we cannot tell, in each case,
whether it will terminate or not. (. . . )

A importância para o intuicionismo da distinção entre o que é intensional e o que é extensional —
com a exigência, para o segundo caso, das afirmações de existência serem assertivas16 — é especialmente

16John Searl no seu livro Mind, A Brief Introduction (Oxford University Press, 2004) explica uma confusão entre inten-
tionality (with a ‘t’ ) e intensionality (with an ‘s’ ), frequente mesmo em livros técnicos de filosofia: a atribuição, errada,
de um carácter, ou aspecto, intensional, aos aspectos intencionais da mente. Segundo Searl, a confusão deriva de confundir
dois níveis: o das condições de satisfação das representações e o das suas descrições. . . É tentador pensar se não será uma
identificação (subconsciente; e errada!) deste tipo — das limitações cognitivas associadas às propriedades intensionais (que
por definição são as que falham os critérios de extensionalidade) ao carácter subjectivo que é usual nas suas descrições (e.g.
por causa da dependência de detalhes linguísticos) — que cria a tendência para privilegiar, como valor matemático, as enti-
dade extensivas relativamente às intensionais, atribuindo às primeiras um valor de maior objectividade (e até de realidade
platónica). No entanto, a consideração e uso das entidades intensionais, como um aspecto essencial do intuicionismo, não
tem nada de subjectivo; trata-se simplesmente de admitir que há entidades(como o real rα que definimos anteriormente)
que estão bem definidas (construtivamente) mas sobre as quais temos um conhecimento limitado (no tempo!), o que não
nos deve impede de as usar e referir, apenas aceitando a regra (que poderíamos dizer de bom senso) de não dizermos sobre
elas mais do que sabemos num certo presente, e muito menos projectar sobre elas certos desejos de uniformidade universal.
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visível em alguns princípios não clássicos, como o seguinte (UP - Uniformity Principle), proposto por
Troelstra (1973) e a partir do qual se podem deduzir muitos dos resultados intuicionistas (a começar pela
invalidade de TND; ver [McCarty (2005)])

UP: Se R é uma relação extensional que associa a cada conjunto X de números naturais

algum número natural n, existe algum n que é associado por R a todos esses conjuntos X:

8X 9n R(X;n)) 9n 8X R(X;n)

Rodapé17

3 Teoria de Categoria/Topos - aspectos gerais

Em contraste com a génese do intuicionismo, a teoria de categorias com a noção de topos, desenvolve-se a
partir da década de 60 do século passado, sem pedigree filosófico mas na prática efectiva da matemática,
com início na geometria (algébrica com Grothendieck), como um movimento de grande generalização,
abstracção e extensão de noções e linguagem básicas, em particular da noção de entidades (“espaços”)
constituídos por pontos, procurando antes a essência dessas entidades nas suas relações (através de
morfismos) com outras entidades e nas propriedades universais que se possam manifestar nessas relações.
De forma talvez surpreendente, revelou-se que noções básicas em que se fundamenta a matemática podem
ser caracterizadas por propriedades universais e, por essa via, a teoria de topos constituiu-se como uma
alternativa aos fundamentos clássicos, permitindo em particular, mas com crucial importância, a clonagem
da teoria de conjuntos no seu seio, bem como formalizações adequadas da lógica (estabelecendo também,
por esse meio, e num grau nunca antes atingido, fortes relações entre esta e a geometria).

A Teoria de Categorias inicia-se e desenvolve-se, a partir de 1940 e do trabalho pioneiro de S. Eilenberg
e S. MacLane, como abstração e generalização da linguagem e procedimentos da topologia algébrica,
constituindo-se rapidamente como um ramo autónomo da matemática pura, com aplicações importantes
à teoria da computação e à física teórica, de grande actualidade:18

Uma categoria C consta de uma colecção de objectos e outra colecção de setas (ou morfismos) com
uma operação que associa a cada seta f dois objectos, o seu domínio, domf , e o seu codomínio, codf

: domf
f
¡! codf (a colecção de setas de a para b designa-se por C(a; b)). E com uma outra operação

de composição que a cada para de setas, f e g, com codf = domg associa uma seta, g ± f , com
dom(g ± f) = domf e cod(g ± f) = codg, operação essa que é associativa e para a qual existem setas
identidade: para todo o objecto, b, existe uma seta 1b : b ¡! b que quando composta, à direita ou à
esquerda, com uma seta dá essa mesma seta. A classe dos conjuntos com a composição usual de funções
é o exemplo mais próximo de categoria, designada por SET.

A teoria de topos tem origem nos trabalhos de Alexander Grothendieck (é dele o primeiro uso da
palavra que em grego significa lugar ou sítio), nos anos 50 do século passado, no contexto da geometria
algébrica: a generalização do conceito de feixes sobre um dado espaço topológico — que formam uma
categoria — a feixes sobre uma estrutura categórica mais geral (site em inglês). Foi a essa noção mais
geral de categorias de feixes que foi dado o nome de topos (hoje dizem-se os Topos de Grothendieck).
Mas o grande desenvolvimento da teoria acontece a partir de 1969, com o trabalho de F. William Lawvere
e Myles Tierney que conduziu à formulação do conceito de topos elementar :

17Se a relação R não for a relação constante, e ligar dois naturais diferentes, n 	=m, a dois conjuntos diferentes, R(A,n) e
R(B,m), com A 	= B, então ela não pode ser total (i.e., estar bem definida para todo o subconjunto) e ser simultaneamente
extensiva. Porque é sempre possível definir um conjunto cuja relação de igualdade com os conjuntos considerados, A e B ,
é indeterminada:

Considere-se o conjunto C = {x : (x ∈ A ∧ P ) ∨ (x ∈ B∧ ∼ P )}, em que P é uma proposição (ainda não) decidida. A
totalidade dos subconjuntos de N é, tal como o conjunto dos reais, difusa, i.e., com a relação de igualdade indeterminada.

18A referência standard em teoria de categorias é sem dúvida [MacLane (1971)]. Outra referência clássica é [Herrlich
& Strecker (1973)]. Para outras referências sugere-se o artigo "Category Theory"de Jean-Pierre Marquis, na Stanford
Encyclopedia of Philosophy (revisto em Fev 2006) que contém uma ampla e detalhada descrição, com história e ligações a
temas de filosofia, bem como uma bibliografia extensa e temática.
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“ (. . . ), F. William Lawvere tackled the question as to what conditions a category must
satisfy in order for it to be “essentially the same” as SET. His first answer was published in
1964. A shortcoming of this work was that one of the conditions was set-theoretic in nature.
Since the aim was to categorially axiomatise set theory, i.e. to produce set-theory out of
category theory, the result was not satisfactory, in that it made use of set-theory from the
outset. In 1969 Lawvere, in conjunction with Myles Tierney, began the study of categories
having a special kind of arrow, called a “subobject classifier” (briefly, this is an embodiment
of the correspondence between subsets and characteristic functions in SET ). This notion
proved to be, in Lawvere’s words, the “principle strugle” — the key to the earlier problem.
He discovered that the Grothendieck topoi all had subobject classifiers, and so took over the
name. The outcome is the abstract axiomatic concept of an elementary topos, formulated
entirely in the basic language of categories and independently of set theory. Subsequently
William Mitchell (1972) and Julian Cole (1973) produced a full and detailed answer to the
above question by identifying the elementary topoi that are equivalent to SET.”19

A ideia central do desenvolvimento e formalização de várias noções e conceitos matemáticos no ambi-
ente da teoria de topos é a sua caracterização através de propriedades universais. Usualmente os conceitos
matemáticos envolvem a consideração de alguns conjuntos e funções entre eles e são descritos em termos
dos elementos que constituem esses conjuntos: são assim caracterizações internas ou locais, envolvendo
apenas os conjuntos em consideração; em teoria de categorias, não temos a relação de pertença — de ele-
mentos constituintes a um objecto - mas “apenas” a de morfismos entre um objecto e os demais objectos
do universo (categoria) em consideração e a relação de composição. Acontece que muitas propriedades
de funções podem ser caracterizadas em termos do efeito das suas possíveis composições com as outras
funções do universo em consideração, usualmente alguma grande sub-classe de SET. São caracterizações,
externas ou globais (universais).

