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Niterói-RJ

2016



ii

ANNA KAROLINE RAMOS RANGEL
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Niterói-RJ

2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha Catalográfica elaborada pela Biblioteca da Escola de Engenharia e Instituto de Computação da UFF 
 

 

 

 R196   Rangel, Anna Karoline Ramos   

    A antecipação da incompletude dos sistemas formais por Emil 

Post durante a crise dos fundamentos da matemática / Anna 

Karoline Ramos Rangel. – Niterói, RJ : [s.n.], 2016. 

78 f. 

 

Trabalho (Conclusão de Curso) – Departamento de Computação, 

Universidade Federal Fluminense, 2016. 

Orientadora: Isabel Leite Cafezeiro. 

 

1. Lógica matemática. 2. Post, Emil, 1897-1954. 3. Teorema  da 

incompletude. 4. Teorema de Göldel. I. Título. 

 

CDD 511.3 
                                                                 



III

ANNA KAROLINE RAMOS RANGEL

A ANTECIPAÇÃO DA INCOMPLETUDE DOS SISTEMAS FORMAIS POR EMIL
,

POST DURANTE A CRISE DOS FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA

Trabalho submetido ao Curso de

Bacharelado em Ciência da Computação

da Universidade Federal Fluminense como

requisito parcial para a obtenção do título

de Bacharel em Ciência da Computação.

Aprovado por:

Prof. ISABEL LEITE CAFEZEIRO, D.Sc. - Orientadora

UFF

L,;S>,f'~="'d-----~--=-------
Prof. BRUNO LOPES, D.Sc.

UFF

Prof. SICLEIDE VALENTE, M.Sc.

UFRJ

Niterói-RJ

2016



v

Dedico este trabalho aos meus avós Ramos,

Rute e Léa
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Resumo

Com a crise dos fundamentos da matemática, no final do século XIX e começo do

XX, teóricos produziram trabalhos para solucionar os problemas dessa ciência. Post foi

um matemático cuja vida acadêmica coincide com esse momento decisivo para a surgi-

mento e embasamento teórico da Ciência da Computação. Em 1921, em seu projeto de

pós-doutorado ele antecipou questões relacionadas à Incompletude dos sistemas formais.

Trata-se de um importante resultado tanto para a matemática quanto para a computa-

ção. Não concluiu sua pesquisa naquela época devido ao primeiro ataque da doença hoje

conhecida como transtorno bipolar, distúrbio o qual teve que lidar o resto de sua vida,

assim esses conhecimentos só viriam a circular no ambiente acadêmico uma década após

as percepções de Post. Anos depois, escreveu um artigo sobre seu projeto empenhando-se

em mostrar à comunidade acadêmica suas contribuições feitas na década de vinte porém,

seu texto foi recusado, pois grande parte deste material já havia sido publicado por mate-

máticos como Kurt Gödel. Logo, a história sobre a antecipação da incompletude de Post

ficou praticamente esquecida por um longo peŕıodo. Esta monografia relata a antecipação

e tentativa de Post de reconhecimento em meio à crise dos fundamentos e o descoberta

da incompletude pelo ćırculo matemático através do Teorema de Gödel.

Palavras-chave: Emil Post, Teorema da Incompletude, Crise dos Fundamentos da mate-

mática, incompletude.
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Abstract

With the crisis of the foundations of mathematics in the late nineteenth and early

twentieth century, theorists developed works to solve the problems of this science. Post

was a mathematician whose academic life coincides with this decisive moment for the

birth and theoretical foundation of Computer Science. In 1921, in his postdoctoral pro-

ject he anticipated questions related to the incompleteness of formal systems. This is an

important result for both mathematics and computing. He did not complete his research

at that time because of the first attack of the disease today known as bipolar disorder,

which he had to deal with for the rest of his life, that way this knowledge would only

circulate in the academic environment a decade after Post’s perceptions. Years later, he

wrote an article about his project striving to show the academic community his contri-

butions made in the 1920s but, his text was rejected because much of this material had

already been published by mathematicians like Kurt Gödel. Therefore the story about

the anticipation of Post’s incompleteness has been largely forgotten for a long time. This

monography reports the anticipation and attempt of Post of recognition amid the crisis of

foundations and the discovery of incompleteness by the mathematical academia through

Gödel’s Theorem.

Keywords: Emil Post, Incompleteness Theorem, Crisis of foundations of mathematics,

incompleteness.
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Caṕıtulo 1

Introdução

Neste trabalho é abordada a vida de Emil Leon Post, matemático cuja história

ainda é desconhecida do amplo público que atua em computação, em especial sua pesquisa

que antecipou em aproximadamente dez anos um importante resultado para a Matemática

e Ciência da Computação, o Teorema da Incompletude.

Uma questão pertinente para justificar a importância de um trabalho sobre a vida

e obra de Post é compreender o significado da incompletude para os campos da compu-

tação e matemática. Para o primeiro, trata-se de um dos teoremas mais fundamentais

da Teoria da Computação a partir do qual surgiu o termo computável, que caracteriza a

classe de problemas que podem, ou poderão, ser resolvidas pelo computador. A incom-

pletude significa a impossibilidade de um sistema formal suficientemente expressivo para

abranger toda aritmética de provar todas as sentenças que são nele expressas. Isto é, dado

um sistema formal matemático consistente, sempre haverá uma sentença capaz de ser for-

mulada no sistema que, no entanto, não poderá ser provada no próprio sistema. Para a

matemática, a incompletude representa o fim de uma jornada pela conquista da perfeição

dessa ciência e a impossibilidade de resolver tudo a que se propõe. Para a computação,

a incompletude mostra a permanente limitação dessa área, pois existem problemas que o

computador, por ser um sistema formal complexo, não será capaz de resolver, nem mesmo

pelas máquinas mais poderosas que ainda serão inventadas.

É na sombra desse importante resultado que será apresentada a trajetória de Post,

suas tentativas frustradas de se fazer reconhecer dentre os matemáticos e o teor de seus

resultados quando comparados aos resultados divulgados como oficiais a respeito da in-

completude. Este trabalho busca trazer para o conhecimento do público da computação

1
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um fato silenciado na história das ciências exatas.

Um dos principais responsáveis por não deixar que essa história fosse completa-

mente apagada foi Martin Davis, antigo aluno de Post e hoje renomado matemático.

Cartas recebidas e enviadas por Post e suas pesquisas, inclusive o artigo escrito sobre o

desenvolvimento do trabalho da antecipação do teorema da incompletude, estão dispońı-

veis atualmente com aux́ılio de Davis. Ainda assim existe pouco material dispońıvel sobre

Emil Post e não conhecemos de fontes em português sobre o tema.

Este trabalho se propõe então a constituir uma referência escrita em português

para o público brasileiro, situando os resultados de Post com relação aos teoremas hoje

conhecidos como Teoremas de Gödel, em homenagem ao matemático a quem foi atribúıdo

a elaboração da prova.

1.1 Organização dos caṕıtulos

Caṕıtulo 2 - Será narrado um resumo da vida pessoal e profissional deste matemá-

tico. Através de trechos de cartas e relatos sobre ele pode-se montar uma parte da figura

de Emil Post. Serão apresentados os motivos por não ter conclúıdo sua pesquisa em 1921,

transformando em apenas uma antecipação.

Caṕıtulo 3 - Para entender a trajetória de Post é necessário compreender a fase pela

qual a matemática estava passando, pois tanto os motivos pelos quais Post desenvolveu a

pesquisa em que antecipou os resultados de Gödel quanto a rejeição de seu artigo sobre

essa mesma pesquisa são reflexos desse momento.

Neste caṕıtulo será descrito o peŕıodo de crise dos fundamentos matemáticos, o

ińıcio da Teoria da Computação, parte da história tomada como oficial normalmente

vista nos livros. Concentrando entre o final do século XIX até o ano de 1931, quando

Kurt Gödel publicou os seus Teoremas da Incompletude, serão apresentados os principais

conceitos e alguns personagens, mais conhecidos da história, que influenciaram Post na

sua pesquisa.

Caṕıtulo 4 - É apresentada o desenvolvimento da pesquisa de Emil Post partindo

da sua obra de doutorado até seu trabalho de antecipação. Uma versão informal do

desenvolvimento do Teorema da Incompletude de Gödel também será explicada neste

caṕıtulo.
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Caṕıtulo 5 - Considerações finais e trabalhos futuros.



Caṕıtulo 2

Emil Post

2.1 Um Resumo da Vida de Emil Post

Emil Leon Post nasceu em uma famı́lia judaica ortodoxa, em 11 de fevereiro de

1897, em uma cidade a nordeste da atual Polônia, Augustów, na época sob o domı́nio do

Império Russo. Em maio de 1904, migrou para os Estados Unidos com sua mãe Pearl

e suas irmãs Anna e Ethel, juntando-se ao seu pai Arnold que havia partido 1897 para

América. A famı́lia se fixou em Nova York, no Harlem, onde seu pai tinha negócios de

venda de roupa de pele. (URQUHART, 2009, p. 429)

Ainda criança sentia um desejo de estudar astronomia, mas com 12 anos de idade

sofreu um acidente, que o fez desistir da carreira antes mesmo de iniciá-la. Tentando

pegar uma bola sob um carro estacionado, um segundo automóvel o atingiu, seu braço

esquerdo teve que ser amputado logo abaixo do ombro. (URQUHART, 2009, p. 429)

Por volta dos 13 anos, Post escreveu para diversos observatórios astronômicos

perguntado se seu acidente o impossibilitaria de se tornar astrônomo. A resposta do

Harvard College Observatory foi que sua deficiência não o impediria, mas como retorno do

U.S. Naval Observatory obteve a seguinte resposta: “O uso de ambas as mãos é necessário

em todas atividades deste observatório”1. Então voltou seus interesses para a matemática.

(STILLWELL, 2004, p. 4)

Frequentou a Townsend Harris High School e prosseguiu seus estudos na City

College of New York. Se formou em 1917, recebendo o t́ıtulo de Bachelor of Science in

Mathematics. (URQUHART, 2009, p. 430)

1“the use of both hands is necessary in all the work of this observatory.”

4
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Quando ainda era estudante universitário escreveu uma obra original. Embora

tenha apresentado seu artigo em outubro de 1923 na reunião da Sociedade Americana de

Matemática, AMS, foi publicado na ı́ntegra apenas em 1930. (URQUHART, 2009, p. 430)

Ingressou na Columbia University em 1917, recebendo seu t́ıtulo de Ph.D. em 1920.

Embora conhecido como lógico matemático, seu interesse por Lógica Matemática Moderna

surgiu quando já estava na Columbia através do seminário apresentado por Cassius Jack-

son Keyser, sobre o Principia Mathematica, de Whitehead e Russell. (URQUHART, 2009,

p. 430).

Em sua tese, orientada por Keyser, Post analisou o cálculo proposicional do Prin-

cipia e provou sua completude e consistência. Para isso acabou estabelecendo o método

de tabela-verdade, como conhecemos atualmente (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 376).

O artigo Introduction to the general theory of elementary propositions (POST, 1921) foi

impresso em 1921, noAmerican Journal of Mathematics, sendo o primeiro publicado por

Post no campo da lógica, trata-se uma versão resumida da sua tese, pois a condição para

que o texto fosse aceito era reduzi-lo a um terço do original. (URQUHART, 2009, p. 432).

Entre 1920 e 1921 Post fez seu pós-doutorado na Princeton University. Com o

objetivo de ampliar os resultados da pesquisa anterior, em um projeto ambicioso, ele

se propôs a analisar todo o Principia Mathematica em um ano. Durante esse peŕıodo,

antecipou em aproximadamente 10 anos os resultados de Gödel sobre a incompletude dos

sistemas formais matemáticos. (STILLWELL, 2004, p. 4)

Devido a excitação das descobertas e ao esforço mental empregado em seu trabalho,

ele sofreu o primeiro ataque de uma doença com a qual teve que lidar pelo resto da vida

conhecida como psicose mańıaco depressiva ou, atualmente chamada, transtorno bipolar.

Embora tenha se restabelecido do primeiro surto, um segundo fez com que sáısse do cargo

da Cornell University, que havia conseguido após sua recuperação. Post se afastou do

ensino universitário durante a década de 1920 e se tornou professor da George Washington

High School em Nova York. (URQUHART, 2009, p. 430)

Sob cuidados médicos, Post seguia uma rotina ŕıgida para desenvolvimento de suas

pesquisas evitando agitações e consequentemente novas crises psicóticas. Seu horário era

restrito a apenas três horas diárias, das 16h às 17h e das 19h às 21h. Em várias ocasiões,

foi internado em cĺınicas psiquiátricas e submetido a sessões de eletrochoque. (STILLWELL,

2004, p. 4)
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Post ficou sem publicar nada no campo da lógica por 15 anos, de 1921 a 1936

e ao todo levou 20 anos para escrever um artigo sobre seu trabalho de pós doutorado.

(URQUHART, 2009, p. 436) Entre os fatores está sua doença, pois antes de concluir o

projeto teve o primeiro surto e o tratamento prejudicou sua dedicação área acadêmica. A

perda do seu cargo na universidade dificultou ainda mais. Como professor de ensino médio,

não tinha investimento em pesquisa e publicação. No ano de 1924, esteve associado a

Universidade de Cornell fazendo algum progresso na pesquisa, mas não conseguiu finalizá-

la. Outra razão alegada por Post foi o desinteresse da comunidade matemática norte-

americana por questões ligada a lógica no decorrer dos anos. (URQUHART, 2009, p. 442)

A imagem a seguir é uma foto de Post, em junho de 1924, com então 27 anos retirada de

(URQUHART, 2009, p. 617).

Figura 2.1: Emil Post

Seu casamento com Gertrude Singer no ano de 1929 trouxe tranquilidade para

sua vida. Gertrude foi uma esposa dedicada, cuidava das finanças da casa e ajudava seu

marido com documentos e cartas a fim de que ele pudesse se dedicar à vida acadêmica.

(STILLWELL, 2004, p. 5) A filha do casal, Phyllis Goodman, escreveu:

My father was a genius; my mother was a saint... the buffer in daily life that

permitted my father to devote his attention to mathematics (as well as to his

varied interests in contemporary world affairs). Would he have accomplished
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so much without her? I, for one, don’t think so. (STILLWELL, 2004, p. 5)

Em 1931, inspirado pelo programa de David Hilbert, Kurt Gödel demonstra o

Teorema da Completude para lógica de primeira ordem, que também ficou conhecida como

Teorema de Gödel. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 381) Em seu artigo resolve o segundo

problema de Hilbert “a consistência e a completude da aritmética”, mas ao contrário do

que se esperava provou a incompletude da matemática. Post viu seu resultado sendo

redescoberto e publicado por outro matemático, perdendo a oportunidade de divulgar sua

pesquisa como inédita.

No ano seguinte, em 1932, Post foi nomeado para o corpo docente da Faculty of

City College of New York. Embora tenha sáıdo um mês depois, voltou em 1935 e ali se

estabeleceu até o final da carreira. Apesar das restrições no tempo da pesquisa, do tra-

tamento da doença e de ter uma carga horária de dezesseis horas semanais ministrando

aulas, desenvolveu trabalhos que são relevantes para a ciência da computação e Teoria

da recursão. (URQUHART, 2009, p. 430) Entre os conceitos que se destacam e que le-

vam seu nome estão: “Post-completeness”, “Post’s problem”, “Post productions”, “Post

correspondence problem”, “Post’s classification theorem”. (URQUHART, 2009, p. 471)

Em 1936, Alonzo Church anunciou sua tese, introduzindo a ideia do que seria a

computabilidade e a existência de problemas insolúveis. Posteriormente, ainda no mesmo

ano, Alan Turing, no seu artigo On computable numbers, with an application to the Ents-

cheidungsproblem (TURING, 1936), apresentou e definiu o termo computável e apresentou

sua máquina hipotética de computar, atualmente conhecida como máquina de Turing,

para formalizar seu conceito. Embora usasse métodos diferentes as definições são equi-

valentes e chegam ao mesmo resultado sobre a questão da decidibilidade formulada no

programa de Hilbert, Entscheidungsproblem, Problema da Decisão. Em paralelo e inde-

pendente da pesquisa de Turing, mas influenciada pela de Church, Emil Post reformulou

o conceito de computável. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 385–389) O artigo de Post,

Finite combinatory processes (POST, 1936), também foi publicado em 1936 pelo Journal

of Symbolic Logic, com um comunicado de Church afirmando a independência do traba-

lho realizado por Turing. (STILLWELL, 2004, p. 5) Mais uma vez Post viu uma pesquisa

semelhante a sua ser publicada antes por outro cientista.