3.1 Propriedades universais e o conceito de topos elementar.

Embora a teoria dos topos seja um monumento de abstracção, de difícil acesso e percurso, é claro logo a
partir da sua modelação mais elementar das noções básicas da matemática e da lógica, de que tentarei
agora dar uma ideia sucinta, que há uma prevalência das características intuicionistas e da forma como
se interligam.

Exemplos simples de conceitos de SET que são caracterizados por propriedades universais em termos
apenas de composição de funções são os de conjunto vazio, ;, e de conjunto unitário, fag. O primeiro
é caracterizado por: para todo o conjunto, X, existe uma única função (a função vazia) ; ¡! X; os
segundos (que são todos isomorfos no sentido da existência de uma bijecção entre eles) são caracterizados
por existir, para qualquer conjunto X , uma única função X ¡! fag. Numa categoria arbitrária, os
conceitos correspondentes são os de objecto inicial e de objecto terminal, designados respectivamente por
0 e 1.

Outros exemplos simples são os de função injectiva e função sobrejectiva, e os seus correspondentes
categóricos, seta mónica e seta épica, respectivamnete:

f m¶onica, 8g; h (f ± g = f ± h) g = h)| {z }
Cancel¶avel �a esquerda

; f ¶epica, 8g; h (g ± f = h ± f ) g = h)| {z }
Cancel¶avel �a direita

Aos subconjuntos (ou partes) de um conjunto A (o conjunto potência P(A)) correspondem os subob-
jectos de um objecto a, Sub(a), que são todas as setas mónicas d ¡! a. Os elementos de um objecto a
são todo os seus subobjectos de domínio d = 1 (qualquer seta de domínio 1 é mónica). A definição de
topos passa pela formulação categórica de quatro conceitos da teoria de conjuntos:

19Em [Goldblatt (1984)]; esta é uma óptima introdução (especialmente os primeiros dez capítulos) à teoria de topos
- com uma particular orientação para a lógica categórica - para quem não tem preparação anterior em categorias.
Outra introdução recomendável e acessível é [McLarty(1992)]. Para uma bibliografia extensa consultar o já citado ar-
tigo Category Theory de J.P.Marquis,[Marquis(2006)] ou ainda o artigo "Topos Theory in a Nutshell"de John Baez:
http://math.ucr.edu/home/baez/topos.html.
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Uma categoria E é um Topos (elementar20) se:

² Tem um objecto terminal, 1;

² Tem pullbacks;

² Tem exponenciais;

² Tem um objecto classificador, −.

Sem entrar em detalhes, indicaremos apenas quais os conceitos de SET que correspondem a ’pullback’,
’exponencial’ e ’objecto classificador’. A exponencial de dois objectos, a e b, é um objecto que corresponde
essencialmente ao conjunto das funções a ¡! b e é naturalmente designado por ba (mas não é a colecção
das setas E(a; b), que não é um elemento - objecto ou seta - de E! E(a; b) é um conceito externo à

categoria!). O pullback de duas setas com o mesmo codomínio, a
f
¡! c

g
Ã¡ b, corresponde ao chamado

produto fibrado de duas funções: d = a£cb = f(x; y) 2 a£ b : f(x) = g(y)g, com as projecções f¶0 : d ¡! a
e g0 : d ¡! b, e que é caracterizado pela propriedade universal: dadas duas funções com o mesmo domínio

a
h
Ã¡ e

j
¡! b, existe uma única função k : e ¡! d tal que f 0 ± k = h e g0 ± k = j. Isto pode ser indicado

sucintamente através de um diagrama que se supõe comutativo por composição das suas setas:

d

a

b

c

e

f

gg´

f´
h

j

k

O objecto classificador (classificador de subobjectos) é o correspondente ao conjunto − = f0; 1g dos
valores verdade da lógica clássica, que classifica os subconjuntos de um dado conjunto, através das funções
características desses: um classificador de subobjectos é um objecto −, com um elemento distinguido,
dito a seta verdade, 1 >

¡! − (em SET, para 1 = f0g ; 0 = ;, será >(0) = 1), tal que dado qualquer
subobjecto de um objecto a, isto é, uma seta mónica f : d ¡! a, existe uma única seta Âf : a ¡! −,
dita a seta característica de f , tal que o diagrama seguinte é um pullback.

Com apenas estas quatro categorizações de conceitos de SETmostra-se que em qualquer topos existem
os correspondentes de todas as construções relevantes em teoria de conjuntos, como produtos cartesianos,
uniões disjuntas, etc.

À semelhança do conjunto dos valores verdade, f0; 1g, em lógica clássica, os elementos do objecto
classificador, isto é a colecção de setas E(1;−) representarão os valores verdade para a lógica associada
ao topos E, de que daremos uma ideia numa formulaçaõ em termos de uma semântica externa, embora
existam, numa formulação mais geral e mais complexa, formulações de uma lógica própria, interna ao
topos com os resultados correspondentes dos que indicaremos.

20O adjectivo ‘elementar’ , significa que a definição é formulada em linguagem de primeira ordem,também dita, precisa-
mente, ‘elementar’ porque se refere, no seu uso dos quantificadores universal e existencial, apenas aos elementos (objectos
e setas de uma categoria que tenhamos em mente), ou a colecções finitas destes. Não usando colecções arbitrárias de
elementos, não há necessidade deconsiderar a noção de pertença, ∈, e por isso não depende de nenhuma formalização de
teoria de conjuntos. Isto é fundamental para se constituir como fundamento alternativo à teoria de conjuntos.
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3.2 Lógica em topos

A semântica usual para o Cálculo Proposicional (CP), é feita através de valorações, funções V : ©0 ¡!
− = f0;1g, em que ©0 = f¼0; ¼1; ¼2; : : :g é o conjunto das variáveis proposicionais. Qualquer valoração
se estende ao conjunto, © , de todas as fórmulas de CP, por indução, seguindo as regras de formação e
com as funções verdade para as conectivas lógicas ^;_;¾;».