No dia 29 de outubro de 1938, Emil Post conhece Gödel pessoalmente, em Nova

York na reunião regional da American Mathematical Society, e logo no dia posterior ao
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encontro, receoso pelo seu comportamento, Post lhe enviou um cartão postal , tentando

se explicar.

I am afraid that I took advantage of you on this, I hope but our first

meeting. But for fifteen years I had carried around the thought of astounding

the mathematical world with my unorthodox ideas, and meeting the man

chiefly responsible for the vanishing of that dream rather carried me away.

Since you seemed interested in my way of arriving at these new develop-

ments perhaps Church can show you a long letter I wrote to him about them.

As for any claims I might make perhaps the best I can say is that I would have

have proved Gödel’s theorem in 1921 – had I been Gödel. (STILLWELL, 2004,

p. 5)

Ainda inquieto pelo encontro, escreveu novamente uma carta resumindo informal-

mente seu trabalho da década de 20, explicando porque não finalizou sua pesquisa antes

do Teorema de Gödel ser publicado. Post se manteve humilde e respeitoso, elogiando a

prova elaborada por Gödel e termina a carta pedindo desculpas por seu comportamento

que ele considerou egóısta. Em sua carta datada do dia 30 de outubro de 1938, Post

assinala:

May I finally say that nothing that I had done could have replaced the

splendid actuality of your proof. For while corollary your theorem may be of

the existence of an absolutely unsolvable problem, the absolute unsolvability

of that problem has but a basis in the nature of physical induction at least

in my work and I still think in any work. Of course with sufficient labor

that induction could have gone far enough to include your particular system

theorematically. That that could be done for Principia Mathematica I saw

then. My only excuse for not doing so – well there are many and having written

so much I might add them. Chiefly I thought I saw a way of so analyzing “all

finite processes of the human mind” [something of the sort of thing Turing does

in his computable number paper] that I could establish the above conclusions

in general and not just for Principia Mathematica. Secondly that the absolute

unsolvability of my problem would not achieve much recognition for others

merely on the basis of an incompleteness proof for Principia Mathematica.
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And lastly while the above general analysis enticed me it seemed foolish to

do all the labor involved in the more special Principia Theorem. [...] It was

a real pleasure to meet you and I hope my egotistical outbursts have spent

themselves with that first meeting and this letter. Needless to say I have

the greatest admiration for your work, and after all it is not ideas but the

execution of ideas that constitute a mark of greatness. (URQUHART, 2009, p.

445)

Gödel o respondeu educadamente em uma breve carta, tranquilizando Post com as

seguintes palavras “nothing of what you call egotistical outbursts in your letters or in the

talk I had with you in New York; on the contrary it was a pleasure to speak with you.”,

contudo não levou o assunto adiante. (URQUHART, 2009, p. 445)

Post submeteu em 1941 o artigo Absolutely unsolvable problems and relatively un-

decidable propositions - an account of an anticipation ao the American Journal of Mathe-

matics em uma tentativa de mostrar seu trabalho sobre a antecipação da incompletude

da matemática ao mundo, contando também um pouco da sua história. Na introdução do

seu artigo Post deixa claro que não era sua intenção publicar seu texto como uma reivin-

dicação pelo pioneirismo da descoberta, sua principal motivação foi a pesquisa realizada.

(MOL, 2006, p. 269) Mas sua obra não foi publicada nesse jornal tendo como justificativa

a falta de formalismo no trabalho e ao fluxo de consciência.

O então diretor do periódico Hermann Weyl lhe enviou uma carta de resposta em

2 de março de 1942. Em um trecho escreveu:

I have little doubt that twenty years ago your work, partly because of its

revolutionary character, did not find its true recognition. However, we cannot

turn the clock back... and the American Journal is not the place for historical

accounts... (Personally, you may be comforted by the certainty that most of

the leading logicians, at least in this country, know in a general way of your

anticipation.) (STILLWELL, 2004, p. 5–6)

Apesar da sua frustração por não ter seu artigo publicado e pelas dificuldades en-

frentadas devido a doença Post se manteve ativo trabalhando em suas pesquisas e como

professor universitário. Nos anos seguintes publicou alguns de seus artigos mais significati-

vos para a computação: Recursively enumerable sets of positive integers and their decision
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problem (POST, 1944), A variant of a recursively unsolvable problem (POST, 1946) e Recur-

sive unsolvability of a problem of Thue (POST, 1947). (STILLWELL, 2004, p. 6) Suas mais

relevantes contribuições para as ciências exatas se deram entre 1936 e 1954. (URQUHART,

2009, p. 445) A influência de seus trabalhos se estendem da lógica matemática à ciência

da computação. John Stillwell em seu artigo sobre Emil Post afirmou:

Thus Post should be celebrated, not only for his fundamental work in logic,

but also for constructing a bridge between logic and classical mathematics.

Few people today cross that bridge, but perhaps if Post’s work were better

known, more would be encouraged to make the journey. (STILLWELL, 2004,

p. 6)

Como professor Post era estimado e influente entre seus estudantes ainda que seus

métodos de ensino não fossem nada convencionais. Martin Davis antigo aluno de Emil

Post descreve em um de seus artigos como eram suas aulas.

Post’s classes were tautly organized tense affairs. Each period would begin

with student recitations covering problems and proofs of theorems from the

day’s assignment. These were handed out apparently at random and had to be

put on the blackboard without the aid of textbook or notes. Woe betide the

hapless student who was unprepared. He (or rarely she) would have to face

Post’s “more in sorrow than anger” look. In turn, the students would recite on

their work. Afterwards, Post would get out his 3 by 5 cards and explain various

fine points. The class would be a success if he completed his last card just as

the bell rang. Questions from the class were discouraged: there was no time.

Surprisingly, these inelastic pedagogic methods were extremely successful, and

Post was a very popular teacher. (URQUHART, 2009, p. 470–471)

Davis também narra um episódio em Post, seu então professor, teve que se ausentar

da universidade no ano de 1947 devido um ataque da doença, que naquela época ainda

não havia um tratamento adequado.

With another student, I had begun an“honors”reading course on mathema-

tical logic under Post’s tutelage. We had just reached the “deduction theorem”

in propositional calculus, when Post met us full of excitement about his new



11

work. We did not meet again with Post that semester; we had witnessed the

beginning of one of his manic episodes. Apparently it was precisely excitement

that had the potential to push him over the edge. (URQUHART, 2009, p. 473)

Em 21 de abril de 1954, aos 57 anos, como consequência do tratamento do trans-

torno bipolar, Emil Post morreu de ataque card́ıaco após uma sessão de eletrochoque em

um hospital psiquiátrico em Nova York. (URQUHART, 2009, p. 430)



Caṕıtulo 3

Contexto histórico

No final do século XIX e começo do século XX, dúvidas abalaram a confiança dos

acadêmicos em relação aos fundamentos da matemática, em particular, com o apareci-

mento de novos paradoxos, na teoria dos conjuntos, e no estudo do infinito. Começaram

a questionar alguns conceitos e até mesmo ideias que antes eram consideradas intuiti-

vamente óbvias, pois, se fossem incorretas arruinariam as bases da matemática. Surgiu

então, a necessidade de uma melhor fundamentação dessa ciência. (FILHO, 2007, p. 63)

Esse peŕıodo de incertezas, conhecido como“crise dos fundamentos da matemática”,

mobilizou diversos personagens em uma busca para torná-la livre de qualquer questiona-

mento. Durante esse processo houve grandes avanços na matemática marcando um novo

tempo na história por ser um peŕıodo decisivo para o ińıcio e embasamento da Ciência da

Computação. (FILHO, 2007, p. 62–63)

Neste caṕıtulo será apresentado o momento de análise dos prinćıpios da matemá-

tica, contexto no qual Post fez sua antecipação. Mostrando as principais dificuldades

enfrentadas para isentar essa área do conhecimento de inconsistências e suas tentativas de

superação através de matemáticos que ficaram marcados na história por se dedicarem na

fundamentação da matemática e que também influenciaram fortemente o desenvolvimento

da tese de Post no seu pós-doutorado, bem como gerações de estudiosos. Terminando com

Kurt Gödel, cuja publicação do seu Teorema da Incompletude marcou uma era.

12
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3.1 Abordagens de Fundamentação da Matemática

No esforço para reestruturar a matemática emergiram três abordagens que manti-

nham propostas distintas, são elas: Formalista, Logicista e Intuicionista.

As duas primeiras teses se destacaram na história pela busca da fundamentação

e motivaram Post e Gödel em suas pesquisas em que conclúıram que a matemática, se

é consistente, então é incompleta. Além de estabelecer diversos conceitos para a ciên-

cia da computação. Por esses motivos, serão vistas com mais detalhes através de seus

representantes.

3.1.1 Formalista

Para os formalistas a matemática era vista como um sistema formal, composta

de śımbolos simples sem conteúdo que seriam manipulados através de regras precisas e

métodos finititários. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 5–6)

Esse movimento teve ampla divulgação por intermédio de David Hilbert, seu fun-

dador e principal militante. Ele discursou várias vezes expondo as convicções formalistas

e convocando aliados a se unirem para resolver as inconsistências dos fundamentos da

matemática. Entre os prinćıpios propagados e defendidos por Hilbert estava a Teoria dos

conjuntos1 de Georg Cantor2, por apresentar uma interpretação finitista dos elementos

matemáticos.

3.1.2 Logicista

Esta abordagem tinha como prinćıpio que toda a matemática seria decorrente de

conceitos lógicos, através da linguagem lógica formal buscava banir os paradoxos, con-

tradição e as definições circulares. Os logicistas consideravam que a matemática e a

1A Teoria dos conjuntos é o estudo de coleções de elementos com pelo menos uma propriedade em co-

mum. Vistos como uma totalidade os elementos de um conjunto podem incluir também outros conjuntos.

(MORTARI, 2001, p. 42)
2Georg Cantor propôs uma teoria de conjuntos na qual introduziu coleções infinitas na matemática,

no final do século XIX. Inicialmente utilizada para resolver problemas sobre séries trigonométricas, logo

ajudou a desenvolver o cálculo. Entre 1895 e 1897 Cantor publicou sua obra Beiträge zur Begrundung

der transfinitem Mengenlehr a respeito dos seus estudos sobre o infinito. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.

369)



14

objetividade existem por si só, desta forma, um cientista não inventa, mas sim desco-

bre. A tese logicista era dividida em duas partes: a primeira consistia que toda sentença

matemática poderia ser definida por conectivos lógicos, e a segunda de que todo enunci-

ado matematicamente verdadeiro poderia ser demonstrado através da lógica e racioćınios

matemáticos. (FILHO, 2007, p. 64)

O Logicismo teve sua origem com Gottlob Frege, que pretendia explicar e alicerçar

a matemática em termos lógicos, para isso desenvolveu um sistema de śımbolos com o

objetivo de representar precisamente a sequência de dedução. Com Giuseppe Peano essa

abordagem teve avanços, pois ele axiomatizou a aritmética criando a conhecida e usada até

hoje, Aritmética de Peano. Porém, foi com Bertrand Russell que o Logicismo encontrou

sua figura de maior destaque. Russell dedicou-se a utilizar a lógica como suporte para

o pensamento filosófico, para o desenvolvimento de uma linguagem matemática perfeita.

(FILHO, 2007, p. 64)

Essa escola foi de grande importância no progresso da lógica, uma vez que, procurou

estabelecer a estreita relação com matemática. Com o tempo esta área se tornou um

campo diversificado e desenvolvido na concepção entre a filosofia e a matemática, bem

como fundamental para a computação. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 332)

3.1.3 Intuicionista

Sustentando uma concepção oposta ao Logicismo e ao Formalismo havia o mo-

vimento Intuicionista, que tinha a crença no papel da intuição, sustentando que a ma-

temática é um produto humano, em constante processo de construção. A intuição e o

tempo seriam essenciais conforme essa visão, e não poderia ser impessoal e atemporal

como pregava a escola formalista. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 240)

Para os intuicionistas todo objeto matemático teria sua existência por construção,

e não se admitia objetos completos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais não

seria um produto pronto, mas um processo com indefinidas etapas. (FILHO, 2007, p. 64)

Os intuicionistas negavam a maior parte da matemática aceita naquele peŕıodo,

como a Teoria dos Conjuntos desenvolvida por Cantor, aceita e amplamente usada nas

outras escolas e até mesmo algumas leis da lógica já renomadas, como a do terceiro exclúıdo
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3, e técnicas usadas desde a Grécia antiga, como reductio ad absurdum4. Em consequên-

cia, esse programa recebeu inúmeras cŕıticas negativas. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 331)

Contudo, a rejeição de boa parte da matemática tradicional pelos intuicionistas forçou os

pesquisadores, de diferentes abordagens, a buscarem novos métodos para reestruturar a

teoria clássica, promovendo avanços na área. (FILHO, 2007, p. 64)

3.2 Paradoxos

Desde seus primórdios, a matemática vem acumulando teoremas e verdades, mas

o aparecimento de cada vez mais contradições mostrou que a teoria poderia conter erros

e era preciso uma reestruturação. (FILHO, 2007, p. 63) Uma das principais preocupações

enfrentadas eram os paradoxos. Em 1905, Hilbert exteriorizou a inquietação sobre esse

problema afirmando: “Os paradoxos que acabamos introduzindo mostram suficientemente

que um exame e reconstrução dos fundamentos da matemática e da lógica é urgentemente

necessário.”5 (ZACH, 1999, p. 333)

Os paradoxos são enunciados que levam a uma situação de incompatibilidade com

a realidade, ou que dão origem a algo inesperado. Um tipo espećıfico são as antinomias:

paradoxos que conduzem à contradição lógica, isto é, a partir do racioćınio lógico induzem

ao verdadeiro quando é assumida a falsidade, e induzem a falsidade quando assumido a

verdade, não permitindo uma conclusão em termos de verdade ou falsidade a respeito do

problema. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 238)

Entre os assuntos que levavam a paradoxos, precisando de melhor investigação e

tratamento, estavam os processos infinitos e infinitos completados. Um exemplo que diz

respeito ao conceito de séries infinitas e ilustra a incompatibilidade entre a experiência a

matemática é o paradoxo de Zenão, descrito a seguir:

Aquiles e a Tartaruga decidem apostar uma corrida de 100 metros. Aquiles

corre 10 vezes mais rápido do que a tartaruga, e por isto, a tartaruga inicia

com 80 metros de vantagem. Aquiles percorre rapidamente a distância inicial

que o separa da tartaruga, mas ao alcançar os 80 metros iniciais, a tartaruga

3Impossibilidade de uma terceira opção além do verdadeiro e falso: p ou não p.
4Assumir a negação de uma hipótese quando a sua afirmação implica em contradição.
5“The paradoxes we have just introduced show sufficiently that an examination and redevelopment of

the foundations of mathematics and logic is urgently necessary.”
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já se encontrará 8 metros à frente. Ao alcançar mais 8 metros à frente, a

tartaruga já terá avançado mais 0,8 metros, e assim, Aquiles nunca alcançará

a tartaruga. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 4)

Esse paradoxo passa a sensação de que o movimento é impraticável quando se es-

tabelece que o tempo e espaço são infinitamente subdiviśıveis. A matemática da época

mostrava que alcançar a tartaruga seria imposśıvel, mas sabe-se que Aquiles a ultrapassa-

ria sem dificuldade. A discordância entre a matemática e a realidade observada indicava

a precariedade dos cálculos para explicar certas questões. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.

25–26)

3.2.1 Paradoxos Autorreferentes

A autorreferência é um conceito importante para a comunicação e é amplamente

usado tanto nas linguagens naturais quanto nas artificiais. No livro Logicomix, de Doxiadis

e Papadimitriou, o termo autorreferência é explicado da seguinte forma:

[...], a qualidade de uma afirmação de se referir a si mesma. No entanto,

o termo também é usado de forma mais genérica em lógica, para a caracte-

rizar afirmações que incluem a si mesmas em seu escopo de referência, [...].

(DOXIADĒS et al., 2010, p. 320)

Ainda que essa seja uma propriedade útil, existe a possibilidade de gerar uma an-

tinomia, fonte de desconforto dos matemáticos no começo século XX. Essa preocupação

com o uso da autorreferência apresenta-se desde a Grécia Antiga. Epimênides, um cre-

tense, declarou: “Todos os cretenses são mentirosos”. Outro exemplo é a frase conhecida

como a Antinomia do Mentiroso, ou Paradoxo do Mentiroso, foi inicialmente proposta

por Eubúlides de Mileto, contemporâneo de Sócrates, pode ser expressa como: “Esta sen-

tença é falsa”. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 23) Ao tentar verificar a veracidade de

alguma das afirmações anteriores gera-se um racioćınio circular que leva a um impasse:

se a sentença é falsa, então ela é verdadeira, mas se é verdadeira, então é falsa.

Quando algo refere a si mesmo associado a uma negação, o risco de surgir um

paradoxo é ainda maior. Percebe-se claramente o problema dessa combinação é no seguinte

exemplo: Um catálogo completo de todos os livros que não são autorreferentes, conteria

a si mesmo? (DOXIADĒS et al., 2010, p. 166–167)
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O famoso Paradoxo do Barbeiro de Sevilha é uma versão informal do Paradoxo de

Russell, apresentado mais à frente, também é causado por uma autorreferência e negação:

[Em Sevilha todos os homens devem fazer a barba.] O barbeiro de Sevilha

faz a barba de todas [e exclusivamente] das pessoas em Sevilha que não fa-

zem a barba de si próprias. O barbeiro de Sevilha barbeia-se a si próprio?

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 5)

O fato do barbeiro também ser um cidadão de Sevilha é que confere a autorrefe-

rência e a contradição da questão. Respondendo “sim” para a pergunta, a resposta estaria

incorreta, afinal o barbeiro de Sevilha não barbeia quem barbeia a si próprio, contudo

respondendo “não”, a resposta continuaria incorreta pois o barbeiro barbeia a todos os

que não barbeiam a si próprios. Sendo imposśıvel uma conclusão para a pergunta.

Ainda que os paradoxos sejam considerados um inconveniente, uma grande parte

da lógica moderna teve origem como resposta a esses problemas. Sobretudo, os paradoxos

autorreferentes tem sido proveitosos na Lógica Matemática, sendo usados como ferramen-

tas. O Principia Mathematica, obra fundamental para a pesquisa de Post em 1921 e de

Gödel em 1931, foi uma tentativa de superação do Paradoxo de Russell. A junção en-

tre autorreferência e negação também mostrou-se essencial na demonstração de Gödel no

Teorema da Incompletude. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 320–321)

O paradoxo de Richard serviu como ideia inicial para o trabalho de Kurt Gödel,

que deu origem ao Teorema da Incompletude. Criado por Jules Richard em 1905, tem

como base a proposital confusão entre a linguagem e a metalinguagem e, bem como o

paradoxo de Russell, a autorreferência. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 246)

O paradoxo de Richard é constrúıdo admitindo que todas as propriedades dos nú-

meros podem ser expressas em linguagem natural partindo de propriedades simples, como

por exemplo se o número é inteiro, natural, se é diviśıvel por outro valor, ou se corres-

ponde a soma de outros números, dessas propriedades mais primitivas são constrúıdas

outras mais elaboradas. As expressões com as caracteŕısticas são ordenadas por tamanho

e as de tamanhos iguais, por ordem alfabética, em seguida todas as sentenças formadas são

enumeradas; sendo a menor equivalente a 1, aumentando de um em um, sucessivamente.

A definição de número Richardiano é não possuir a propriedade correlacionada a ele na

enumeração. Por exemplo, supondo que o número 15 é associado à expressão “é primo”,
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logo 15 é Richardiano. Na definição de número Richardiano, matemática e metamatemá-

tica estão presentes. A matemática em si está nos números e nas propriedades deles. Já a

metamatemática aparece nas propriedades a respeito da matemática. (CAFEZEIRO et al.,

2010, p. 246)

O paradoxo aparece quando um número está vinculado com a sentença “é Ri-

chardiano”. Supondo o número n corresponde a expressão “é Richardiano”: n é ou não

Richardiano? Se n é Richardiano, conclui-se pela definição que n não possui a propriedade

denotada por ele e assim n não é Richardiano, mas se n não é Richardiano, pela definição,

ele deve ser Richardiano. Dessa forma, não há como responder logicamente a pergunta.

(CAFEZEIRO et al., 2010, p. 246)

A autorreferência está presente no paradoxo pelo fato de tentar explicar um número

que remete uma certa propriedade a propriedade denotada por ele: “Seja n o número

correspondente à expressão “é Richardiano”. Pergunta-se: n é Richardiano? Como o

enunciado está na negativa, a aplicação de uma afirmação gera uma antinomia. Caso não

houvesse a negativa também não haveria o paradoxo. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 246)

3.3 Frege

Friedrich Ludwig Gottlob Frege foi um matemático, lógico e filósofo alemão, do-

cente da Universidade de Jena. Ele desenvolveu, como poucos, diversas definições e inova-

ções com clareza e seus trabalhos influenciaram diretamente Hilbert e Russell personagens

importantes na história inicial e conceitual da Ciência da Computação. (FILHO, 2007, p.

58–59) Na imagem 3.1 vê-se uma foto de Frege, retirado de (FILHO, 2007, p. 60).
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Figura 3.1: Frege

Frege é considerado por muitos como pai da lógica moderna, pois a maior parte dos

métodos e conceitos básicos desenvolvidos por ele ainda são a base da Lógica Matemática.

(DOXIADĒS et al., 2010, p. 328) Na sua obra Begriffsschrift, eine der arithmetischen

nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens6 (FREGE, 1879), publicada em 1879,

ele introduziu explicitamente a noção de variável e de quantificadores, o universal e o

existencial, funções, relações, axiomatizações da lógica, entre outros conceitos usados até

hoje e importantes para o avanço da lógica matemática. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.

369)

Almejando clarificar a lógica, Frege desenvolveu o cálculo de predicados, também

chamada de lógica de primeira ordem7. (ZALTA, 2016) O cálculo de predicado é uma

extensão da lógica proposicional, em que é posśıvel formar expressões mais complexas. Os

predicados são as proposições mais básicas e representam propriedade ou relações entre os

objetos do Universo, que podem ser constantes ou variáveis. Por exemplo, se “diviśıvel”

é a propriedade, denotado por “P” e “x” é a variável, então, “P (x, 2)” é a notação para

“x é diviśıvel por 2”. As proposições podem ser combinadas usando os śımbolos lógicos

básicos: ∧, ∨, ¬ e →, respectivamente e, ou, não e implica que. Podendo ser prefixado

6Conceitografia, uma linguagem formalizada do pensamento puro constrúıda de modo aritmético
7A lógica de primeira ordem quantifica somente objetos simples. Porém na lógica de segunda ordem

as variáveis podem ser conjuntos, sendo posśıvel expressar, por exemplo,“existe uma conjunto S”.
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pelos quantificadores, existencial e o universal, simbolizados por ∃, ∀. Também é posśıvel

usar os śımbolos da matemática como “<”, “+” para criar predicados para expressar

afirmações matemáticas. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 322–323)

Diferente de outros estudiosos que viam na lógica apenas como uma ferramenta

de cálculo, os trabalhos de Frege foram a consequência de um projeto muito maior e que

motivou seus estudos desde o prinćıpio: uma caracterização sobre a expressão do racioćınio

humano. Ele referia-se à lógica como o campo da semântica que estuda conteúdo, sua

natureza e a estrutura e defendia que a matemática poderia ser reduzida à lógica a partir

de um sistema limitado de axiomas lógicos, dessa forma construiu um sistema simbólico

com o intuito de desenvolver a lógica de maneira precisa e alcançar seus objetivos. (FILHO,

2007, p. 59–60) Nas palavras de Frege:

[...] a inferência procede, pois, em meu sistema de escrita conceitual (Begriffs-

schrift), seguindo uma espécie de cálculo. Não me refiro a este em sentido

estrito, como se fosse um algoritmo que nele predominasse, [...], mas no sen-

tido de que existe um algoritmo total, quer dizer, um conjunto de regras que

resolvem a passagem de uma proposição ou de duas, a outra nova, de tal forma

que nada se dá que não esteja de acordo com estas regras. Minha meta é, pois,

uma ininterrupta exigência de precisão no processo de demonstração, e a má-

xima exatidão lógica, ao mesmo tempo que clareza e brevidade [...]. (FILHO,

2007, p. 60)

Precursor do movimento Logicista na busca pela fundamentação da matemática,

Frege tentou demonstrar todas as leis básicas da aritmética dentro do seu novo sistema

lógico. Seus volumes intitulados Grundgesetze der Arithmetik 8 (FREGE, 1893) (FREGE,

1903) são a primeira grande obra dessa escola, tendo seu primeiro volume publicado em

1893, e o segundo em 1903, esse acabou sendo o último devido a uma descoberta de

Bertrand Russell. Quando o livro já estava quase sendo impresso, Frege recebeu uma

carta de Russell na qual explicava sobre o paradoxo que havia encontrado na teoria dos

conjuntos, enquanto estudava o primeiro volume das Grundgesetze. (EPSTEIN; CARNIELLI,

2009, p. 373) Em um trecho da resposta de Frege, percebe-se a aflição causada pela not́ıcia:

Sua descoberta da contradição surpreendeu-me para além das palavras, e eu

quase deveria dizer, deixou-me atordoado, porque abalou os fundamentos onde

8As leis fundamentais da aritmética
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eu pretendia erigir a aritmética... Sua descoberta é de todo modo muito ad-

mirável, e pode talvez levar a grandes avanços em lógica, indesejável quanto

possa parecer à primeira vista. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 373)

Frege só escreveu um adendo explicando o problema com relação ao Paradoxo de

Russell, e mandou o exemplar para impressão. Depois do ocorrido não publicou mais

nenhuma obra relevante para a matemática. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 327–328) Ape-

sar das ideias revolucionárias de Frege permanecem como herança para lógica atual, seu

simbolismo foi abandonado por ser de dif́ıcil manipulação.

3.4 Peano

Giuseppe Peano foi um lógico e matemático italiano, que fez carreira como professor

na Universidade de Turim. Seus trabalhos não foram tão difundidas quanto os de Frege

na tentativa de fundamentação da matemática, mas o sistema criado por ele exerceu forte

influência sobre Russell, por ter uma notação mais fácil que a de Frege, e em Gödel, na

sua demonstração da incompletude. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 334) A imagem 3.2 retrata

Giuseppe peano, retirado de (FILHO, 2007, p. 61).

Figura 3.2: Peano

Assim como Frege, Peano acreditava que toda matemática poderia ser reduzida à

lógica, e deveria ser apresentada de forma clara, precisa e com rigor matemático. Além
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disso, ele considerava a aritmética a base de toda a matemática e deveria ser reestruturada

para que os fundamentos fossem restabelecidos. (FILHO, 2007, p. 59–61) Para isso,

Peano elaborou um sistema axiomático, tornando-se o responsável pela maior expressão do

movimento de axiomatização da aritmética, uns dos diversos movimentos que surgiram

na crise dos fundamentos da matemática, como a formalização da geometria, feita por

Hilbert e a aritmetização da análise9. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 238–239)

No ano de 1889, Peano publicou o livro Arithmetices principia nova methodo ex-

posita10, no qual apresentou em uma simbologia para a lógica de primeira ordem um

sistema de axiomas em que caracterizava o conjunto dos números naturais, conhecido

como Aritmética de Peano (PEANO, 1889), ainda usado atualmente. Sua clara notação

axiomática da aritmética se popularizou e, com poucas alterações, tornou-se padrão, ali-

cerçando toda a aritmética básica posterior. (FILHO, 2007, p. 59–61) Mas com o tempo,

seu formalismo exagerado tornou um seu trabalho pouco tanǵıvel a outros matemáticos.

(EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 370)

Inspirado nas tentativas de unificar a matemática, Peano também se arriscou na

criação de uma linguagem auxiliar internacional. Em 1903, pelo jornal La Revue de

Mathematiques, ele publicou no artigo de mesmo nome, a Latino sine flexione (PEANO,

1903), a forma simplificada do latim, com o objetivo de facilitar a comunicação cient́ıfica

em diversas áreas e pessoas de diferentes idiomas. No entanto, a linguagem não seguiu

adiante. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 334–335)

3.5 Russell

Bertrand Russell foi um lógico e filósofo britânico, que fez inúmeras contribuições no

campo da Lógica Matemática, podendo ser considerado um dos lógicos mais importantes

da história. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 336) A seguir está uma foto de Russell na imagem

3.3, retirada de (NATH, 2016).

9Esse movimento tinha como objetivo retirar toda intuição geométrica espacial das demonstrações do

campo da análise matemática, definindo os conceitos da análise aritmeticamente e encontrando um meio

adequado para lidar com o infinito
10Prinćıpios aritméticos novo método de exposição
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Figura 3.3: Russell

Russell desde sua juventude procurou a razão, a verdade absoluta e um meio de

explicar a realidade de forma precisa, em vista disso vislumbrou na matemática a espe-

rança de um mundo totalmente lógico. Na Universidade de Cambridge tomou o primeiro

passo para se tornar um matemático, mas, ainda como universitário, ficou decepcionado

ao descobrir que muitas das demonstrações apresentadas por seus professores continham

falácias, definições circulares, entre outros problemas e a matemática estava infestada de

hipóteses não demonstradas. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 79–81)

Para Russell só a ciência poderia lhe fornecer uma compreensão absoluta a res-

peito das questões do mundo. Contudo, ele entendia que a base da ciência dependia da

matemática, que estava apoiada sobre fundamentos frágeis. Procurou, então na filosofia

o conhecimento que desejava, mas idealizava uma precisão o qual esse campo do conhe-

cimento não proporciona. Descobriu na lógica, uma área entre filosofia e a matemática,

uma forma de transformar o pensamento em uma ciência exata. (DOXIADĒS et al., 2010,

p. 91–95)

Seu objetivo tornou-se, bem como outros matemáticos daquele peŕıodo, resolver

os problemas fundamentais da matemática e, assim, estabelecer uma estrutura precisa
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e a verdade rigorosamente provada e incontestável. Russell não iria aceitar nada como

intuitivamente óbvio, não teria espaço para intuição em suas pesquisas, somente para o

rigorosamente demonstrável.

Através dos trabalhos de Peano e Frege, Russell encontrou um caminho para sua

tentativa de fundamentação. Seguiu os passos de Frege no primeiro volume de Grundge-

setze der Arithmetik (FREGE, 1893), procurando firmar a matemática através da lógica,

construindo suas bases na teoria dos conjuntos, desenvolvida por Cantor e utilizando a

notação simples e clara de Peano, que havia conhecido na Primeira Conferência Interna-

cional de Filosofia, em Paris no ano 1900. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 157)

3.5.1 Paradoxo de Russell

Russell, com o objetivo de resolver os problemas dos fundamentos da matemática,

empenha-se em pesquisar para produzir seu o livro The principles of mathematics11 (RUS-

SELL, 1996). Enquanto estudava os trabalhos de Frege, em junho de 1901, percebeu que

na Teoria dos Conjuntos havia uma falha, um paradoxo. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.

163). Esse paradoxo publicado e explicado em detalhes no seu livro, em 1903, abalou a

lógica e a Teoria dos Conjuntos e consequentemente logicistas e formalistas.

Russell escreveu para Frege explicando a antinomia que ele havia descoberto, em

16 de junho de 1902, um ano após sua descoberta, apresentando-a no final do texto com a

notação de Peano. A carta escrita por Frege a Russell, mencionada na seção 3.3, foi uma

resposta a esta. Em um trecho Russell descreve o paradoxo da seguinte maneira:

Seja w o predicado relativo a ser um predicado que não predica a si mesmo. É

posśıvel que w predique a si mesmo? De qualquer das duas posśıveis respostas

segue a sua contraditória. Devemos então concluir que w não é um predicado.