V (» ®) = :V (®) ; V (®^¯) = V (®) _ V (¯) ; V (®_¯) = V (®) ^ V (¯) ; V (® ¾ ¯) = V (®)) V (¯),
em que
: : − ¡! − ; _: −£− ¡! − ; ^: −£− ¡! − ;): −£− ¡! − são definidas pelas tabelas

¬

1 0

0 1

¬

1 0

0 1

⌢ 1 0

1 1 0

0 0 0

⌢ 1 0

1 1 0

0 0 0

⌣ 1 0

1 1 1

0 1 1

⌣ 1 0

1 1 1

0 1 1

⇒ 1 0

1 1 0

0 1 1

⇒ 1 0

1 1 0

0 1 1

Uma fórmula ® é uma tautologia (é válida) se V (®) = 1, para toda a valoração V , e escrevemos SET j= ®.
Para a lógica clássica, CL, verifica-se a integridade (soundness) e a completude:

`CL ® iff j= ®:

E - semântica:
As funções verdade _; ^ ; : ; ) , tendo como codomínio −, são funções características, portanto

dadas por uma propriedade universal em termos de pullbacks, e têm, desse modo, correspondentes naturais
(setas verdade) num qualquer topos E . Como já referimos, em E os valores de verdade são os elementos
de −, o classificador de subobjectos, isto é, são todas as setas E(1;−). Analogamente a CP, uma E-
valoração é uma função V : ©0 ¡! E(1;−) que associa a cada constante proposicional, ¼i, um valor de
verdade V (¼i) : 1 ¡! −. Por indução, V estende-se ao conjunto de todas as fórmulas - associando a
cada fórmula ® uma seta V (®) : 1 ¡! − - de forma análoga a CP, usando as quatro setas verdade:
V (» ®) = : ± V (®) ; V (® ^ ¯) =_ ± hV (®); V (¯)i ; V (® _ ¯) =^ ± hV (®); V (¯)i ; V (® ¾ ¯) =)

± hV (®); V (¯)i, em que hV (®); V (¯)i representa uma seta produto 1
hV (®);V (¯)i
¡! −£− (o correspondente

ao produto cartesiano). Uma fórmula ® é uma E-tautologia, E j= ®, se para toda a valoração V , V (®) = >
(a seta verdade). A lógica clássica, CL, é completa relativamente à E-validade:

Se E j= ®, então `CL ®

Mas não é integra , simplesmente porque o axioma de TND, ®_ » ®, não é E-válido para a generalidade
dos topos E. Curiosamente, uma condição suficiente para se dar a integridade, e portanto termos

E j= ® iff `CL ®
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é E ser bivalente21 , o que significa que há apenas duas setas em E(1;−), > e ?, a seta ‘verdade’ e a seta

‘falso’; esta última é definida como a seta característica de 0
!
¡! 1 , a única seta do objecto inicial no

objecto terminal:

0 1

1 ΩΩ

!





Retirando a CL o axioma TND, para obter o sistema da lógica intuicionista, IL ,passa a haver integridade
e temos então:

E j= ® iff `IL ®

É esta a situação: a lógica nos topos é em geral intuicionista e multivalente. A E-semântica estende-se
de CP à lógica de 1a ordem, L, através da noção de E-modelo: um modelo para uma linguagem de 1a

ordem consta de um objecto a de E, de uma interpretação das n-relações (em particular das funções)
como subobjectos de produtos an, ou equivalentemente as suas setas características, r : an ¡! −, e de
uma interpretação adequada dos quantificadores universal e existencial, como setas (características), 8a
e 9a, a partir das caracterizações correspondentes em SET

O resultado anterior, completude e integridade, mantém-se válido para L.

3.3 Extensionalidade e escolha em topos

Em SET o princípio de extensionalidade regula a igualdade (e portanto a identidade) das entidades
envolvidas (conjuntos, e em particular funções) em termos dos elementos: dois conjuntos são o mesmo se
têm os mesmos elementos: A = B ⇄ x 2 A() x 2 B f; g : A ¡! B. No caso de duas funções, temos
f = g ⇄ 8x 2 A ; f(x) = g(x).

Num topos E, este princípio tem duas formulações naturais, em termos da igualdade de setas com
o mesmo domínio e codomínio ou da relação de inclusão entre subobjectos, e mostra-se que as duas
formulações são equivalentes ( E diz-se então um topos extensional):

1) Se f ; g : a ¡! b são duas setas distintas, existe um elemento x : 1 ¡! a tal que f ± x 6= g ± x.
2) No caso de subobjectos, dados dois subobjectos de a, f : b ¡! a e g : c ¡! a, dizemos que f ½ g

se f se factoriza através de g ,isto é, existe h : b ¡! c tal que f = g ± h; em particular, no caso de um
elemento de a, x : 1 ¡! a, dizemos que ele pertence ao subobjecto f : b ¡! a, e escrevemos x 2 f , se x
se factoriza através de f (i.e., x ½ f )22 . O princípio de extensionalidade para subconjuntos é, com esta
notação:

f ½ g ⇄ x 2 f ) x 2 g

O resultado fundamental sobre extensionalidade é que se um topos E é extensional, então é bivalente
e portanto a E-semântica é apropriada para a lógica clássica, CL.

Relativamente ao axioma da escolha de SET, há uma formulação simples num topos E , de uma das
suas formas, o princípio ES (epics split): toda a seta épica f : a ¡! b tem uma secção s : b ¡! a, tal

21Mas a bivalência não é condição necessária para aquela integridade; a condição necessária e suficiente é que Sub(1) seja
uma álgebra de Boole, o que não acontece em geral. Em geral as colecções de subobjectos Sub(a), num topos E, são apenas
álgebras de Heyting, pelo que não se verifica a integridade. Um topos em que Sub(a) é uma algebra de Boole para todos os
objectos a, diz-se Booleano (basta para isso que Sub(Ω) seja Booleano)

22Podemos também definir as operações de união, intersecção e "complemento"de subobjectos de a, f ∪ g , f ∩ g e
−f , indicando as suas setas características, através das setas verdade, ⌢, ⌣ , ¬ , ⇒: χ

f
= ¬ ◦ χ

f
; χ

f ∩g
= χ

f
⌢

χ
g
(=⌢ ◦

D
χ
f
, χ

g

E
) ; χ

f ∪g
= χ

f
⌣ χ

g
(=⌣ ◦

D
χ
f
, χ

g

E
). Com estas operações, (Sub,⊂,∩,∪,−) não é em geral uma

álgebra de Boole porque falham os "complementos", i.e., não se verifica f ∪−f = ida. O que temos sempre é uma álgebra
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que f ± s = 1b. Mostra-se que se um topos E satisfaz ES, então é Booleano23 e portanto a E-semântica é
apropriada para a lógica clássica, CL.

Resumindo: a lógica num topos é em geral intuicionista, e multivalente, mas com a imposição de
extensionalidade ou de escolha, torna-se clássica.

3.4 Topos e identidade.

Recorde-se que da construção intuicionista (broweriana) do contínuo, resulta que a relação de igualdade
em RI não é decidivel: ou seja, no que é outro desvio de TND, não é verdade que 8r; s 2 RI ; (r =
s) _ (r 6= s). Há uma formulação da teoria de topos que formaliza, de forma particularmente simples, a
ideia de um topos como um universo de conjuntos generalizados, no sentido de serem constituídos por
elementos parciais — elementos cuja existência bem como a igualdade entre si é graduada por ‘valores’
(elementos) de uma álgebra de Heyting completa (CHA) (completa significa que existem supremos: se
I é um espaço topológico, a coleccção de abertos com a relação de inclusão, (£I ;½), é uma CHA para
a intersecção e união; este é o exemplo mais usual de uma algebra de Heyting que, em geral, não é de
Boole e está na base de muitas das interpretações topológicas da lógica intuicionista).