De maneira análoga, não existe a classe (como um todo) daquelas classes as

quais, como totalidades, não são elementos de si mesmas. A partir disso eu

concluo que sob certas circunstâncias um conjunto defińıvel não forma uma

totalidade. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.373)

O paradoxo, na forma que foi originalmente apresentado expunha uma falha da

Teoria dos Conjuntos de Cantor, ficou conhecido como Paradoxo de Russell. Matematica-

11Os prinćıpios da matemática
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mente expresso da seguinte forma: considerando o conjunto Z = {X|X 6∈ X}. Pergunta-

se: Z ∈ Z, isto é, o conjunto de todos os conjuntos que não pertencem a si mesmos

pertencem a si mesmo? Quando pertencer, não pertencerá e quando não pertencer, per-

tencerá.(DOXIADĒS et al., 2010, p. 333–334)

A Teoria dos Conjuntos era o conceito central do trabalho de Frege. Como resposta

a tal descoberta, a única ação que lhe restou foi redigir em seu livro um adendo expondo

a verdade e sentimentos sobre o paradoxo, deixando registrado as seguintes palavras:

Poucas coisas podem ser mais desastrosas para um autor de textos cient́ıfi-

cos do que ter um dos pilares de sua empreitada abalado depois de concluir

sua obra. Vi-me nessa situação ao receber uma carta do Sr. Bertrand Rus-

sell, justamente quando o processo de publicação deste volume estava quase

conclúıdo.

O paradoxo do Sr. Russell parece levar ao colapso não só os fundamentos da

minha Aritmética, como também os únicos fundamentos posśıveis da Aritmé-

tica como tal. (GOTTLOB, 1980, p. 132)

Esse entre outros paradoxos na Teoria dos Conjuntos, causaram grande preocu-

pação entre matemáticos e lógicos da época que estavam envolvidos e trabalhando na

fundamentação da matemática. Considerando que o objetivo de reduzir a aritmética à

lógica era obter uma matemática sem contradições, descobrir uma no meio desse processo

foi no mı́nimo desolador. Percebe-se a frustração e desesperança de Frege ao escrever esse

adendo, no qual enxergava o paradoxo como um colapso na base do trabalho de muitos

matemáticos na fundamentação da matemática.

3.5.2 Principia Mathematica

Instaurada a crise na lógica causada pelo Paradoxo de Russell, o descobridor dessa

antinomia e Alfred North Whitehead12 se uniram na esperança de resgatar os fundamen-

tos da matemática sob os ideais do Logicismo. O desenvolvimento desta obra também foi

12Matemático e filósofo inglês. Formado em Cambridge, onde também lecionou durante décadas. Antes

do Principia escreveu o livro Álgebra Universal. Depois do terceiro volume do Principia Mathematica,

ainda tentou escrever um quarto volume sobre geometria, sem Russell, mas não chegou a concluir.
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profundamente inspirado pela lógica simbólica de Peano e as ideias e definições revoluci-

onárias de Frege. Juntos, Russell e Whitehead escreveram uma das mais influentes obras

do movimento logicista intitulado Principia Mathematica. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 176)

Russell e Whitehead partiram da ideia que os argumentos iniciais deveriam ser

o mais simples posśıveis até não poderem ser decompostos. Questionaram, inclusive,

conhecimentos básicos, nada era intuitivamente óbvio, demonstrando no Principia uma

informação trivial com 1 + 1 = 2 em 362 páginas. Bem como Hilbert, acreditavam que as

coleções infinitas poderiam ser justificadas e que seriam consistentes com a matemática

finitista. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 178–185)

Dividido em três volumes, o Principia se propunha a abordar principalmente o

paradoxo de Russell através de uma versão da teoria dos tipos. Para exemplificar essa

teoria, considera-se o paradoxo do Barbeiro de Sevilha, cujo o problema é: quem barbeia o

barbeiro. Para contornar o problema Russell inicialmente propôs implementar um sistema

com ńıveis, de forma que um homem só poderia ser barbeado por um barbeiro de um ńıvel

inferior. Em termos de Teoria dos Conjuntos isso significaria que um conjunto só poderia

incluir conjuntos de um tipo inferior. Assim a chamada Teoria ramificada dos tipos,

inicialmente apresentada no apêndice B do livro The principles of mathematics, impôs

uma estrutura hierárquica aos objetos da Teoria dos Conjuntos para tentar contornar o

paradoxo. No entanto, isso não bastava para a obtenção dos resultados desejados, o que

acabou se tornando uma das principais cŕıticas negativas feitas à obra. (DOXIADĒS et al.,

2010, p. 335–336)

Após levar quase dez anos para escrever os três volumes e recomeçando todo o

trabalho quatro vezes. Whitehead e Russell tiveram que arcar com os custos da impressão,

pois ninguém se interessou em publicar os livros. Com uma bolsa da Royal Society e 100

libras dos seus próprios fundos, publicam o seu Principia Mathematica, em três volumes

lançados respectivamente em 1910, 1912 e 1913. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 374)

Ao final do terceiro volume, Russell tinha a sensação de um trabalho inacabado,

visto que não obteve o resultado que queria, a verdade absoluta que tanto almejava. Para

Russell muito deveria ser feito ainda, mas não importava o quanto se aprofundava, a base

da matemática não era sólida o suficiente. (DOXIADĒS et al., 2010, p. 189) O próprio

Russell, em sua autobiografia, declara:

[...] após cerca de vinte anos de trabalho árduo, cheguei á conclusão que
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não podia fazer mais nada para tornar o conhecimento matemático isento de

dúvida. (RUSSELL, 2009, p. 699)

Apesar da imensa importância de sua obra no estabelecimento da lógica cient́ıfica e

da sua influência direta nas descobertas de Post e Gödel, seu trabalho com a lógica prati-

camente se encerra no Principia Mathematica, conclúıdo pouco antes de Russell completar

40 anos de idade. Essa obra foi considerada uma espécie de fracasso, por não corresponder

a grande ambição de seus autores e dos demais logicistas por não fundamentar a matemá-

tica em bases seguras. O Principia teve créditos na criação da lógica moderna fornecendo

a motivação e o contexto para a descoberta de Post e depois de Gödel, o teorema da

incompletude. Sua axiomatização e desenvolvimento formal serviram como referência bá-

sica e notação para a maior parte da pesquisa lógica por mais de vinte anos. (DOXIADĒS

et al., 2010, p. 336)

3.6 Hilbert

David Hilbert foi um dos matemáticos que mais se destacou e atuou na busca da

fundamentação da matemática para livrá-la dos paradoxos e das contradições. Nascido

na Prússia, trabalhou na Universidade de Göttingen, centro matemático mais conceituado

de sua época. A seguir na imagem 3.4 está uma foto de Hilbert, retirada de (FILHO, 2007,

p. 66).
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Figura 3.4: Hilbert

Em seu livro Grundlagen der Geometrie (HILBERT, 1899), publicado no ano de

1899, e inspirado pelos prinćıpios de Euclides, dois milênios antes, Hilbert axiomatizou de

modo rigoroso a geometria euclidiana, sendo responsável pelo movimento de formalização

da geometria. As concepções euclidianas também o influenciaram na sua visão forma-

lista da matemática como o desenvolvimento axiomático e linguagem formal. (EPSTEIN;

CARNIELLI, 2009, p. 372)

Hilbert fundou e se tornou o principal militante do Formalismo, determinado em

transformar a matemática uma ciência incontestável, livre de paradoxos e erros. Ele

dedicou sua carreira a fundamentar a matemática em bases seguras fazendo discursos

otimistas sobre essa ciência, disseminado seu ideal formalista. (FILHO, 2007, p. 64–65)

No dia 8 de agosto de 1900, em Paris, no Segundo Congresso Internacional de

Matemática, David Hilbert, já então respeitado matemático principalmente pelo seu livro

Grundlagen der Geometrie, realizou uma palestra aberta considerada histórica. Empe-

nhado na busca pela fundamentação, idealizando uma matemática sem qualquer inconsis-

tência, bem como conquistar aliados para a sua causa. Hilbert apresentou uma lista com
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23 problemas matemáticos que ainda não haviam sido resolvidos e convocou os cientistas

a solucioná-los.(FILHO, 2007, p. 65)

Em uma parte do discurso de Hilbert, ilustra seus ânimos, crenças e suas intenções

de unir os matemáticos por uma causa nobre: resolver os problemas da matemática.

É inegável a grande importância de determinados problemas para o progresso

da ciência matemática em geral e o importante papel que estes representam

para o trabalho individual de pesquisadores. Enquanto um ramo da ciência

apresentar problemas, ele é vital, pois a falta de problemas significa morrer

ou deixar de desenvolver-se por si só. Assim como todo o empreendimento

humano segue metas, a pesquisa matemática também precisa de problemas.

Através da resolução de problemas irradia-se a força do pesquisador. Ele

encontra novos métodos e perspectivas; ele ganha um horizonte mais amplo e

livre.

[...]

Um velho matemático francês disse: Uma teoria matemática não está viśıvel

antes da perfeição até que você a faça tão clara que seja posśıvel explicá-la para

a primeira pessoa que você encontra na rua. Esta clareza e leve compreensão,

como ela é exigida aqui de forma tão drástica para uma teoria matemática, eu

gostaria de exigir muito mais de um problema matemático, quando o mesmo

deve ser perfeito; [...]. (HILBERT, 2003, p.5–6)

[A] convicção de que a solubilidade de um problema matemático nos dá um

forte est́ımulo durante o trabalho, nós ouvimos um grito cont́ınuo que vem de

dentro: áı está o problema, procura a solução. Você pode encontrá-la através

do pensamento puro, pois na matemática não existe ignorabimus13! (HILBERT,

2003, p.11)

“Na Matemática não existe ignorabimus” e “devemos saber, haveremos de saber”

eram os lemas de Hilbert. Sua convicção o levou a mandar gravar em sua lápide a segunda

frase em alemão: “Wir müssen wissen, Wir müssen wissen”. A imagem 3.5 é uma foto

da sepultura de Hilbert na cidade alemã de Göttingen. Na inscrição lê-se “Wir müssen

13Ignorabimus é termo em latim para “não saberemos”
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wissen, Wir müssen wissen”, em português “Nós devemos saber, Nós haveremos de saber”.

A imagem 3.5 foi retirada de (KASSANDRO, 2016).

Figura 3.5: Lápide de David Hilbert

Para fundamentar a matemática, Hilbert tinha como principal proposta da sua

doutrina formalista considerar a matemática como um sistema puramente formal, ou

seja, uma linguagem sintática composta por śımbolos sem significado e interpretação, que

seriam operados com regras simples e precisas, e mecanismo finitários. Segundo Hilbert,

um sistema formal deveria ser sustentado por uma pequena quantidade de axiomas 14 e

14Desde Euclides, os matemáticos concordam que uma teoria adequada deve se embasar em alguns

poucos prinćıpios iniciais. Esses prinćıpios são axiomas, que são uma verdade intuitivamente óbvia, fun-

damental e indemonstrável, ou seja, não permitem uma prova. Um axioma da geometria, por exemplo, é

dado como: por dois pontos distintos passa uma única reta. Até o século XIX os axiomas eram conside-

rados verdades óbvias a respeito do mundo. Depois de Hilbert e sua influência na abordagem formalista,

os axiomas passaram a ser vistos como algo que existe independentemente de qualquer realidade exterior.

Os pré requisitos para um sistema axiomático são, no caso dos axiomas individuais, a correção, serem
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ser completo e consistente. Em outras palavras, qualquer proposição15 expressa naquele

sistema deveria ser provada no próprio sistema, se for um teorema. Um sistema formal é

usado para representar uma determinada realidade e, através de manipulações elementa-

res, pode-se inferir conclusões a respeito do que está sendo representado. (CAFEZEIRO et

al., 2010, p. 235) A proposta de Hilbert seduziu muitos matemáticos no final do século

XIX e começo do XX que viam a necessidade de tornar a matemática uma ciência segura e

prosseguiram suas pesquisas e trabalhos a partir de ideias da escola matemático-filosófica

formalista.

A convocação dos matemáticos para resolver a lista de 23 problemas em aberto

foi um episódio relevante na busca pela fundamentação da matemática, mostrando o

esforço de Hilbert em conquistar aliados. Ao longo dos anos houve grandes progressos,

e alguns dos problemas foram solucionados, incentivando o pensamento formal. Assim,

os formalistas seguiram em sua utopia, dedicados em explicar a matemática através de

śımbolos, regras precisas e mecanismo finitários. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 5)

Os resultados obtidos naquela época se aplicam hoje, uma vez que o computador

moderno é um sistema formal, capaz apenas de distinguir a diferença entre dois ńıveis

de tensão 0 e 1, e de efetuar tarefas muito simples de reescrita destes śımbolos, como

resposta a comandos espećıficos que fornecemos, trabalhando em tempo finito. Sendo

assim, embora a abordagem formalista de Hilbert, seja anterior à invenção do primeiro

computador, diz respeito aos computadores atuais, fazendo parte da sua tanto da história

da ciência da computação, quanto de sua teoria. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 5)

3.6.1 Sobre o infinito

Em 4 de junho 1925, na conferência Über das Unendliche16 (HILBERT, 1926), no

congresso da Sociedade Matemática da Westfália que ocorreu na cidade de Münster, Ale-

manha, Hilbert fez um pronunciamento à respeito do infinito e advertiu sobre os problemas

que seu emprego inadequado causava na matemática. Uma das preocupações apresentadas

surgia no descuido em seu uso do infinito embutido em teorias que deveriam ser finitistas.

formulados de acordo com a gramática expressa, e a independência, não derivar de outro axioma da

mesma teoria. No caso de conjuntos de axiomas, devem ter consistência interna, ou seja, não ter axiomas

que se contradizem.
15É uma sentença matemática verdadeira ou falsa, mas nunca ambas.
16Sobre o infinito
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Hilbert afirmou em seu discurso sobre o infinito: “Um leitor atento encontrará a literatura

matemática repleta de disparates e absurdos que têm sua raiz no infinito.” (HILBERT,

2009, p. 77) Esse importante texto pode ser considerado um manifesto do Programa de

Hilbert e estabeleceu os prinćıpios da abordagem formalistas. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009,

p. 76–77)

A intenção de Hilbert era revelar a natureza do infinito, e assegurar a confiabilidade

dos métodos matemáticos, apresentando uma teoria que substitúısse métodos dedutivos

infinitos por procedimentos finitos que gerassem os mesmos resultados sem perda das

generalidades demonstradas.(KUBRUSLY; MARTINS, 2006, p. 505) Para isso, resgatou as

ideias e conceitos de Georg Cantor sobre o infinito e a teoria dos conjuntos, incorporando

na abordagem formalista, tentando legitimar o uso do infinito. Dessa forma pretendia

resolver o problema dos paradoxos que vinham surgindo. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p.

75–76)

O infinito, como nenhuma outra questão, abala tão profundamente as emo-

ções humanas; o infinito como nenhuma outra ideia, tão frutiferamente tem

estimulado a mente; o infinito, como nenhum outro conceito, necessita ser

esclarecido. (HILBERT, 2009, p. 78)

Para Hilbert, uma das dificuldades em lidar com o infinito seria o fato deste não

estar presente em nada concreto. Apoiando-se nos conhecimentos cient́ıficos da f́ısica e

da astronomia da época, mostrou que infinitamente pequeno e o infinitamente grande não

podem ser encontrados na natureza, não existindo nada infinito na realidade. (EPSTEIN;

CARNIELLI, 2009, p. 79)

O infinito não se acha em lugar algum da realidade, não importa de quais ex-

perimentos, observações e conhecimentos lancemos mão.[...] Não parece claro,

[...], que quando pensamos haver encontrado o infinito em algum sentido real,

tenhamos na verdade sido meramente iludidos pelo fato de que frequentemente

encontramos dimensões extremamente pequenas e grandes na realidade? (EPS-

TEIN; CARNIELLI, 2009, p. 83)

Independentemente da inexistência do infinito na natureza, Hilbert defendeu seu

uso na matemática afirmando: “Pudemos estabelecer que o universo é infinito [...]. Porém
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pode perfeitamente acontecer de o infinito ter um lugar justificado em nosso pensamento e

tenha áı o papel de conceito indispensável.” (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 77) Ao longo

do tempo surgiram diferentes definições sobre o infinito, mas a que Hilbert legitimava era

a dos trabalhos de Cantor, na teoria dos conjuntos, que segundo ele havia desenvolvido

uma teoria esclarecedora para o entendimento e uso do infinito, a teoria dos números

transfinitos. Trata-se de uma teoria que lida com o infinito, tanto o infinitamente pequeno

quanto o infinitamente grande, como um elemento ideal, sendo compreendido como uma

figura de linguagem, uma ilusão. O infinito deveria ser manipulado como uma totalidade,

que existe de uma só vez.