Se (−;⊏) é umaCHA, um−-set , A , é um conjunto A conjuntamente com uma função, A£A ¡! −,
que associa a cada par de elementos hx; yi um elemento kx ¼ yk de −, e que verifica as duas seguintes
condições - que traduzem a simetria e transitividade da relação de igualdade:

kx ¼ yk ⊏ ky ¼ xk ; kx ¼ yk u ky ¼ zk ⊏ kx ¼ zk

(Escreve-se kExk = kx ¼ xk para salientar que kx ¼ xk mede o grau de existência de x)
Uma −-função entre dois −-sets , A e B , é uma função f : A ¡! B que verifica:

kx ¼ ykA ⊏ kf(x) ¼ f(y)kB ; kEf(x)kB ⊏ kExkA

Com uma condição técnica adicional que define o que se chama um −-set completo24obtemos: com essa
subcolecção dos −-sets completos como objectos, e as −-funções entre eles - com composição e identidades
como em SET - como setas, o topos C−-Set.

A relevância desta construção para a nossa discussão é dada pelo seguinte circuito estrutural

3.4.1 The Structural Loop (Hole)

Acontece que qualquer topos E é isomorfo a um topos da forma anterior, mais especificamente ao topos
C−E-Set , em que −E é a HA dos valores de verdade de E, E(1;−) (ou equivalentemente a colecção dos
subobjectos Sub(1) ), desde que satisfaça duas propriedades extra. Primeiro, para que −E seja completa,
é suficiente que tenha coprodutos de famílias arbitrárias de elementos (ser um topos só garante essa
existência para famílias finitas); esta condição é o equivalente a tomar a união disjunta de famílias de
conjuntos e verifica-se, é claro, em SET. (esta condição é também necessária para que exista aquele
isomorfismo, uma vez que é satisfeita por qualquer −-Set). A segunda propriedade é que seja fracamente
extensional ; a definição é análoga à anterior de extensionalidade, substituindo o elemento x de Sub(a)
por um elemento parcial, x : 1� a. Esta noção é muito mais fraca (verifica-se numa grande generalidade
de topos. em particular nos de Grothendieck) e está ligada à noção de função parcial.25

23Ver a nota anterior.
24A definição de Ω-conjunto completo, tem a ver com o conceito de subconjunto no âmbito desta generalização do

conceito de conjunto. Um subconjunto do Ω-set A é uma função s : A −→ Ω que mede, para cada elemento x de
A, o seu grau de pertença ao subconjunto s ; escreve-se s(x) = ‖x ∈ s‖ e exige-se que a função seja: i) Extensional:
‖x ∈ s‖ ⊓ ‖x ≈ y‖ ⊏ ‖y ∈ s‖; ii) Estrita: ‖x ∈ s‖ ⊏ ‖Ex‖ (x só pertence a s na medida em que existe...). Um subconjunto
s : A −→ Ω é singular se ‖x ∈ s‖ ⊓ ‖y ∈ s‖ ⊏ ‖x ≈ y‖; cada elemento a ∈ A dá origem a um subconjunto singular, {a}, de
A definido por ‖x ∈ {a}‖ = ‖x ≈ a‖. Um Ω-set , A, diz-se completo se cada subconjunto singular é da forma {a} para um
único a ∈ A.

25A noção de elemento parcial vem da abstracção da noção de função parcial em SET: f é uma função parcial de A em
B, notação f : A� B, se é uma função de um subconjunto de A no conjunto B. Numa categoria C , uma seta (morfismo)
parcial, f : a � b, é simplesmente uma seta de codomínio b e cujo domínio é um subobjecto de a, isto é, existe uma seta
mónica, domf −→ a. Um elemento parcial de a é uma seta parcial, x : 1� a.
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4 Conclusões e interrogações

Uma vez que todos estes mistérios nos ultrapassam, finjamos ser os seus organizadores.
Jean Cocteau

De um ponto de vista naturalista (o de Penelope Maddy, [Maddy (1997)], de origem e inspiração
quineana) que em parte adoptamos - pelo menos no princípio de que o foco essencial de qualquer con-
sideração sobre uma área da ciência deve incidir, antes de mais, na sua prática efectiva pela comunidade
que a produz e desenvolve - a teoria de categorias, em particular a teoria de topos, cumpre os critérios de
uma indispensabilidade “relativizada” (relativizada no sentido de se reconhecer à matemática, como sua
parte essencial, a existência de objectos e métodos próprios de estudo, autónomos das outras disciplinas
científicas) para merecer uma atenção privilegiada na filosofia da matemática: é essencial a variadas
áreas de produção matemática, em particular como a linguagem formal indispensável a algumas dessas
áreas, e tem ligações reconhecidamente úteis a outras ciências, e.g. física e ciências da computação. Mas
tem sobretudo, uma propriedade que é vista de forma consensual na comunidade matemática - inde-
pendentemente de considerações filosóficas - como uma das características mais importantes dos grandes
períodos de desenvolvimento da história da matemática: o poder explicativo das grandes generalizações
que relacionam, integram e reinterpretam conceitos anteriores.

Como explicar, e conciliar, a marginalidade do programa intuicionista com a clara prevalência dos
seus princípios nesta recente e mais geral teoria de fundamentos da matemática? Como explicar que esses
princípios - recusa de TND, de escolha, de extensionalidade - e a sua interdependência, que no desen-
volvimento do intuicionismo aparecem a partir de reflexões filosóficas (e no caso de Brower, poderemos
dizer mesmo de introspecção psíquica), apareçam de novo mais tarde, mas na sequência de um formidável
esforço de abstração e generalização formal?

4.1 Intuicionismo e aplicabilidade

Uma possível explicação para a marginalidade do programa intuicionista, será a sua menor (ou em
opiniões mais extremistas, mesmo inexistente) adequação às aplicações, muito em especial da sua versão
da análise matemática; este é um tema recorrente e central na crítica do programa intuicionista. Vejamos
brevemente esta questão (embora ela seja das mais interessantes; mas por isso mesmo a merecer um
tratamento separado do tema central que agora nos ocupa). No que diz respeito à lógica intuicionista,
per se, o problema da sua aplicabilidade directa não se coloca isoladamente da questão da aplicabilidade
da lógica matemática em geral, devido à total integração e enquadramento formal a que já aludimos; pelo
contrário, as aplicações actuais da lógica são inseparáveis da grande diversidade dos sistemas formais e
axiomáticos com que trabalha. Coloca-se sim, de forma indirecta, no uso dos seus princípios, (recusa
de TND, interpretação dos quantificadores) como essenciais (tanto no suporte como na justificação)
no desenvolvimento da análise real intuicionista e das suas aparentes, e reclamadas, insuficiências e
inadequações em termos de aplicabilidade.

Podemos dividir a questão da aplicabilidade da análise matemática em dois aspectos: a aplicabilidade
como instrumento de cálculo (foi assim que ela nasceu: essencialmente como método de cálculo) e a
aplicabilidade conceptual.

Embora os dois aspectos não sejam separáveis, a capacidade de cálculo efectivo no teste e confirmação
das previsões, é em última análise o aspecto mais essencial das aplicações: é assim que as teorias da
relatividade e da mecânica quântica, são tidas como das mais bem sucedidas e exactas da história da
ciência, pela confirmação numérica exactíssima das suas previsões, independentemente das enormes difi-
culdades (e enigmas) conceptuais que persistem (em especial na relação entre as duas e nas tentativas de
as conciliar numa só teoria).