A forma mais intuitiva de entender o infinito é através do conceito de infinito poten-

cial. Neste conceito, o infinito corresponde a um processo, algo que pode ser continuado

ou acrescido tanto quanto se queira. Nessa concepção, vê-se na sequência dos números

naturais 0, 1, 2, 3, 4,... sempre a possibilidade de somar mais um, crescendo para além

dos limites finitos. (KUBRUSLY; MARTINS, 2006, p. 506) Hilbert rejeitava as aplicações do

infinito potencial, o “verdadeiro” seria o infinito atual que trata-se do infinito enquanto

totalidade o infinito defendido por Cantor.

Enquanto o infinito potencial é visto como um processo através do qual um número

se estende indefinidamente; o infinito atual é o resultado final desse processo. No caso

dos números naturais considera-se a totalidade dos números, 0, 1, 2, 3, 4,... aceitando

como uma unidade completa. Os resultados e provas obtidos a partir do infinito atual

possuem natureza apenas existencial, pois não há como fazer correspondência com um

objeto concreto no mundo. (KUBRUSLY; MARTINS, 2006, p. 506)

O infinito, então, seria considerado um elemento ideal, sem um significado real,

mas bem conceituado de modo que poderia ser utilizado na matemática de modo a obter

resultados relevantes. Outro exemplo de elementos ideais são os números complexos, cuja

existência só tem sentido na matemática, para preservar as leis da álgebra. (EPSTEIN;

CARNIELLI, 2009, p. 80)

Pode-se identificar dois padrões de desenvolvimento da matemática: um contexto,

em que todos os racioćınios dependem do enunciado e levam em consideração somente

objetos concretos; outro formal, em que os racioćınios são atribúıdos a uma sequência

de fórmulas, com regras espećıficas e premissas preestabelecidas. Hilbert propunha uma

interseção entre matemática contextual e a formal. Surgindo assim uma matemática
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formal da expansão da matemática contextual incluindo os elementos ideais, garantindo

a validade das leis da matemática nesse domı́nio ampliado. Nessa matemática formal

proposta conteria as proposições da matemática contextual demonstráveis nos sistemas

formais e as proposições ideais que serviram para a dedução das primeiras, apenas como

função auxiliar sem significado na realidade. (KUBRUSLY; MARTINS, 2006, p. 509–600)

Ainda que os elementos ideais tenham seu uso justificado na matemática, Hilbert

advertiu sobre a introdução desmedida desses propondo critérios para seu uso e ir em

direção ao caminho da certeza matemática. Em primeiro lugar, o emprego desses elemen-

tos não poderiam levar a contradição, e em segundo, seu uso deveria ser conveniente e

frut́ıfero. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 83) Em suas palavras:

[...] além da prova de consistência, a questão da justificação de uma medida

tiver algum sentido, isso só pode consistir de seu grau de sucesso. Em qualquer

atividade, o sucesso é essencial; também aqui o sucesso é a suprema corte

perante a qual todos se curvam. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 77)

Outro ponto relevante a ser entendido é a magnitude do infinito. A prinćıpio, pela

intuição, se é levado a crer que existe apenas um tamanho para o infinito, mas analisando

as coleções infinitas dos números naturais, reais e racionais, esse primeiro pensamento

entra em contradição.

No estudo da teoria dos números transfinitos, descobre-se que os conjuntos dos

naturais e dos racionais são equipotentes, ou seja, possuem as mesma dimensão e podem

ser enumerados, no entanto, o conjunto dos números reais é maior que os dois anteriores

não podendo ser enumerado.

Uma coleção de objetos A é enumerável, ou contável, se é um conjunto finito,

incluindo o conjunto vazio, ou se equivale ao conjunto dos números naturais, N, que é a

coleção infinita mais simples. Em termos matemáticos, para n existe uma bijeção17 entre

o conjunto A e os números naturais menores do que n, ou entre A e o próprio conjunto

N, caso A seja um conjunto infinito. A bijeção é chamada de enumeração. (EPSTEIN;

CARNIELLI, 2009, p. 69)

Para uma coleção contável infinita, dá-se o nome de enumeravelmente infinita.

Uma caracteŕıstica desse tipo de coleção é poder ter seus elementos dispostos um a um,

17Existe uma função bijetora do conjunto A para o conjunto B quando um elemento do conjunto A

corresponde a um elemento do conjunto B e para cada elemento em B existe pelos menos um em A.
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em outras palavras, ter uma correspondência biuńıvoca, com uma parte dela mesma. Este

fato pode ser usado como uma definição de infinito. Como exemplo, tem-se o conjunto de

todos os números pares enumeravelmente infinita. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 69)

0 1 2 3 4 · · · n · · ·

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ · · · ↓ · · ·

0 2 4 6 8 · · · 2n · · ·

Outro exemplo de coleção enumeravelmente infinita é o conjunto dos números

racionais, Q. Embora, pareça que existem mais racionais que naturais, uma vez que os

racionais são mais densos na reta real, ou seja, entre dois racionais sempre existe outro,

pelo método conhecido como Passeio de Cantor é posśıvel provar a bijeção dos racionais

com os números naturais. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 69)

1 2 3 4 5 · · ·

1 1
1
→ 1

2
1
3
→ 1

4
1
5

· · ·

↙ ↗ ↙ ↗

2 2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

· · ·

↓ ↗ ↙ ↗

3 3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

· · ·

↙ ↗

4 4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

· · ·

↓ ↗

5 5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

· · ·

Seguindo as setas tem-se que a correspondência biuńıvoca com os naturais equivale

a:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 · · ·

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ · · ·
1
1

1
2

2
1

3
1

2
2

1
3

1
4

2
3

3
2
· · ·

Ainda que densos na reta real, os racionais são enumeráveis, como visto anterior-

mente, porém o mesmo não ocorre com os números reais, R, que por serem mais complexos,

não são enumeráveis. Uma vez que um subconjunto de um conjunto enumerável também

é enumerável, basta tentar provar que o intervalo entre [0, 1) é enumerável. Por contra-

dição, supõe-se que existe uma bijeção entre N e o intervalo [0, 1), consequentemente,

existiria uma enumeração no intervalo em questão. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 70)
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Todos os números em [0, 1) serão representados por suas expansões decimais na lista

a seguir, na forma, x = x0x1 · · ·xn · · · e assume que nenhuma representação terminará

em uma sequência infinita de algarismos 9’s. Deste modo garante-se a unicidade na

representação de cada número, já que é provado que 0, 999 · · · = 1. (EPSTEIN; CARNIELLI,

2009, p. 70)

a0 = 0, a00 a01 a02 · · · a0n · · ·

↘

a1 = 0, a10 a11 a12 · · · a1n · · ·

↘

a2 = 0, a20 a21 a22 · · · a2n · · ·
...

... ↘

an = 0, an0 an1 an2 · · · ann · · ·

Defini-se um b = 0, b0x1 · · · bn · · · como:

bn =

 ann + 1 se ann < 8

ann − 1 se ann ≥ 8

Assim sendo, 0 ≤ b < 1 e b não termina em uma sequência de 9’s. Porém, b não

está na lista, visto que difere de todos an na diagonal, então existe um real que preenche

os requisitos e não pertence a lista, que deveria conter todos os reais no intervalo de [0, 1).

Conclui-se que os reais são não enumeráveis. Esse método, nomeado de Diagonalização

de Cantor, revela que há no mı́nimo dois ńıveis de infinito. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009,

p. 70) Em sua teoria, Cantor demonstra que existe uma infinidade de ńıveis de infinitos,

diferente do que se possa imaginar a prinćıpio.

Os pontos do intervalo [0,1) não podem ser enumerados da maneira convencional,

mas de acordo com sua visão, admitindo o infinito completado da teoria de Cantor, podem

ser enumerados como um infinito completado. Seguindo a teoria de Cantor chama-se de

ω a este tipo de ordem , então a contagem continua naturalmente ω, ω + 1, ω + 2,.... até

ω.2, ω.2 + 1, ω.2 + 2,... Continuando-se a contagem obtendo-se a seguinte tabela, com

os primeiros números transfinitos de Cantor: (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 82)

1, 2, 3,...

ω, ω + 1, ω + 2,...

ω.2, ω.2 + 1, ω.2 + 2,...
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ω.3, ω.3 + 1, ω.3 + 2,...

ω2, ω2 + 1,...

ω2 + ω, ω2 + ω.2, ω2 + ω.3,...

ω2.2,...

ω2.2 + ω,...

ω3,...

ω4,...
...

ωω, ωωω
, ωωωω

,...

Esses números vão além de uma enumeração tradicional, mas são obtidos através

de uma contagem natural e finita. Da mesma forma que encontra-se em uma enumeração o

primeiro, segundo e terceiro elemento de um conjunto, também descobre-se o ω-ésimo, (ω

+ 1)-ésimo, ωω-ésimo elemento. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 82) A seguir uma breve

explicação de Cantor sobre os números transfinitos, acerca de sua construção e cálculo:

ω [o primeiro número inteiro infinito] é o menor de todos os números maiores

que todos os números inteiros [finitos]. Mas ω − v é sempre igual a ω e,

portanto, não podemos dizer que os números crescentes v fiquem tão próximos

quanto queiramos de ω, de fato, qualquer número v, por maior que seja está

absolutamente distante de ω quanto menor o número v. Aqui temos, de forma

clara, o fato muito importante de que meu menor número ordinal transfinito

ω [...] situa-se absolutamente fora da série infinita 1, 2, 3, e sucessivamente.

Por conseguinte, ω não é um número finito máximo, pois não há tal coisa.

(CAFEZEIRO et al., 2010, p. 237)

O principal motivo para aceitação de Hilbert para o infinito completado é o fato de

seu desenvolvimento ser realizado através de etapas definidas, um passo de cada vez. No

ińıcio dessa estrutura estão as cadeias de 1’s: 1, 11, 111, 111,... que para Hilbert, são facil-

mente reconhecidas e não proporcionam espaço para a intuição, sendo constrúıdas apenas

como manipulações simbólicas, livre de interpretações. Desse modo não produz contra-

dições e mesmo não existindo na natureza sua aplicação era justificada na matemática.

(CAFEZEIRO et al., 2010, p. 238)

Além de compreender a teoria, os matemáticos deveriam ter responsabilidade ao

desenvolver seus trabalhos, pois para Hilbert se tratava do uso descuidado dos conceitos e
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métodos que levava a contradições e paradoxos. Ele fez uma cŕıtica aos matemáticos que

na ânsia de ter resultados são imprudentes quanto à validade de seus métodos dedutivos

então, simplesmente como consequência de mera aplicação de definições e métodos que

já pareciam costumeiros, contradições começaram a aparecer, a prinćıpio esporádicas, e

depois mais frequentes e sérias até chegar aos paradoxos da teoria dos conjuntos, em

particular o paradoxo de Russell. Naquele momento a confiança na matemática estava

abalada, era necessário reparos imediatos: “Deve-se admitir que o atual estado de coisas

em relação aos paradoxos intolerável.” (HILBERT, 2009, p. 82–83) Segundo Hilbert havia

atitudes que poderiam ser tomadas para evitar o surgimento de alguma consistência, estão

expressas a seguir:

1. Definições frut́ıferas e métodos dedutivos que tiverem uma esperança de sal-

vamento serão cuidadosamente investigados, nutridos e fortalecidos. Ninguém

nos expulsará do paráıso que Cantor criou para nós.

2. É necessário estabelecer para todas as deduções matemáticas o mesmo

grau de certeza das deduções da teoria elementar dos números, onde ninguém

duvida e onde contradições e paradoxos só ocorrem devido a nosso descuido.

O completamento desta tarefa só será posśıvel quando tivermos elucidado com-

pletamente a natureza do infinito. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 83)

Na visão de Hilbert, a matemática necessitava uma melhor investigação da sua

estrutura para ter certeza que, quando aplicado aos números inteiros, sempre produziria

equações numéricas corretas, e para a investigação só poderia ser usado métodos finitá-

rios. Um matemático formalista deveria ter em mente a natureza e os métodos da teoria

elementar finitária dos números. A ideia formalista consistia em traduzir conceitos ma-

temáticos em algo mais simples, em que os objetos matemáticos são apenas sequência

de śımbolos sem qualquer interpretação, sem qualquer intuição humana ou percepção de

domı́nio de objetos matemáticos. O processo de abstração formalista permitia operar

śımbolos matemáticos que não precisavam ser associados a nada no mundo real. Assim,

sem subjetividades, buscando a precisão os formalistas declararam que falavam em nome

da natureza e tentavam retratá-la como ela de fato se apresenta. (CAFEZEIRO et al., 2010,

p. 241)

Hilbert tinha confiança de que era posśıvel provar consistência da matemática,
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mas conseguir a prova era fundamental para estabelecer a matemática como a rainha das

ciências.

3.6.2 Programa de Hilbert

Um importante marco da teoria da computação foi o Programa de Hilbert, que

teve sua base na estabelecida na palestra Sobre o Infinito. Hilbert, no ano de 1928, em

Bolonha, no Congresso Internacional de Matemáticos, lançou o Programa de Hilbert. Suas

convicções e ideais se mantinham iguais ao do discurso de 1900, mas sua estratégia estava

mais definida. Através desse programa, ele pretendia responder positivamente que a ma-

temática é completa, consistente e decid́ıvel. Essa última questão, sobre a decidibilidade,

ficou conhecida como Hilbert’s Entscheidungsproblem. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 242)

Um sistema formal é completo quando todo enunciado válido expresso no sistema

tem uma prova formal no próprio sistema. Consistente quando não possibilita um mesmo

enunciado ser verdadeiro e falso, ou seja, contraditório. O problema da decidibilidade

se referia a encontrar um mecanismo genérico finitário que, ao considerar um enunciado

qualquer formulado em lógica de primeira ordem, fosse capaz de verificar sua validade ou

não. Uma sentença é dita válida quando é verdadeira para qualquer posśıvel interpretação

dos śımbolos variáveis que figuram nela própria. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 242)

Até 1930, grande parte da comunidade matemática mundial acreditava na exis-

tência de uma matemática segura, finitista, provadamente correta e livre de imprecisões.

Seis problemas da lista proposta por Hilbert até então haviam sido resolvidos e 1930 e a

matemática teve muitas pesquisas de qualidade durante esse peŕıodo. Com vários aliados,

a doutrina formalista estava fortalecida. Assim, confiante com destino da matemática, em

discurso radiofônico no dia 8 de setembro de 1930, Hilbert anunciou a sua aposentadoria

e mais uma vez expôs ao público em geral, as bases da proposta formalista, falando em

nome da natureza e evocando o nome de Galileu. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 242–243) A

seguir é apresentado um trecho de seu discurso, traduzido pelo Professor Geraldo Ávila:

O instrumento que serve como intermediário entre teoria e prática, entre pen-

samento e observação, é a Matemática. Ela constrói a ponte de ligação e

consolida-a permanentemente. Daqui resulta que toda a nossa cultura con-

temporânea, na medida em que assenta na compreensão e domı́nio da Natu-

reza para fins práticos, encontra os seus fundamentos na Matemática. Já dizia
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Galileu: “Só pode compreender a Natureza quem esteja familiarizado com a

sua linguagem e com os sinais com que ela nos fala”. Ora, esta linguagem é a

Matemática e estes sinais são as formas matemáticas.

3.7 Gödel

Kurt Gödel nasceu em 1906, na Morávia, atual República Checa, então império

austro-húngaro, naturalizado-se norte-americano em 1929. Assim como Post, Gödel mos-

trava interesse e talento pela matemática e ciência desde muito jovem. Quando ingressou

na Universidade de Viena ainda não sabia qual especialização seguir: f́ısica ou matemá-

tica, mas decidiu dedicar-se exclusivamente a matemática após uma aula sobre a teoria

dos números dada pelo professor Philipp Furtwängler, que o deixou impressionado, pois

sendo v́ıtima de paralisia ditava de sua cadeira de rodas para que seu assistente escrevesse

no quadro negro. (SINGH, 1997, p. 151) A imagem 3.6 a seguir é uma fotografia de Gödel,

retirada de (FILHO, 2007, p. 73).

Figura 3.6: Gödel

Com um pouco mais de vinte anos, já havia se estabelecido no departamento

de matemática Universidade de Viena e passou a participar dos encontros de grupo de
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filósofos que se reunia para discutir questões da lógica, chamado Ćırculo Vienese. (SINGH,

1997, p. 151–153) Durante esse peŕıodo, em resposta ao programa de Hilbert, lançado em

1928, Gödel, então doutorando, começou a desenvolver sua tese, cujo objetivo era provar

que qualquer sentença verdadeira em lógica de primeira ordem pode ser demonstrada a

partir dos axiomas desse sistema por regras de manipulação sintática, relacionando seu

trabalho as questões dos fundamentos da matemática.(CAFEZEIRO et al., 2010, p. 242)

Em 1930, Gödel defendeu sua tese de doutorado pela Universidade de Viena, in-

titulada Über die vollständigkeit des logikkalküls18 (GÖDEL, 1930), orientada por Hans

Hahn. No mesmo ano de sua defesa de tese, motivado por Hahn, Gödel publicou o artigo

Sobre a completude dos axiomas do cálculo lógico de funções, no periódico Monatshefte

für Mathematik und Physik. (FILHO, 2007, p.69) Ele escreveu o seguinte resumo para o

seu texto:(SINGH, 1997, p. 153)

Na fundamentação axiomática da lógica, tal como é estabelecida, por exemplo,

nos Principia mathematica, levanta-se a seguinte questão: os axiomas utiliza-

dos são de fato completos, ou seja, suficientes para deles se deduzir todas as

proposições importantes da lógica pela via formal? Este problema não foi

resolvido até agora senão para as proposições lógicas mais simples, especifica-

mente para aquelas do cálculo proposicional. A resposta é positiva, e significa

que toda proposição verdadeira (válida em geral) decorre dos axiomas dos

Principia mathematica. O autor mostra como estender esse teorema às fór-

mulas do cálculo funcional (cálculo de predicados) de primeira ordem (em que

os quantificadores não operam sobre as funções e predicados). (FILHO, 2007,

p.69)

No ano seguinte, em 1931, publicou o seu artigo Über formal unentscheidbare Sätze

der Principia Mathematica und verwander System19, obra na qual os Teoremas de Gödel

foram amplamente divulgados, são os famosos Teoremas da Incompletude. A Incomple-

tude significa que existem enunciados sabidamente verdadeiros que podem ser expressos

na lógica de primeira ordem, mas não podem ser provados nesta lógica. Somente apro-

ximadamente dez anos depois de Post ter descoberto a incompletude da matemática, a

comunidade matemática tomou conhecimento desse fato. (SINGH, 1997, p. 153)

18Sobre a completude do cálculo lógico
19Sobre as Proposições Indecid́ıveis no Principia Mathematica e Sistemas Relacionados
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Sem ter a intenção, Gödel destruiu a utopia de logicistas e formalistas, pois seus te-

oremas afirmam não ser posśıvel desenvolver um sistema formal ao mesmo tempo completo

e consistente que expresse toda a matemática, e existem enunciados matemáticos que são

verdadeiros, mas não podem ser demonstrados, existindo uma lacuna entre demonstração

e o que se quer demonstrar. Uma prova matemática, havia obrigado os matemáticos a

aceitar que sua ciência jamais seria logicamente perfeita. (FILHO, 2007, p.69)

Embora seja um texto ficcional no livro Tio Petros e a Conjectura de Goldbach, de

Apostolos Doxiadis, retrata o clima de angústia que o Teorema da Incompletude causou:

Em seu diário, Petros assinala a data exata com um comentário lacônico, a

primeira e última referência cristã que encontrei em suas anotações: “17 de

março de 1933. Teorema de Kurt Gödel. Que Maria, Mãe de Deus, tenha

piedade de mim!”. (DOXIADIS, 2001, p. 105)

O Teorema da Incompletude havia deixado claro aos matemáticos da época que

poderia ser inútil continuar buscando a solução de alguns problemas listados por Hilbert,

em 1900.

[...] A partir de agora, para cada enunciado ainda indemonstrado, teremos que

perguntar se pode ser um caso da aplicação do Teorema da Incompletude...

Toda hipótese ou conjectura importante pode ser indemonstrável a priori! A

afirmação de Hilbert, “na matemática não existe ignorabimus”, não se aplica

mais; o chão que nós pisávamos foi retirado dos nossos pés! (DOXIADIS, 2001,

p. 109)



Caṕıtulo 4

A Incompletude da matemática

4.1 Teoremas de Gödel

Gödel ouviu os apelos de David Hilbert e se juntou a outros aliados na busca

da fundamentação da matemática. Em seu programa Hilbert propunha a verificação,

esperando uma resposta afirmativa, da completude, consistência e decidibilidade de um

sistema formal expressivo o suficiente para conter a aritmética, considerada pelos for-

malista a base da matemática. Gödel em sua tese de doutorado dispôs-se a analisar os

primeiros tópicos utilizando o sistema axiomático do Principia Mathematica para elaborar

sua demonstração em lógica de primeira ordem.

Juntos os teoremas desenvolvidos por Gödel respondem negativamente as duas

primeiras questões do programa de Hilbert. Provando que é imposśıvel criar um sistema

matemático ao mesmo tempo completo e consistente, expressos informalmente da seguinte

forma. (SINGH, 1997, p. 244)

Primeiro teorema da incompletude Dado um conjunto axiomático de um sistema

formal consistente, existem proposições que podem ser expressas no sistema, mas cujas

provas, não podem ser constrúıdas no próprio sistema. (GÖDEL, 1931)

Segundo teorema da incompletude A consistência de um sistema não pode ser pro-

vada no próprio sistema. (GÖDEL, 1931)

O primeiro teorema garante que independente do conjunto de axiomas do sistema

formal, existem enunciados, mesmo alguns sendo considerados simples, que podem ser ela-

borados no sistema, porém jamais poderão ser provados no mesmo, ou seja, a completude

nunca será alcançada. (SINGH, 1997, p. 153)

43
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O segundo teorema revela que não é posśıvel demonstrar a consistência da mate-

mática através do próprio sistema formal matemático, pois levaria à circularidade. (CA-

FEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 10) O fato de não conseguir provar a consistência, não

exclui a possibilidade do sistema ser consistente, o que levou o matemático André Weil a

falar: “Deus existe já que a matemática é consistente e o diabo existe já que não podemos

prová-lo.” (SINGH, 1997, p. 154)

Resolver essas questões, implicaria no uso de recursos externos ao sistema formal

usado para provar a sentença. Tais recursos externos evitariam a confusão entre linguagem

e metalinguagem, evitando os paradoxos. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 246)

4.1.1 Primeiro Teorema de Gödel

Em um sistema consistente não pode haver contradições. Assim sendo, a matemá-

tica precisava estar livre de qualquer paradoxo. Gödel percebeu que um sistema em que

é posśıvel expressar paradoxos é um sistema incompleto, partindo dessa constatação para

montar seu trabalho. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 8)

The formulas of a formal system [...] are, considered from outside, finite se-

quences of primitive symbols (variables, logical constants, and parentheses or

dots) and one can easily make completely precise which sequences of primitive

symbols are meaningful formulas and which are not. Analogously, from the

formal standpoint, proofs are not but finite sequences of formulas (with cer-

tain specifiable properties). Naturally, for metamathematical considerations,

it makes no difference which objects one takes as primitive symbols, and we

decided to use natural numbers for that purpose. Accordingly, a formula is

a finite sequence of natural numbers and a proof-figure is a finite sequence

of finite sequences of natural numbers. Methamatematical concepts (asserti-

ons) thereby become concepts (assertions) about natural numbers or sequences

of such, and therefore (at least partially) expressible in the symbolism of the

PM1 itself. It can be shown, in particular, that the concepts “formula”, “proof-

figure”, “provable formula” are definable within the system PM, i.e. one can

produce, for example, a formula F(v) of PM with one free variable v (of the

type of a sequence of numbers) such that F(v),when intuitively interpreted,

1PM se refere à obra Principia Mathematica
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says: v is a provable formula. Now we obtain an undecidable proposition of

the system PM, i.e. a proposition A for which neither A nor non-A is provable,

[...]. (GÖDEL, 1934)

A demonstração do primeiro teorema da incompletude feita por Gödel pode ser

dividida nas etapas definidas a seguir:

1. Definir uma linguagem formal para a aritmética2.

O primeiro passo de Gödel foi definir uma linguagem formal poderosa o suficiente

para expressar a aritmética, por ser concreta e finitária era considerada uma parte

inquestionável da matemática, que poderia ser reduzida a ela. (CAFEZEIRO; HEAUS-

LER, 2007, p. 8) A linguagem era composta com poucos śımbolos básicos e essenciais

para não sobrecarregá-la, por exemplo, ao invés de representar cada número natu-

ral com uma notação ele utilizou-se da função sucessor, s, e do numeral zero, para

simbolizar os demais algarismos. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 227–228)

2. Enumerar as proposições matemáticas.

A enumeração reduz tanto as expressões matemáticas quanto as metamatemáticas,

que a partir deste momento são vistas apenas como números. Assim, o sistema

formal, quando se sabe a interpretação os śımbolos, se torna uma maneira de calcular

funções. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 228)

3. Produzir uma expressão autorreferente.

Utilizando a enumeração do passo anterior produzir uma antinomia. Juntamente

com a negação, a autorreferência deve estar presente na construção da sentença e

gerar a confusão entre linguagem e metalinguagem, semelhante aos números Richar-

dianos.(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 8)

4. Demonstrar que a sentença autorreferente não pode ser provada no sistema.

Como as demais antinomias apresentadas neste trabalho, não há como alcançar uma

conclusão lógica. Pois, quando a questão é considerada verdadeira constata-se que

deve ser falsa, e quando for considerada falsa percebe-se que deve ser verdadeira.

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 8)

2Essa etapa pode ser vista em detalhes em (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009).
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4.1.1.1 Números de Gödel

Após definir uma linguagem formal para a aritmética, na segunda etapa da sua

demonstração, Gödel criou um sistema de enumeração que consiste nas seguintes regras:

cada número corresponde a somente a uma sentença e cada sentença só é identificada por

um número, em uma relação biuńıvoca; tanto o número quanto de qualquer expressão e

uma expressão correspondente a qualquer número devem ser determinados em um cálculo

preciso e em tempo finito; sendo n um número e e uma expressão, é posśıvel determinar

precisamente e em tempo finito se n pertence a e. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 8)

Com essas regras, ele desenvolveu um sistema matemático que permitia a tradução de

expressões matemáticas, com śımbolos, variáveis, funções e predicados, para números.

Primeiramente, Gödel estabeleceu um conjunto finito de śımbolos que seria usado

em seu sistema e, a cada um deles, atribuiu um número natural. (CAFEZEIRO; HEAUSLER,

2007, p. 8) A sequência é apresentada na tabela a seguir:

Sinais Número de Gödel Significado

∼ 1 não

∨ 2 ou

→ 3 se...então

∃ 4 existe

= 5 igual

0 6 zero

s 7 sucessor

( 8 pontuação

) 9 pontuação

, 10 pontuação

Tabela 4.1: Números de Gödel para Śımbolos

Em seguida, para as variáveis independentes deveriam ser associados um número

primo maior que 10 a cada variável, sempre iniciando com 11 e associando o próximo

número primo a cada nova variável, desse modo tem-se:
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x y z . . .

↓ ↓ ↓

11 13 17 . . .

Aos śımbolos de funções deveriam ser associados o quadrado dos números primos

maiores que 10, semelhante às variáveis independentes. Por exemplo:

f g h . . .

↓ ↓ ↓

112 132 172 . . .

Finalmente, aos predicados (propriedades dos números) deveriam ser associados o

cubo dos números primos maiores que 10, como as variáveis e os predicados. Associando

assim:

p q r . . .

↓ ↓ ↓

113 133 173 . . .

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 9)

Seguindo o esquema da numeração de Gödel tem-se que a expressão “Existe um x

que é sucessor de y” matematicamente expresso (∃x) (x = sy).

( ∃ x ) ( x = s y )

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

8 4 11 9 8 11 5 7 13 9

Com a numeração apresentada anteriormente, não há como saber a ordem em que

cada carácter estará disposto, podendo um mesmo número representar mais de uma fór-

mula. Para resolver esse problema, Gödel usou como base a sequência de números primos

e, como expoente, os números ordenados anteriormente. Obtendo a seguinte fórmula:

25 × 34 × 511 × 79 × 118 × 1311 × 175 × 197 × 2313 × 299

esse número, agora, apesar de grande, representa somente uma fórmula (∃x) (x = sy).

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 9)

Nem todos os números naturais são números de Gödel. Existem números naturais

que resultam em expressões que não são bem formadas. Logo, não têm significado mate-

mático como é o caso do número 1500, cuja decomposição resulta nos fatores 22× 31× 53
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que equivale a “∨ ∼→”. 1500 não é um número de Gödel. Há ainda outros números

naturais que em a sequência de números primos da base não é completa, faltando algum

número primo. Por exemplo, ao número 100, composto de 22 × 52, falta o número o 3,

portanto, não é um número de Gödel. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 9)

4.1.1.2 A sentença de Gödel

Considerando um sistema em que há a possibilidade de codificar suas sentenças

em números de Gödel, denota-se por #p um número de Gödel arbitrário expresso pela

fórmula p. Definindo que “p é a prova de q” cuja sentença matemática é dada por p⇒ q,

a fórmula B(x), A⇒B(#A) significa que: A é prova de B(#A), ou seja, A é a prova de

que seu número satisfaz B. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 9)

Supondo que B exprime: “x é um número de uma prova”. A sentença de Gödel é

uma sentença A que satisfaz A⇔∼B(#A): A é a prova de que seu número não é número

de uma prova. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 9)

Percebe-se a semelhança da sentença de Gödel com o enunciado do paradoxo de

Richard.

A⇔∼B(#A)

Um número é Richardiano se ele não possui a propriedade denotada por ele.

Também é posśıvel fazer uma analogia com a frase “Esta sentença é falsa”, o pa-

radoxo do mentiroso, pois, afinal, tanto o paradoxo de Richard quanto o paradoxo do

mentiroso têm a autorreferência associada a uma negação, conduzindo a uma inconsis-

tência. No caso do paradoxo do mentiroso, a negação está embutida na palavra “falsa”,

que poderia ser substitúıda por “não verdadeira”. Gödel fez uso da autorreferência e da

negação para introduzir o conceito de prova para formar sua sentença, que, em linguagem

natural, poderia ser enunciada: (SINGH, 1997, p. 154)

Esta declaração não tem nenhuma prova.

4.1.1.3 A impossibilidade de provar a sentença de Gödel

Dada A⇔∼B(#A) a sentença autorreferente de Gödel, resta verificar a impossibi-

lidade de sua prova.
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Supondo que A é verdadeira, então ∼B(#A) também é. Então, a sentença de

número #A, não pode ser demonstrada, sendo portanto, falsa. Entretanto, a sentença

#A é a própria A. Contudo, se A é falsa, ∼B(#A) também é. Logo, a sentença de número

#A pode ser demonstrada, portanto, como sendo verdadeira. Mas como a sentença #A

é a própria A, conclui-se então que, se A é verdadeira, então é falsa, e se A é falsa então

é verdadeira, o que não é posśıvel. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 10)

Gödel só foi capaz de demonstrar que existem afirmações indecid́ıveis na matemá-

tica, ou seja, uma sentença que é verdadeira mas não há como ter sua veracidade provada,

porque conseguiu transformar a sentença “esta declaração não tem nenhuma prova”. Em

linguagem natural em uma notação matemática para manipular e chegar a uma conclusão

lógica. (SINGH, 1997, p. 155)

O primeiro Teorema da Completude abalou o Programa de Hilbert porque mos-

tra que existem sentenças expressas na matemática que nunca poderão ser provadas na

matemática. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 10) Existe um limite fundamental nos

teoremas que os matemáticos poderiam provar. (SINGH, 1997, p. 155)

A demonstração do Primeiro Teorema da Completude é válida somente em sis-

temas suficientemente complexos para utilizar métodos como a enumeração de Gödel e

diagonalização. Logo, o Teorema da Incompletude afeta diretamente a ciência da compu-

tação, uma vez que o computador, como um sistema formal, é suficientemente expressivo

para suportar a enumeração de Gödel e do argumento diagonal. Isso implica que o com-

putador não é capaz de calcular qualquer procedimento, mesmo considerando memória e

tempo infinitos para o cálculo. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 10)

4.2 O segundo Teorema de Gödel

Na busca da consistência do sistema, Gödel elaborou sua estratégia usando os

artefatos lógicos do teorema anterior e a Aritmética de Peano para construir sua prova.