Quanto ao cálculo: o cálculo efectivo (i.e., numérico e simbólico) é por natureza finito — com om-
nipresença do cálculo computacional (incluindo o gráfico) na ciência actual! Neste aspecto o essencial é
saber se a análise intuicionista possui ou não instrumentos adequados de “aproximação”: a resposta é
sim! Embora recusando em muitos casos a promessa “clássica” da existência de “valores” exactos (e.g.
teoremas de Bolzano e Weirstrass - ver Apêndice) dá aproximações arbitrárias. Por outro lado possui os
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correspondentes dos mais importantes métodos de aproximação clássicos, e.g. derivação e aproximações
por polinómios e séries de Taylor.

Para além disso, o uso essencial do computador na actualidade, com o seu carácter finito e algorítmico,
já com indícios claros de vir a mudar radicalmente os hábitos de produção matemática, tornando-a
progressivamente mais experimental e empírica, mostra que no que diz respeito à aplicabilidade, alguns
princípios essenciais do construtivismo - até das versões mais radicais do que o intuicionismo, como o
ultrafinitismo - são perfeitamente conciliáveis com a melhor praxis do cálculo científico.26

Quanto à aplicabilidade conceptual: as teorias científicas não são independentes da linguagem e for-
malismo que usamos para, por um lado descrever os seus conceitos e, por outro lado, exprimir as relações
estruturais (quer quantitativas quer qualitativas) entre os elementos que as constituem.27 As objecções
que se colocam à aplicabilidade conceptual da análise intuicionista, são neste aspecto, e corresponden-
temente, de dois tipos: 1) por um lado, logo a um nível básico, a impossibilidade de usar conceitos
considerados essenciais na formalização do discurso científico, como o de função descontínua; 2) por outro
lado, e já num nível mais sofisticado, a impossibilidade de provar construtivamente certos resultados (que
traduzem relações estruturais) essenciais a certas teorias científicas bem estabelecidas. Relativamente a
1), vejamos o problema da “ausência” de funções descontínuas; como é o caso mais exemplar (a vantagem
— para não dizer mesmo necessidade - do conceito de função descontínua é óbvia e inegável!), o que se
disser servirá de modelo para o tipo de respostas que, com as devidas adaptações, se poderão dar a outras
objecções do mesmo tipo (e.g. ausência de convergência simples — e não uniforme - de funções, etc.). Por
um lado, o programa intuicionista de Brower chegou a considerar a existência de funções descontínuas,
com a condição de o conjunto de chegada ser um certo tipo de extensão dos reais do continuum intu-
icionista (ver [Brower (1938)]). O aprofundamento dessa linha poderia levar a uma resposta, se as funções
descontínuas assim criadas se revelassem suficientes para as aplicações (e note-se que na análise clássica
facilmente se definem funções descontínuas que não se imagina como poderão ocorrer em alguma apli-
cação!). Mas, permanecendo na análise intuicionista pura e dura, relembremos a forma fraca do Teorema
de Brower (ver Apêndice). Nada nos impede de considerar funções descontínuas, mas que simplesmente
não serão totais, apenas parciais! Em última análise, quando usamos computadores para cálculo com
funções (incluindo as suas detalhadas representações gráficas) o que temos é, mesmo do ponto de vista
clássico, muito menos do que total: é finito e discreto! (recorde-se a propósito citação anterior de M.
Dummett (2005))28

Poderá no entanto argumentar-se que, na consideração de tal função parcial, algumas das entidades
que ficam fora do seu domínio, em virtude da indeterminação das suas identidades, poderão elas mesmo
aparecer como naturalmente geradas no âmbito da aplicação em que essa função está a ser usada e
requererem, elas mesmo e como parte do problema, tratamento por essa função. Por exemplo, não é
em princípio inconcebível que um número real como r®, anteriormente definido, apareça como parte de
algum processo algorítmico (nesse caso envolvendo ¼) ligado a alguma aplicação. O que se deve notar,
nesse caso, é que tratando-se de uma aplicação, tudo o que pode ser afirmado em tempo útil sobre uma
entidade desse tipo, será baseado no conhecimento de um seu segmento inicial (e.g., uma parte finita de

26Citando Gregory Chaitin, [Chaitin (1995)]:
(. . . ) The reason why mathematicians are changing their working habits is the computer. I think it’s an excellent

joke! (It’s also funny that of the three old schools of mathematical philosophy, logicist, formalist, and intuitionist, the
most neglected was Brower, who had a constructivist attitude years before the computer gave a tremendous impulse to
constructivism.)

27Em casos mais complexos, subsiste até o problema de saber até que ponto alguns conceitos com expressão formal
(matemática) se referem verdadeiramente a alguma realidade objectiva e independente da teorização que incorpora esses
formalismos: é o caso na física das partículas de muitas das entidades subatómicas postuladas (e previstas) pela teoria.

28Note-se também que do ponto de vista clássico, é razoável questionar se a necessidade das funções descontínuas não
será nada mais que conceptual — como instrumento de simplificação da linguagem já que do ponto de vista das que poderão
ter significado no cálculo efectivo em aplicações, é possível aproximá-las por funções contínuas (e.g., Séries de Fourier ).

In the course of solving his heat equation, Fourier developed the Fourier series. In 1822, he wrote: "It follows from my
research on this subject that even discontinuous arbitrary functions can always be represented by expansions into sines or
cosines of multiple arcs. . . A conclusion that the celebrated Euler always rejected" (ver [Maddy (1997) , pp.116-128] de onde
citámos).

Nota: é claro que não são as funções descontínuas “arbitrárias” que podem ser aproximadas por séries de Fourier, é
necessário que satisfaçam uma condição simples no tipo de descontinuidades (e.g. limites laterais finitos) mas é razoável
argumentar que são estas que têm de facto significado no cálculo efectivo (numérico) em aplicações.
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uma expansão decimal) e por isso, na prática, a aplicação usará de facto apenas e sempre entidades bem
determinadas.

As objecções do tipo 2) são em princípio mais sérias. Mas têm sido repetidamente refutadas. Um
exemplo esclarecedor é o de [Hellman (1993b)]. Aí, Geoffrey Hellman argumenta que o Teorema de
Gleason , ferramenta essencial nos fundamentos da mecânica quântica, não é passível de ser demonstrado
de forma construtiva. No entanto F. Richman e D. Bridges mostraram em [Richman & Bridges (1999)]
que o teorema tem de facto uma prova construtiva. Esta aparente contradição é bem explicada por Fred
Richman num artigo no J. Philosophical Logic (1999), com o título “Gleason’s Theorem has a constructive
proof ”.29

Falámos da aplicabilidade da análise intuicionista. Pelo status quo a questão não se pode colocar nos
mesmos termos para a análise clássica. Mas já a questão de saber se será a mais adequada descrição da
realidade física tem sido colocada.30 Richard Feynman, em [Feynman (1967)], levanta precisamente a
questão da adequação da matemática que é usada em mecânica quântica, face ao problema dos infinitos
que ocorrem em certos cálculos e da técnica matemática dita de “renormalização” (de que ele próprio é
um dos criadores), que permite ultrapassar esses problemas mas que Feynman considera como que um
truque, ou jogo técnico, que funciona mas não esclarece conceptualmente. O que interessa realçar é que
Feynman questiona a adequação da matemática, até ao nível dos conceitos mais básicos da análise, ou
dos conceitos de espaço contínuo de que essa análise será uma formalização:

“On the other hand, I believe that the theory that space is continuous is wrong, because we
get these infinities and other difficulties. . . I rather suspect that the simple ideas of geometry,
extended down into infinitely small space, are wrong”

[Maddy (1997)] tem uma óptima discussão destas questões (pp. 146-157), em que argumenta, em
particular com as opiniões de Feynman (mas também de outros físicos, incluindo Einstein) que:

. . . the status of some applications — like the use of continuos spacetime — are as yet
unsettled, and that it could turn out that all applications of continuum mathematics in
natural science are actually instances of idealization. So it isn’t clear that responsible uses of
indispensability — those which do recognize the subtleties involved — can currently be taken
to warrant an ontological commitment to continuum mathematics.