Gödel construiu uma sentença tal que é verdadeira se e somente se o sistema, no caso a

Aritmética de Peano, fosse consistente.

1. A⇒∼B(#A)

“A é a prova de que seu número é um número de prova? é uma consequência do

Primeiro Teorema de Gödel. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)
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2. B(#(A⇒∼B(#A))

2 afirma que o número de 1 é número de prova. Uma vez que para um p qualquer,

se p é prova então #p é número de prova. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)

3. B(#A)⇒B(# ∼B(#A)))

Sendo p e q fórmulas quaisquer, tem-se que, se p ⇒ q é prova, então #p ⇒ #q.

Assim, de 1 obtêm-se 3.(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)

4. B(#A)⇒B(#(B(#A)))

Se p é prova, então o número do número da prova de p também é número da prova.

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)

5. B(#A)⇒∼CONSIST

Em 3, deduz-se que B(#A) não é número de prova, mas em 4 deduz-se que B(#A) é

número de prova. Mas um sistema não é consistente se é posśıvel provar a veracidade

e a falsidade ao mesmo tempo de um sistema. Logo, obtemos a conclusão de 5.

(CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)

6. CONSIST ⇒∼B(#A)

De 5, conclui-se que a consistência do sistema implica que A não pode ser um número

de prova. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007, p. 18)

7. ∼B(#A)⇒A

7 é uma decorrência do Primeiro Teorema de Gödel. (CAFEZEIRO; HEAUSLER, 2007,

p. 18)

8. CONSIST⇒A

De 6 e 7, conclui-se que a prova da consistência implica na prova de A, que, segundo

o Primeiro Teorema de Gödel, não pode ser provada no sistema. (CAFEZEIRO;

HEAUSLER, 2007, p. 18)

Considerando uma fórmula que expresse que o sistema em questão é consistente,

por meio de manipulações lógicas, Gödel chega à conclusão de que a prova de consistência

depende da prova da Sentença de Gödel, que, como vista anteriormente, não pode ser

provada.
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Como as fórmulas remetem a afirmações da metamatemática traduzidas dentro da

aritmética pela numeração de Gödel, pode-se concluir em relação à aritmética e conse-

quentemente à matemática que a prova da consistência pelo próprio sistema é imposśıvel.

A conclusão do Segundo Teorema de Gödel não anuncia a total impossibilidade da prova

da consistência de um sistema formal, mas que um sistema em si não pode provar sua

própria consistência. Portanto, um matemático, para demonstrar a consistência de um

sistema formal, deveria recorrer a outros mecanismos fora do sistema em questão. (KU-

BRUSLY, 2004)

4.3 Trabalho de Post

Post se interessou pela lógica ao assistir um seminário sobre o Principia Mathe-

matica e logo foi atráıdo pela proposta inicial dessa obra de fundamentar a matemática.

Inspirado pelas ideias formalistas predominantes na época, investiu na verificação da com-

pletude e decidibilidade de todo o Principia. Assim, iniciou seu projeto no doutorado

partindo por uma sistema mais simples, a lógica proposicional, mas as conclusões relacio-

nadas à antecipação só vieram no pós-doutorado na Universidade de Princeton entre 1920

e 1921. Principalmente devido ao transtorno bipolar, provavelmente desencadeado pelo

estresse da pesquisa, não provou matematicamente a incompletude naquele ano. (MOL,

2006, p. 267–268)

É posśıvel constatar no projeto realizado no doutorado e pós-doutorado o reflexo do

momento histórico de crise dos fundamentos em que a matemática passava. Afinal, Emil

Post tinha inicialmente como objetivo provar a completude, a consistência e a decidibili-

dade do Principia Mathematica verificando as bases de um sistema já existente ao invés

de criar e construir algo novo. Durante esse trabalho, manteve-se preocupado com a forma

dos sistemas, reduzindo-os a śımbolos elementares sem qualquer interpretação, manipu-

lados em tempo finito por regras precisas, uma clara influência da abordagem formalista.

Mas seguiu principalmente as ideias do logicismo, construindo sua proposta de doutorado

e pós-doutorado com base na lógica do Principia, uma das obras mais importantes dessa

escola.

Somente em 1941 Post escreveu Absolutely Unsolvable Problems and Relatively

Undecidable Propositions-Account of an Anticipation, um artigo que ia além de provas e
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métodos, no qual contou também sua história por trás de seu trabalho. (MOL, 2006, p.

267–268) Mesmo sabendo que não seria reconhecido pelo pioneirismo, pois Gödel, Church

e Turing já haviam publicado, na década de 30, resultados semelhantes, Post justificou

a relevância de seu artigo, tanto tempo depois, por três razões: em primeiro lugar, sua

abordagem preocupada com a forma e simplicidade das expressões simbólicas e métodos

de operação dessas, juntamente com empenho para obter somente soluções abrangentes,

resultou em uma classe geral e em sistemas simples. Em segundo, ele adicionou outra

notação à lista de funções recursivas, equivalente à máquina de Turing, ou seja, podem

representar e provar exatamente as mesmas sentenças matemáticas. Post, durante sua

pesquisa, observou uma propriedade correspondente à definição de computável, que será

apresentada posteriormente. (MOL, 2006, p. 269) Como é explicado na obra “Tio Petros

e Conjectura de Goldbach”:

[...] quando os matemáticos importantes tentam resolver problemas importan-

tes, muita matemática importante – os chamados “resultados intermediários”

– nasce e isso acontece mesmo que o problema inicial continue sem solução.

(DOXIADIS, 2001, p. 46)

Seus resultados intermediários são importantes por si só e já valeriam a publicação

do artigo. Por último, depois de concluir a incapacidade da matemática de solucionar to-

das as questões, afirmou “o pensamento matemático é, e deve ser, essencialmente criativo”

acrescentando em outro trecho: (MOL, 2006, p. 269)

It is to the writer’s continuing amazement that ten years after Godel’s remar-

kable achievement current views on the nature of mathematics are thereby

affected only to the point of seeing the need of many formal systems, instead

of a universal one. Rather has it seemed to us to be inevitable that these deve-

lopments will result in a reversal of the entire axiomatic trend of the late 19th

and early 20th centuries, with a return to meaning and truth. (STILLWELL,

2004, p. 14–15)

Vale ressaltar que Post, em sua justificativa além das contribuições matemáticas,

acrescenta o lado humano, criativo. Comenta também como um mesmo problema pode

gerar diferentes soluções. Na introdução do seu artigo, ressalta que ele e Gödel tive-
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ram como ponto de partida o Principia Mathematica, chegando a resultados similares.

Contudo desenvolveram perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto.

[ ... ] with the Principia Mathematica of Whitehead and Russell as a common

starting point, the roads followed towards our common conclusions are so dif-

ferent that much may be gained from a comparison of these parallel evolutions.

(MOL, 2006, p. 269)

O ińıcio da pesquisa que encaminhou Post para a antecipação ocorreu no doutorado,

com a prova de completude e consistência do cálculo proposicional e o trabalho de criação

das formas canônicas A e B e o método das tabelas verdade usadas até hoje. Mas a

conclusão da incompletude dos sistemas formais aconteceu no ano do pós-doutorado e foi

sobre esse peŕıodo que Post escreveu seu artigo em 1941. Ele dividiu esse texto em duas

etapas: na primeira apresentou as reduções feitas à forma normal. Na segunda metade,

ele aplica o método da diagonal, constatando a incompletude dos sistemas formais por

meio da insolubilidade do problema da decidibilidade. (URQUHART, 2009, p. 436)

4.3.1 Tese de Doutorado

O começo do programa se deu ainda no doutorado na Universidade Columbia e

teve como ponto de partida para o desenvolvimento de sua pesquisa a verificação de um

segmento relacionado à lógica proposicional do Principia Mathematica, demonstrando sua

a completude, isto é, todos os argumentos válidos devem ser demonstráveis, a consistên-

cia, ou seja, o conjunto de axiomas não deve gerar contradições e a decidibilidade, que é a

existência de algum método para a verificação da validade de fórmulas da lógica proposi-

cional. Para isso, mostrou uma formulação precisa do cálculo proposicional do Principia.

(STILLWELL, 2004, p. 7)

A lógica proposicional pode corresponder a afirmações da linguagem natural para

representar ou transmitir informações. É um sistema formal mais simples que a lógica

de primeira ordem não tendo o mesmo poder de expressão por não possuir a capacidade

de simbolizar conexões semânticas entre as proposições. Uma proposição ou declaração é

uma sentença que é necessariamente falsa ou verdadeira, nunca as duas ao mesmo tempo.

P, Q, R, são usados para representar proposições arbitrárias e por conectivos lógicos,

semelhante como na linguagem natural em que são usados os conectivos para combinar
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sentenças. Os conectivos ∼, ∧ e ∨, significam respectivamente: não, e e ou. Depois

(∼P)∨Q foi abreviado para: P→, que significa PimplicaQ. (STILLWELL, 2004, p. 6) Post,

para não sobrecarregar a notação, usou somente os conectivos não e ou, pois poderia

derivar os outros a partir desses.

Para a prova da completude Post fez uso dos alguns axiomas como (P∨P)→P, que,

independente do valor de P, verdadeiro ou falso, sempre produzirá o valor verdadeiro e

algumas inferências do Principia. (STILLWELL, 2004, p. 6) Inferência é um processo pelo

qual se deduz uma proposição, conclusão lógica, a partir de outras proposições, chamadas

de premissas. Um exemplo de regra de inferência é a regra modus ponens : P∧(P→Q)→Q,

em que P e (P→Q) são as premissas e Q a conclusão.

Para as demonstrações de completude, consistência e decidibilidade do cálculo

proposicional do Principia, fez uso das tabelas verdade. Em nota de rodapé chegou a

mencionar as primitivas tabelas utilizadas no Principia, mas foi Post que formalizou esse

método como é conhecido atualmente, se tornando uma das grandes contribuições dele

nesse trabalho, uma ferramenta de cálculo lógico em geral. (URQUHART, 2009, p. 434)

As tabelas apresentadas por Post são muito semelhantes às usadas até hoje, com

diferença de notação, pois para representar o valor falso, em que usou o sinal “-” e para

o valor verdade o sinal “+” e apresentou as tabelas dos conectivos mais primitivos, ∼ e

∨. Ele também descreveu os conceitos de tautologia, contradição e contingente, porém

usando os adjetivos positivo, negativo e misto. (URQUHART, 2009, p. 434) A imagem 4.1,

são exemplos de tabela-verdade:

Figura 4.1: Tabelas verdades desenvolvidas por Emil Post

Utilizando-se das tabelas-verdade Post provou a validade de todas as tautologias

da lógica proposicional através das regras de inferência e do conjunto de axiomas, ou seja,

ele demonstrou que a lógica proposicional é completa. Também provou sua consistência,

verificando que nenhuma proposição possúıa o mesmo valor que sua negação. (STILLWELL,
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2004, p. 7)

Após esse sucesso inicial, Post passou a buscar soluções mais gerais porque as

que havia encontrado eram apenas para uma parte espećıfica e rudimentar da lógica. Seu

objetivo era provar a completude e consistência de todo o Principia, que, como sistema, era

muito mais complexo do que o cálculo proposicional. Ele queria ampliar seus resultados,

mas não trabalhou diretamente com o sistema desenvolvido por Russell e Whitehead,

pois, segundo Post, não era geral o suficiente. Abstraiu, então, cada propriedade que

considerava espećıfica da lógica proposicional e construiu, na sua dissertação, um sistema

que considerava geral que batizou de Sistema na forma canônica A. (MOL, 2006, p. 271)

Essa foi a primeira de três construções de sistemas na forma canônica que fez durante sua

pesquisa. Sua ideia com tais reduções era:

A system S1 is reduced to a system S2 if a 1-1 correspondence is (effectively)

set up between the enunciations of S1, and certain of the enunciations of S2,

so that an enunciation of S1 is asserted when and only when its correspondent

in S2 is asserted. (URQUHART, 2009, p. 436)

Dessa forma poderia reduzir um sistema complexo, como o Principia, a outro mais

claro e elementar, porém com o mesmo poder de expressão, em que pudesse estudar suas

propriedades com mais facilidade. Sendo assim, Post criou um sistema simples na Forma

Canônica A, em que ele acreditava ser posśıvel resolver mais facilmente seu problema.

Deste modo, poderia trabalhar simplesmente manipulando śımbolos sem precisar saber

suas interpretações, encontrando as respostas positivas e depois ampliando os resultados

para sistemas mais complexos, pois seriam equivalentes. (MOL, 2006, p. 272)

Por manter uma preocupação em ter soluções abrangentes e genéricas, ao invés

de demonstrar a redutibilidade de sistemas na Forma Canônica A diretamente ao cálculo

funcional, Post criou a Forma Canônica B, cuja estrutura rudimentar não diminui seu

poder de expressão, e provou que a primeira poderia ser reduzida a sistemas na mais nova

forma. Assim, a forma canônica A não estaria vinculada somente a um sistema espećıfico.

(MOL, 2006, p. 272) Umas das últimas provas de Post no doutorado revela que toda a

complexidade da lógica de primeira ordem do Principia pode ser reduzida a essa forma.

(URQUHART, 2009, p. 438)
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4.3.2 O Pós-doutorado

Em outubro de 1920, ao iniciar o pós-doutorado na Universidade de Princeton, o

foco de Post se tornou encontrar uma solução afirmativa para o problema geral da decisão,

que ele chamou de general finiteness problem, que seria a prova de decidibilidade de todo

o Principia Mathematica. Para Martins Davis, sua proposta era ambiciosa: um algoritmo

que determina, para qualquer proposição, se ela é um teorema. (URQUHART, 2009, p.

436)

Since Principia was intended to formalize all of existing mathematics, Post

was proposing no less than to find a single algorithm for all of mathematics.

(MOL, 2006, p. 272)

Post estava otimista a respeito de seu projeto porque já havia conseguido respostas

positivas para a decidibilidade da lógica proposicional no doutorado. Na tentativa de

estender o algoritmo para a lógica de ordem superior, como havia feito anteriormente,

abstraiu e simplificou o conteúdo, obtendo o Problema de tag, que ele considerava ser

essencial para solução da decidibilidade. Por esse motivo, dedicou seu primeiro ano de pós-

doutorado a essa questão. (URQUHART, 2009, p. 436–438) Ele depositou suas esperanças

de uma resposta positiva para a decidibilidade geral por meio da tag, principalmente

devido à sua forma clara e elementar. Nesta etapa da pesquisa, ele ainda acreditava, bem

como grande parte da comunidade cient́ıfica, que não existiam problemas insolúveis na

matemática.

O problema da tag pode ser descrito da seguinte forma: supondo um conjunto finito

de śımbolos primitivos, que representa de maneira simplificada o conjunto de números

naturais. Em um sistema de tag é dado um conjunto finito de regras, sendo essas uma

sequência finita de números do conjunto. Anexado ao sistema é dado um inteiro positivo

v. As regras são aplicadas sucessivamente. Dada uma sequência B de śımbolos, não vazia,

ao final de B é anexada a regra do primeiro śımbolo da cadeia e depois são apagados os

primeiros v śımbolos de B. Por exemplo, seja um conjunto de dois elementos 1 e 0, cujas

regras são 0=⇒00 e 1=⇒1101 e v =3. Então, iniciando o processo com a sequência 10 e

aplicando as regras sucessivamente, é produzido: 10, 101, 1101,11101, 01101, 0100, 000,

00, 0 e cadeia vazia. (URQUHART, 2009, p. 437) O problema da tag é um problema de

decisão, pois dada uma sequência inicial, o processo pode ou não terminar, gerando uma
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periodicidade.