Este problema da possível inadequação do continuum clássico como modelo da realidade física (da
noção de espaço-tempo contínuo), não é irrelevante numa comparação entre as suas duas construções, a
clássica e a intuicionista. Apesar da ideia de “viscosidade” do continuum intuicionista — que à primeira
vista poderá dar a impressão de aumentar ainda mais as possíveis dificuldades que já existirão com o
continuum clássico — na verdade os métodos que estão por trás da sua construção (e que geram essa
viscosidade) tornam-no mais próximo (ou menos distante) de algumas ideias que naturalmente ocorrem
como possíveis alternativas à noção de um espaço contínuo feito de “pontos”. e.g., um espaço discreto, com
as entidades observáveis resultantes de alguma combinatória de relações entre partes mais elementares, e
com alguma indeterminação das identidades (ou níveis de determinação da identidade) dependente dessa
combinatória. Na verdade, no continuum intuicionista, o conceito de “ponto” dilui-se, por indeterminação
da identidade e o que se afirma de forma construtiva é na essência finito, porque só pode depender
do conhecimento de “segmentos iniciais”, estando assim mais próximo de uma natureza combinatória,
algorítmica e computacional (cf. nota 20 ). Por outro lado, a sua natureza viscosa (e indeterminada), não

29Citando: "It turns out that Gleason’s formulation admits a constructive proof as it stands [7]. In this paper we discuss
this seemingly anomalous situation. Gleason’s theorem itself is somewhat peripheral to the discussion. What is interesting
is the relationship of classical mathematics to constructive mathematics that is highlighted by this misunderstanding".
Como Fred Richman explica, o exemplo de Helmann é sobre uma versão acrescentada do teorema original em que aparece
associado a outro resultado mais forte, o teorema dos eixos principais. E observa: "(. . . )Part of the explanation lies in the
fact that any statement has a classical reformulation that does not admit a constructive proof". O artigo de Fred Richman é
muito recomendável! Este é um bom exemplo de um tipo de erro comum, aos argumentos da “indispensabilidade”: reclamar
como essencial à aplicação algo muito mais forte do que é de facto necessário.

30 e.g., por causa da existência de teoremas que são, fisicamente, contra-intuitivos, como o Paradoxo de Banach-Tarski
(ver a nota 14)
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representa nem acarreta qualquer compromisso ontológico, em particular relativo à verdadeira natureza
do espaço-tempo. Resulta sim da consideração e incorporação, no formalismo, das nossas capacidades
mentais de escolha no tempo (sucessões de livre escolha), mas com o reconhecimento simultâneo de limites
cognitivos (também associados ao tempo) e a sua regulação: pode dizer-se que, na análise intuicionista,
o carácter de uniformidade dos resultados e princípios espelham, de certa forma, uma introspecção sobre
esses nossos limites.

No panorama actual da ciência, com a cada vez maior presença da força computacional e do seu uso
ao serviço das mais jovens disciplinas, nomeadamente as ciências cognitivas, e em particular o estudo do
cérebro, é razoável admitir que, quando esse estudo atingir um certo nível de conhecimento aprofundado
dos nossos processos mentais, haja alguma integração de conceitos, que aproximem e melhor relacionem
“conhecedor” e “conhecido” e melhor esclareçam os enigmas metafísicos dessa dualidade. E é natural
esperar que essa integração recaia em primeiro lugar sobre as categorias mais elementares e essenciais
do nosso psiquismo e que estejam mais directamente ligados às noções e operações mais básicas e fun-
damentais da matemática, da lógica, e da linguagem em geral. Nomeadamente o tempo, é claro, e em
particular a memória e os processos da sua estruturação (e formação). No que essa integração trará
às nossas noções de espaço, tempo, contínuo, existência individual de elementos constitutivos de outros
elementos, etc., às formas como relacionamos estas diversas noções e no que revelará sobre a dinâmica dos
processos em que essas mesmas relações evoluem no conhecimento, adivinha-se uma maior flexibilidade e
adaptabilidade dos princípios construtivistas. Não é de todo surpreendente ouvir neurocientistas a citar
Brower; ou a verem o tempo como elemento essencial dos processos de categorização perceptual (e aqui
a ideia de continuum é fundamental):

“. . . According to the extended Theory of Neural Group Selection (TNGS), memory is the
key element in consciousness, which is bound up with continuity and different time-scales.
. . . Time involves succession. An intriguing suggestion about the connection between time
and the ideas of numbers has come from L. E. J. Brower, a proponent of intuitionism in
mathematics. He suggests that all mathematical elements (and particularly the sequence
of natural numbers) come from what he calls ‘two-icity’. Two-icity is the contrast between
ongoing conscious experience (with primary consciousness as a large element) and the direct
awareness of post experience (requiring higher-order consciousness). What is intriguing about
this is that it suggests that one’s concept of a number may arise not simply from perceiving
sets of things in the outside world. It may also come from inside — from the intuition of
two-ness or two-icity plus continuity. By recursion, one may come to the notion of natural
numbers. [and real numbers, we should add — but which ones, classical or browerian?]

Whatever the origins of such abstractions, the personal sense of the sacred, the sense of
mistery, and the sense of ordering and continuity all have connections to temporal continuity
as we experience it as individuals, each in a somewhat different way ”.

Gerald M. Edelman (1995) [os outros dois artigos referenciados, de Edelman/Tononi e Sacks,
explicam um pouco a TNGS que aparece na citação]

Se não se pode afirmar que a análise intuicionista, não é aplicável em resultado de alguma insuficiência
inultrapassável, pode no entanto argumentar-se que a sua aplicabilidade seria sempre menor, devido a
uma maior dificuldade técnica e conceptual do seu uso, o que também explicaria a sua marginalidade.

4.2 Teoria de categorias/topos e ideias de estruturalismo.

Recordando a pergunta: como explicar, e conciliar, a marginalidade do programa intuicionista com a
clara prevalência dos seus princípios nesta recente e mais geral teoria de fundamentos da matemática que
é a teoria de topos? Uma primeira questão se coloca: será a generalização dada pela teoria dos topos
tão grande quanto os que propõem a sua adopção como fundamentos alternativos para a matemática,
defendem (e que nós também temos vindo a afirmar)? E será útil aquela adopção? Respostas afirmativas
parecem impor-se, pelo menos à partida, sobretudo se associarmos à teoria de categorias/topos uma visão
estruturalista da matemática: a de que a matemática trata essencialmente de um universo (ou universos)

18



de estruturas e de relações entre elas; o trabalho primeiro e essencial do matemático será a criação (ou
descoberta) de estruturas, através do estabelecimento de isomorfismos e das suas classes. Neste visão, a
teoria da categorias aparecerá naturalmente como cobrindo um universo muito mais vasto de estruturas do
que a teoria de conjuntos, mesmo quando restringida à parte, teoria de topos, que trata as características
estruturais da teoria de conjuntos, generalizando-as (precisamente pela sua formulação em termos de
relações estruturais (universais) e não da relação de pertença dos elementos constituintes). Mas uma das
grandes objecções que se têm colocado aos defensores da teoria de categorias como fundamento alternativo,
é de que a teoria depende essencialmente da noção primeira de colecção de elementos (conjunto), ainda
que seja num sentido intuitivo e não axiomatizado. É de facto impossível, parece-nos, tornar a teoria
inteligível sem recorrer a um grande número de exemplos de descrição, digamos “clássica”, com elementos,
funções, etc.

Mas o que parece ser um problema maior é o que é colocado pela existência de círculos estruturais
(o que chamámos Structural Loop (Hole)), a possibilidade de ver o universo das estruturas topos (ape-
nas com algumas restrições fracas) modelado no subuniverso das estruturas de SET. Esta objecção é
especialmente séria nas versões ante-rem (realistas); se o universo dos conjuntos reflecte um universo de
estruturas reais e existentes, qual o significado de um sub-universo de estruturas que representam o uni-
verso mais geral? É claro que a existência em matemática de estruturas que são isomorfas a subestruturas
é abundante, a começar no caso mais simples, o dos números naturais. No entanto é um passo radical
ir da existência dessas auto-semelhanças para a consideração do mesmo tipo de auto-semelhança no que
pretende ser um universo de todas as estruturas! É radical em especial numa concepção realista, mas
também para as variantes não-realistas do estruturalismo: porque o que, na prática da matemática, dá
significado aos isomorfismos é a consideração de algum “pano de fundo” (algum domínio de estruturas
que fixamos, ou temos pelo menos em mente) no qual a associação de estruturas que são isomorfas con-
trasta com a existência de estruturas que não o são, num processo de divisão em classes de equivalência;
sem essa relativização não se vê que significado terá o estabelecimento de isomorfismo para além um
formalismo meramente simbólico (game formalism); ora não existe pano de fundo para o que se possa
pretender que seja um universo de todas as (possibilidades) de estruturas. Outra questão se coloca com
a existência daquele grande circuito estrutural: por um lado, ele mostra que a lógica preferencial, aquela
que adoptarmos, não está implícita nas possíveis relações estruturais do universo de estruturas, antes
resulta das interpretações que efectuarmos (e.g., das conectivas lógicas, constantes, variáveis, etc.) sobre
essas estruturas; mas, por outro lado, o estabelecimento de isomorfismos na prática matemática, e assim o
reconhecimento de estruturas existentes (como classes de equivalência) parece depender de forma essencial
dos princípios lógicos que adoptarmos, ou recusarmos - o continuum intuicionista não será com certeza
isomorfo ao continuum clássico. Em conclusão, parece-nos que são frágeis as posições estruturalistas que
tomam como base a teoria de categorias.

Olhado agora de uma perspectiva diferente, a de uma construção mental (num sentido comunitário)
que evoluiu no tempo, nota-se neste tipo de círcuito estrutural (como, em geral, na evolução das várias
formulações de muitos assuntos matemáticos) e pensando em termos da inteligibilidade que uma determi-
nada formulação permite ou potencia, uma dependência progressiva das formulações precedentes. No caso
do nosso exemplo, embora o universo dos − - conjuntos completos seja formalmente mais simples, parece
difícil atribuir-lhe todos os conceitos e significados do que sabemos que representa (os topos que verificam
algumas restrições fracas) sem ter passado por algum percurso que estabeleça essa representação.

Nesta perspectiva, analisemos ainda outra questão, que é colocada relativamente á utilidade da teoria
de categorias/topos como fundamento alternativo para a matemática. É claro que a “clonagem” da teoria
de conjuntos no seio da teoria de topos é feita modelando alguma axiomática (começando por ZF) em
termos categóricos. O que levanta de imediato duas objecções. Por um lado, uma linha de pesquisa e
desenvolvimento da teoria de conjuntos, tem sido a procura de novos axiomas, que se revelem produtivos
e que possam até, eventualmente, decidir sobre a validade de princípios independentes (como AC ou CH);
por outro lado, à teoria de categorias/topos encarada como fundamentos alternativos, tem sido apontada
a deficiência de carecer de uma axiomatização nos seus próprios termos. Tomadas em conjunto, estas duas
objecções significariam que a alternativa da teoria de topos como fundamentação, não é aceitável, já que
perverte a natureza do que pretende substituir, falhando no que supostamente deve ser uma característica
fundamental de uma fundamentação: a axiomatização. Sobre isto faremos duas observações. Primeiro,
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a difícil inteligibilidade de alguns dos novos axiomas propostos para a teoria de conjuntos: um caso é a
da existência de grandes cardinais ([Maddy (1997)] contém um estupendo survey deste assunto): a ideia
de cardinal mensurável, por exemplo, parece (pelo menos a este matemático) ser um desses casos; e a
questão da maior ou menor inteligibilidade — associada à maior ou menor extensão do uso comunitário -
parece-nos ser, num sentido que explicitaremos, uma parte essencial da matemática. Segundo, não nos
parece que qualquer fundamentação deva necessariamente conter uma axiomatização; pelo contrário.

Na prática matemática, duas características parecem sobressair, como invariantes - entre as várias
áreas, métodos particulares, formalismos, princípios lógicos e mesmo princípios filosóficos. São de certo
características triviais (ou paroquiais) mas, parece-nos, totalmente invariantes: por um lado, a(s) ideia(s)
de prova matemática, por outro lado a total dependência da linguagem - entendida no sentido mais amplo,
i.e., englobando linguagem natural, imagética, simbólica, etc. e suas combinações e interdependências.

Em ambas as características a prática comunitária é determinante na sua concepção e modelação,
como se pode comprovar pela análise histórica da evolução dos conceitos matemáticos e das noções, e
exigências, de rigor associadas à prova; o que é discutível, e tem sido motivo de polémica, é a influência
de factores considerados exógenos à matemática nessa modelação:

(. . . ) Proof is thus not sufficiently understood, according to Wittgenstein, by maintaining
that it yieds firm conviction or certain truth dependent upon knowledge of derivations from
prior truths, for it equally involves acceptance of a sentence (or proof) as a standard in one’s
own language of what does and does not make sense. Proof, on this view, is not a series of
sentences meeting purely formal deductive requirements, but an activity of achivement and
acceptance constitutively shaping one’s conceptions of language and the world, sustained in
complicated ways by psychology, natural regularities, and communal practice.