Apesar dos esforços para alcançar uma solução, Post esbarrava em problemas da

teoria dos números. Por meio da tag, percebeu que um sistema com estrutura e regras sim-

ples não é sinônimo de facilidade na resolução de um problema. Esse novo entendimento

fez com que ele repensasse as etapas do seu trabalho3. (STILLWELL, 2004, p. 6)

[...] when this possibility was explored in the early summer of 1921, it rather

led to an overwhelming confusion of classes of cases, with the solution of the

corresponding problem depending more and more on problems in ordinary

number theory. Since it had been our hope that the known difficulties of

number theory would, as it were, be dissolved in the particularities of this

more primitive form of mathematics, the solution of the general problem of tag

appeared hopeless, and with it our entire program of the solution of finiteness

problems.This frustration, however, was largely based on the assumption that

“tag”was but a minor, if essential, stepping stone in this wider program. (MOL,

2006, p. 275)

Devido às dificuldades encontradas anteriormente, Post optou por mudar o rumo

de sua pesquisa em 1921. Ele voltou a mais uma série de reduções, partindo do Sistema na

forma canônica B, e obteve uma estrutura muito simples que se assemelhava ao problema

da tag : o Sistema na Forma Canônica C. (URQUHART, 2009, p. 438) Um sistema está

nessa forma quando suas fórmulas e proposições são todos expressos por cadeias finitas

de letras, as asserções pertencem a um conjuntos finito de enunciados e as operações

são determinadas em um conjunto finito de regras de produção, semelhante às regras de

inferência, todas com a seguinte estrutura: (MOL, 2006, p. 275-276)

g11Pi11g12Pi12 · · · g1m1
Pi1m1

g1(m1)+1

g21Pi21g22Pi22 · · · g2m2
Pi2m2

g2(m2)+1

· · ·

gk1Pik1gk2Pik2 · · · gkmk
Pikmk

gk(mk)+1
,

3O impasse de Post com o problema da tag não foi em vão pois, em 1961, o matemático e cientista da

computação Marvin Minsky publicou a demonstração da insolubilidade do problema da tag. (URQUHART,

2009, p. 438)



58

produz

g1Pi1g2Pi2 · · · gmPimgm+1.

Em que gij é um śımbolo espećıfico ou uma combinação de śımbolos e Pkl são variá-

veis de produção, isto é, uma sequência de letras do alfabeto do sistema. É obrigatório que

cada Pkl na conclusão esteja pelo menos em uma das premissas. Dependendo das regras

de produção e das afirmações iniciais, é posśıvel gerar uma variedade de outros sistemas,

cada um com suas respectivas propriedades, podendo ou não ser finitos. (MOL, 2006, p.

266–267) Por esse motivo, sistemas na forma Canônica C são atualmente chamados de

Sistemas de Produção de Post.

Também considerados como sistemas de reescrita, usados para construir outras

sequências lógica, a Forma Canônica C foi a redução mais elementar desenvolvida por

Post, com apenas cadeia finitas de caracteres sem qualquer interpretação manipulados

através de regras precisas e meios finitos. É devido à sua clareza e exatidão que gerar

outros sistemas a partir desse pode ser um processo tanto manual quanto mecânico. (MOL,

2006, p. 278)

Foi por meio da classe mais simples da Forma Canônica C, a Forma Normal que

Emil Post antecipou os resultados de Gödel, Church e Turing. Essa estrutura é caracteri-

zada por possuir apenas uma asserção inicial e um conjunto finito de regras de produção

todos da forma: gP produz Pg’, semelhante ao problema da tag, uma vez que há uma

remoção no começo da cadeia de śımbolos e a inserção de novos caracteres no final da

sequência. (MOL, 2006, p. 278)

4.3.3 A Antecipação

No começo da pesquisa, Post já havia confirmado que a forma canônica A poderia

ser transformada na B sem qualquer tipo de perda de expressividade. No pós-doutorado,

demonstrou a redução da sua nova forma canônica C à forma A. Portanto, os sistemas

A, B e C são equivalentes. (MOL, 2006, p. 275) Com isso, Post foi induzido a acreditar

que todo o Principia Mathematica, apesar de ser complexo e aparentar um alto poder

dedutivo, poderia ser convertido à elementar Forma Normal, uma vez que havia reduzido

toda a lógica de primeira ordem à forma canônica B e essa à C. Embora nunca tenha
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apresentado os detalhes da transformação do Principia à Forma Normal. (URQUHART,

2009, p. 439)

Além da forma elementar dos sistemas normais, outro fator de interesse de Post

nessa forma se deve ao fato de que seu conjunto de teoremas é mecanizável, computável,

ou seja, as sequências de caracteres são formadas por regras precisas e simples através de

meios finitistas. Foi através da geração de conjuntos desse sistema que Post avançou na

pesquisa, pois a solubilidade do problema geral da decisão dependia da existência de um

algoritmo que gerasse cada conjunto dos sistemas. (STILLWELL, 2004, p. 12)

In view of the generality of the system of Principia Mathematica, and its

seeming inability to lead to any other generated sets of sequences on a given set

of letters than those given by our normal systems, we are led to the following

generalization.

Every generated set of sequences on a given set of letters a1, a2, . . . , aµ is a

subset of the set of assertions of a system in normal form with primitive letters

a1, a2, . . . , aµ, a1, a2, . . . , aµ, i.e., the subset consisting of those assertions of

the normal system involving only the letters a1, a2, . . . , aµ. (URQUHART, 2009,

p. 440)

A citação anterior refere-se à Hipótese de Post, a qual expressa que todo conjunto

de sequências poderia ser gerado por um sistema na forma normal. Esse enunciado foi

de fundamental importância para os resultados da antecipação, entre eles o da tese de

Church, publicado em um artigo em 1936. Após alguns anos, devido à similaridade com

as conclusões de Church, a hipótese, embora falsa, passou a ser conhecida como Tese de

Post. Durante a tentativa de provar sua hipótese, Post percebeu que a diagonalização de

Cantor poderia lhe dar um contra-exemplo. (MOL, 2006, p.281) Na segunda metade do

seu artigo escrito em 1941, Post descreve a aplicação desse método e a antecipação do

trabalho de Gödel.

A ideia da diagonalização utilizada por Post era considerar conjuntos de sequências

de caracteres de um único śımbolo que expressam subconjuntos dos números naturais,

cada sequência de comprimento n representa o número n. É posśıvel enumerar todos

os sistemas normais geradores desses conjuntos, uma vez que cada um consiste em um

número finito de cadeias de śımbolos sobre um alfabeto finito. Observa-se, através da
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diagonal, a existência de conjuntos que não estão na lista. Tendo o conjunto diagonal D a

seguinte definição: uma cadeia de tamanho n pertence a D se e somente se não for gerada

pelo enésimo sistema na listagem. Observa-se uma contradição na Tese de Post porque

existem conjuntos que não são gerados por sistemas normais.(URQUHART, 2009, p. 440)

Assim, Post demonstra que o problema da decisão geral é insolúvel.

We [ ... ] conclude that the finiteness problem for the class of all normal

systems is unsolvable, that is that there is no finite method which would uni-

formly enable us to tell of an arbitrary normal system and arbitrary sequence

on the letters thereof whether that sequence is or is not generated by the

operations of the system from the primitive sequence of the system.

A insolubilidade do problema geral da decisão é a prova que o sistema normal é

incompleto, ou seja, existem sentenças que não podem ser demonstradas pelo sistema

em que são formuladas. Como outros sistemas podem ser reduzidos ao sistema normal,

sem qualquer perda de poder de expressão, isso implica que sistemas formais também são

incompletos. Post concluiu: “Uma lógica simbólica completa é imposśıvel”. (URQUHART,

2009, p. 442)

Post, finalizou seu artigo com as seguintes palavras:

This is an iconoclastic result from the formal logician’s point of view since

it means that logic must not only in some parts of its description (as in the

operations), but in its very operation be informal. Better still, we may write

the logical process is essentially creative. (URQUHART, 2009, p. 442)

Essa seria a antecipação da incompletude desenvolvida por Post. Porém, este

trabalho possui também a antecipação da tese de Church-Turing.

4.3.3.1 Antecipação da Tese de Church-Turing

A Tese de Church é uma definição que possui o seguinte enunciado: uma função

é computável se e somente se é λ-defińıvel e é equivalente à Tese de Turing de que uma

função é computável se e somente se é computável por máquina de Turing. (EPSTEIN;

CARNIELLI, 2009, p. 123) Ambas foram publicadas em 1936 e são equivalentes. Essas

teses não matemáticas mesclam intuição com formalismo. Carnielli e Epstein afirmam:
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“[...] computabilidade [é] um conceito semântico, intuitivo, enquanto computação [é] um

conceito sintático, puramente formal.” (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 104)

Sem a incompletude, não há razão para a existência do conceito de computabili-

dade, que surgiu a partir de uma tentativa de explicar o que pode ser calculado de maneira

mecanizável através de manipulação de śımbolos em tempo finito por regras claras, bem

definidas e simples ao ponto de não poderem ser subdivididas. A primeira vez que a

palavra computabilidade surgiu foi no artigo de Alan Turing com a explicação mais aceita

na época.

Os números computáveis podem ser descritos de forma breve como números

reais cujas expressões decimais são calculáveis por meios finitos. ... De acordo

com a minha definição, um número é computável se seu decimal pode ser

escrito por uma máquina. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 387–388)

Diante da dificuldade entre separar o objeto matemático a ser definido e sua defi-

nição, Turing em seu artigo fez uso da máquina abstrata, a máquina de Turing, base do

funcionamento dos computadores, para exemplificar seu ponto de vista e também recor-

reu a elementos intuitivos. (CAFEZEIRO et al., 2010, p. 234) No apêndice do seu artigo,

prova que se uma função é computável por máquina de Turing, então ela é λ-defińıvel.

(EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 388) Embora não seja posśıvel provar quais funções per-

tencem à classe das computáveis, existem demonstrações da equivalência dos diferentes

tipos de formalização, como a máquina abstrata de Turing ou o sistema formal λ-cálculo

de Church, que permite acreditar que a classe dos computáveis está corretamente definida.

A simples forma normal de Post é equivalente à λ-defińıvel e à máquina de Turing,

ou seja, o mesmo conjunto de problemas é computável pelos três métodos. (MOL, 2006,

p. 285 ) Mas, diferentemente de Church e Turing, Post não via a computabilidade como

uma definição, mas sim como uma lei natural. (EPSTEIN; CARNIELLI, 2009, p. 126 )

Post terminou seu programa em 1936, publicando na época o artigo em que anali-

sava melhor a computabilidade. Para isso, desenvolveu uma máquina abstrata, que depois

passou a ser conhecida como máquina de Post. As ideias desse trabalho foram constrúıdas

independentemente das de Turing e é curioso como ficaram parecidas. Porém, mais uma

vez, Post não recebeu crédito pelo artigo porque publicou depois de Turing.



Caṕıtulo 5

Considerações Finais

A antecipação de Emil Post aos poucos está se tornando conhecida e este trabalho

se propôs a contribuir como uma fonte em português sobre sua trajetória da vida e sua

pesquisa ligada à conclusão sobre a incompletude da matemática como sistema formal.

Essa é uma das muitas histórias que aconteceram em paralelo à “oficial”, contada nos

livros, e foi silenciada durante anos.

A biografia de Post tem como plano de fundo um peŕıodo significativo para a ma-

temática e computação cujo legado tem influência até hoje. Para a matemática, foi um

tempo em que houve uma dedicação na busca de reestruturar os fundamentos dessa ci-

ência, procurando sua excelência na forma e rigor matemático. Em um esforço conjunto

da comunidade acadêmica, surgiram inúmeros frutos. Contudo, o Teorema da Incom-

pletude pôs fim ao ideal de uma matemática perfeita. Desse sonho desfeito, a teoria da

computação deu seus primeiros passos, emergindo uma nova ciência.

Através da narrativa da crise dos fundamentos é posśıvel ter uma nova visão da

computação, seu surgimento e suas limitações. A matemática e a lógica usadas atual-

mente tiveram um grande desenvolvimento e a base teórica da computação se estabeleceu

naquela época. Conhecer os personagens dessa história e suas motivações por trás dos

conceitos e métodos facilita o entendimento e proporciona melhor assimilação no estudo

da teoria. Entre as descobertas de destaque no começo do século XX está o Teorema

da Incompletude, que é fundamental para a computação, pois sem esse resultado a de-

finição de computabilidade não haveria razão para existir. O Teorema da Incompletude

diz que a matemática não pode resolver tudo que se propõe, inclusive provar sua própria

consistência.

62
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Por sua grande importância, as duas pesquisas sobre a incompletude foram mostra-

das: a de Post e a de Gödel. Embora os dois tenham sido influenciados pelo formalismo e

pelo Principia Mathematica, os caminhos que percorreram depois foram diferentes. Gödel

foi direto em seu desenvolvimento, seu objetivo era provar a completude do Principia e os

métodos criados em seu trabalho foram elaborados com essa finalidade espećıfica. Post,

mais ambicioso, criou seus métodos para uso geral, com uma visão computacional do pro-

blema, pretendia desenvolver um algoritmo gerador de teoremas, por isso a pesquisa de

Gödel foi mais concisa que a sua. Quando constatou que a matemática era incompleta

em 1921, teve seu primeiro ataque da doença, finalizando sua pesquisa somente depois de

Gödel ter publicado seu artigo em 1931.

O contexto em que Post desenvolveu suas primeiras pesquisas deixou um grande

legado para a ciência, tanto como base teórica quanto na forma como a constrúımos.

Muitas vezes apresenta-se a ciência como um processo de construção linear e independente

do contexto social de sua produção. A luta de Post por reconhecimento permite que essa

visão mude. Nota-se uma ńıtida interferência poĺıtica nas pesquisas realizadas. O trabalho

de Post foi rejeitado por estar fora dos padrões cient́ıficos estabelecidos na época, por não

se adequar ao formalismo necessário. Independente da relevância do seu conteúdo, sendo

assim exclúıdo da história “principal”.

A ciência não se faz separadamente do meio social, mesmo as ciências exatas.

Nota-se no texto apresentado neste trabalho a importância do ser humano e influência da

sociedade na construção das pesquisas. Hilbert, ao convocar estudiosos para resolver as

imperfeições da matemática atingindo Post e Gödel. A maioria dos cientistas da época

defendiam formalismo. Na tentativa de tornar a matemática impessoal e atemporal,

Hilbert a moldou assim como o pensamento de uma sociedade e época. Por outro lado,

Post, em seu artigo de 1941, afirmou que a matemática é criativa.

5.1 Trabalhos Futuros

Para pesquisas futuras planeja-se apresentar ao campo da Ciência da Computa-

ção um estudo de caso com uma abordagem sociotécnica, iniciar uma análise no âmbito

da construção da ciência, através do estudo da trajetória acadêmica de Post e do silên-

cio a respeito de seu trabalho. Um estudo desse tipo desconsidera a usual divisão entre



64

aspectos “sociais” e “técnicos”, sob a compreensão de que, em qualquer campo do conheci-

mento, o fato cient́ıfico ou o artefato tecnológico se configura a partir de uma combinação

de elementos heterogêneos. Envolvendo, portanto, questões consideradas “sociais” tanto

quanto as que se consideram usualmente “técnicas”, desconsiderando a separação entre

contexto e conteúdo e propõe uma abordagem em que a pessoa que enuncia, as razões

do enunciado, e o tempo e local onde se enuncia são tão importantes quanto o próprio

enunciado. Pretende-se levantar reflexões sobre: a natureza do conhecimento cient́ıfico,

se é uma existência autônoma ou um saber constrúıdo socialmente; questões relativas à

compreensão daquilo que se diz “técnico” e aquilo que se diz “histórico”; como essa divisão

justifica o reconhecimento acadêmico; a questão da autoria, e se é posśıvel delimitar um

momento no tempo-espaço que identifique o autor.
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pouco de matemática. 2007.
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