Juliet Floyd, em [Floyd (2005)]

Concordamos totalmente com as ideias que são expressas nesta citação. No seu papel revisionista,
Brower pretendia impor uma mudança na noção de prova, por recusa de princípios lógicos que para
ele não eram aceitáveis; no seu caso, o que fazia ou não sentido seria sustentado sobretudo pelo factor
psicológico, introspectivo, e não pela prática comunitária!; por outro lado, são por vezes notórias as
dificuldades iniciais para um matemático sem prévio treino intuicionista em perceber alguns detalhes
das provas construtivas, já para não falar no sentido que certos princípios intuicionistas, têm (como o
da uniformidade, UP). No entanto, para além das diferenças do que é aceite ou não como prova, pela
dependência ’[of what], in one’s own language (...) does and does not make sense’, subsiste um fundo
comum! Porque, embora o que se pratica e investiga numa determinada área da matemática possa
requerer uma longa preparação - incluindo sofisticada afinação da linguagem usada e dos seus significados
- para ser entendida, mesmo por um matemático professional de uma outra área, há a convicção que
relativamente à noção de prova há sempre a possibilidade de tradução total do seu mecanismo essencial,
ainda que sem a aceitação, ou mesmo com a recusa dos princípios em que se baseia; podemos objectar
ao uso de certos princípios, como TND, mas com certeza que o intuicionista perceberá bem a justeza
de um argumento clássico, dentro das “regras” que estão a ser seguidas; ao contrário, um matemático
clássico perceberá a sequência de um argumento intuicionista, dentro dos princípios construtivistas ainda
que sem lhe atribuir grande sentido final. Aquilo que parece ser mais invariante entre matemáticos é uma
"comunhão"sobre uma noção de consequência lógica, num sentido operacional, i.e., como um proposição
segue de outra ou outras anteriores, no decurso de um argumento.31

Na verdade, os erros de "provas"matemáticas (quando não meramente formais, e.g. de cálculo) ou as
dúvidas na sua compreensão, estão normalmente associados a uma má determinação (ou compreensão)
da extensão de uma propriedade quantificada (frequentemente de forma implícita) e não ao uso errado de
alguma regra lógica. Por outras palavras, não são as más interpretações da noção de consequência lógica
(no sentido básico operatório: como uma proposição decorrerá de outra(s)), que são em geral respon-
sáveis pelos erros, ou dificuldades de entendimento das provas, mas sim a complexidade dos domínios de

31O que explicará, indirectamente, o facto de não haver comunhão total, mesmo no âmbito clássico, sobre a noção de
prova quando assistida por computadores, com várias polémicas sobre a emergente matemática experimental.
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aplicação das proposições em que essa noção de consequência está a ser aplicada.32

Esta convicção de que o mecanismo essencial das provas pode ser universalmente traduzido (entre
matemáticos) no sentido de ser entendido como comum para lá das diferenças de significados e aceitação
das regras pressupostas, através de uma noção comum de consequência lógica operativa, sugere que esta
noção, ou eventuais princípios mais elementares que a subjazem, estão subjacentes e ligados intima-
mente à génese das mais básicas categorias mentais e processos cognitivos com que a matemática opera;
a dependência do percurso matemático da linguagem - entendida no sentido amplo - sugere que esses
princípios subjazem também, em particular, a estruturação básica da linguagem natural e imagética, e
da memória. No desenvolvimento da matemática e da sua linguagem (no sentido amplo), entre todas as
possibilidades que respeitem e advenham desse fundo comum (e.g., intuicionismo vs. clássico), existirão
no entanto como que gradientes para um potencial de (re)produção criativa [LCG - language creative
gradient], e que serão naturalmente seguidos, no "jogo"entre o treino comunitário e a natureza psicológica
dos seus elementos, na progressiva institucionalização da matemática. A defesa, por Hilbert, da necessi-
dade da liberdade proporcionada pela persecução do que chamava a matemática ideal, enquadra-se bem
nesta noção de gradiente criativo; o seu projecto finitista (com o sonho de democratização do conheci-
mento matemático que encerrava) enquadra-se bem numa procura das ’mais básicas categorias mentais
e processos cognitivos com que a matemática opera’.

Num primeiro passo, o reconhecimento que esses gradientes (nem que sejam apenas entendidos como
linhas preferenciais, ou apenas constatadas, de institucionalização) não esgotam as possibilidades, nem
sobretudo seguem alguma lógica preferencial, revela-se ou por um esforço de enorme (e genial) abstracção
formal das noções mais comuns e habituais (assim nasceu com Grothendieck a noção de topos), como
que esgotando o potencial da linguagem matemática ou, por um esforço de introspecção sobre os proces-
sos mentais (assim nasceu o intuicionismo com Brower). Num segundo passo, a integração de conceitos
a que acima aludimos, ligada ao desenvolvimento das ciências cognitivas e ao aumento do poder com-
putacional, poderá vir a estabelecer as bases para um renovado finitismo, não pelo sonho hilbertiano de
auto-consistência que Godel encerrou, mas por renovação e estabelecimento do que serão os conceitos
matemáticos mais básicos - por insidiosa "imposição"do uso comunitário - por critérios de um novo
empiricismo.33

Apêndice
O Teorema de Brower e outros clássicos famosos e falsos.

O resultado mais emblemático da divergência entre a análise intuicionista e a análise clássica é o
chamado teorema de Brower [Brower (1927)]:

Toda a função total (i.e., com um valor real atribuído a cada ponto do domínio, de forma

construtiva) definida no intervalo [0; 1], é (uniformemente) contínua.

Brower provou ainda uma versão “mais fraca”:

Uma função não pode ser total e descontínua em algum ponto do domínio

Embora classicamente os dois enunciados sejam logicamente equivalentes, não o são do ponto de vista
intuicionista: esta segunda versão não implica a primeira e os dois teoremas requerem provas distintas.
Várias generalizações do teorema de Brower foram depois obtidas, (ver [Bridges & Richman (1987)])
incluindo pelo próprio Brower, e.g., [Brower (1954a)] termina com:

32Deve sublinhar-se que esta afirmação é feita no âmbito da matemática profissional; ou seja referimo-nos ao que haverá
de comum e subjacente às diferentes provas - após a afinação subtil do treino profissional. A um nível mais "profano"as
dificuldades de compreensão das provas ou os erros cometidos, dispersam-se pelos vários níveis envolvidos (e.g., acontece, com
mais frequência do que se desejaria, que estudantes solicitados a produzir uma prova, confundam, num tipo de curto-circuito
lógico, o que é a hipótese e a tese, a premissa do consequente!)

33Com um progressivo abandono, na prática matemática dos modelos contínuos e maior incidência nos modelos discretos,
combinatórios e algorítmicos e computacionais.

21



CONTINUITY THEOREM: Every full mapping of a located compact topological space onto

another located compact topological space is uniformly continuous. In particular, a bounded

function of a compact segment of the linear continuum is uniformly continuous.

Do ponto de vista intuicionista, o Teorema de Brower pode ser visto como consequência da recusa
de TND. A sua prova usa de forma essencial as sucessões de escolha livre; quando se consideram apenas
números reais definidos por sucessões “algorítmicas”, (que era a posição de Brower no início ) existem
funções descontínuas. Ora a existência de funções descontínuas implicaria instâncias do terceiro excluído
[pense-se na função de salto, que é 0 se x = 0 e 1 se x 6= 0 . Se esta função está bem definida seria possível
determinar para um número como o que definimos anteriormente, ra, a sua imagem, e por isso decidir se
ele é ou não igual a 0. O Teorema de Brower dá ainda outra prova de que o continuum intuicionista não
é numerável. Na verdade pode-se provar a partir dos métodos do teorema que

Toda a função total f : R ¡! N é constante.

Outros clássicos famosos e intuicionisticamente falsos são:
O Teorema dos Valores Intermédios de Bolzano: dada uma função contínua f : [a; b] ¡! R, com

f(a) < 0 < f(b) (ou mais geralmente f(a)f(b) < 0), existe x 2 [a; b] tal que f(x) = 0. No entanto,
existem aproximações arbitrárias, o que é relevante do ponto de vista das aplicações.

O Teorema de Weirstrass: uma função contínua f : [a; b] ¡! R tem um valor máximo e um valor
mínimo. No entanto existem aproximações arbitrárias ao supremo e ao ínfimo (que existem!)

Toda a sucessão monótona e limitada tem limite.
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