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A teoria dos conjuntos é o ramo da matemática ao qual incumbe investigar matematicamente os conceitos fundamentais de número, ordem e função na sua simplicidade
primitiva e desenvolver, por esse meio, os
os fundamentos lógicos da Aritmética e da
Análise. A teoria dos conjuntos constitui
portanto uma componente indispensável da
ciência matemática. Todavia, actualmente, a
própria existência desta disciplina parece justamente ameaçada por certas contradições ou
«antinomias» que se podem deduzir dos seus
princípios os quais são, na aparência, leis do
pensamento. Não se encontrou até ao presente uma solução inteiramente satisfatória
para estas contradições. Em particular, em
face da «antinomia de RUSSELL» do «conjunto
de todos os conjuntos que não são elementos
de si mesmos» ( ' ) parece boje já não ser

( * ) Tradução da Introdução O do § 1, por A, VAZ
Fkkjíciu.*, para uma série de lições dedicadas ao« fundamentos da teoria dos conjuntos feitas na Faculdade
de Ciências de Lisboa ao abrigo do Plano Intercalar
de Fomento — 1967. O original, intitulado Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre. /, foi
publicado em 1908, Math. Ann. 65 (1908) pp. 2G1-281(*) B. RUSSBLL «The principles of Mathematics»
vol. I, pp. 366-368, 10Í-107.
N. do T . : A «antinomia de RUSSELL» foi descoberta
praticamente ao mesmo tempo por ZnKMJÍLO e R L S S E L L
independentemente uni do outro. Porém, Z E K M L O não
publicou os seus resultados na ocasião.
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admissível associar a um conceito logicamente definível arbitrário, um «conjunto» ou
«classe» como sua «extensão». A definição
original de C A N T O R de «conjunto» como «um
agrupamento num todo de objectos definidos,
bem distintos, da nossa intuição ou do nosso
pensamento» ( ' ) carece portanto, em todo o
caso, de uma restrição. Não foi, contudo,
coroada de êxito nenhuma tentativa de
substituir esta definição por outra igualmente
simples que não dê lugar a tais inconvenientes. Nestas condições, não temos actualmente outra alternativa que não seja a de
percorrer o caminho em sentido inverso e,
partindo da «teoria dos conjuntos» histericamente existente, procurar os princípios que
são necessários como fundamento a esta disciplina matemática. O problema deve ser resolvido de maneira que os princípios sejam
suficientemente restritos por forma a excluir
todas as contradições e, por outro lado, suficientemente gerais para que tudo o que é
valioso nesta teoria possa ser conservado.
Neste trabalho pretendo mostrar como se
pode deduzir de um pequeno número de definições e de sete «Princípios» ou «Axiomas»,
aparentemente independentes, a totalidade da
teoria criada por G . C A H T O E e R . D E D E K I N D .
A ulterior questão, mais filosófica, da origem

( I ) G. CANTO», Math. Annalen BJ 46, p. 481.
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« do domínio de validade destes princípios
não será aqui discutida. Apesar de ser certamente um ponto muito importante, não
consegni estabelecer rigorosamente a «não
contradição» dos meus axiomas pelo que
tive, em vez disso, de me limitar à indicação
ocasional de que as «antinomias» conhecidas
desaparecem todas se se toma como base os
princípios aqui propostos. Espero pelo menos
ter feito assim um útil trabalho preparatório
para ulteriores investigaçÓeB, relativas a estes
profundos problemas.
Este artigo compreende os axiomas e as
suas consequências mais imediatas e uma
teoria da equivalência neles baseada a qual
permite evitar o uso formal de números cardinais. Está em preparação um segando artigo que deverá desenvolver conjuntamente
a teoria da boa ordenação e suas aplicações
aos conjuntos finitos e aos princípios da
Aritmética.

§ 1 — Definições fundamenteis e axiomas
1. A teoria dos conjuntos diz respeito
a um «domínio (Bereich)I S3 de objectos
que designamos simplesmente por «.coisas
(Dinge)»; alguns destes objectos são conjuntos (Mengen). Quando dois símbolos a e
b designam a mesma coisa escrevemos a = b)
escrevemos a^f=b no caso contrário. Se ama
coisa a pertence ao domínio 33, dizemos que
a «existe». Deste modo, diremos que «existem coisas numa classe .ít > se 33 contém pelo
menos um indivíduo desta classe.
2. Entre as coisas do domínio existem
certas trelaçôes fundamentais(Grundbeziebungen)» da forma atb.
Quando a relação
atb entre duas coisas a e b ú válida, dizemos que «a é elemento (Element) do conjunto bo ou que «b contém a como elemento»
ou ainda que «ò possuí o elemento a » . Se
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uma coisa b possui como elemento outra
coisa a, b é um conjunto. Reciprocamente,
salvo um único caso (Axioma I I ) , todo o
conjunto possui pelo menos um elemento.
3- Se cada •/• de um conjunto M ê também
elemento do conjunto N, i. e. se de
xtM
pode sempre deduzir-se x t N, dizemos que
*.M é subconjunto (Untermenge) de N* e escrevemos M(Z N(f)- Tem-se sempre
MaM
e de M<z. N e NçiR
segue-se sempre
Md R. Dois conjuntos M, AR dizem-se «disjuntos (Elementenfremd)» se não têm elementos «comuns», i. e., se nenhum elemento
de M ó simultaneamente elemento de N.
4. Uma questão ou asserção Ç diz-se
«definida (definit)» se a sua validade ou não
validade se pode decidir sem arbitrariedade
a partir das relações fundamentais do domínio por meio dos axiomas e das leis lógicas
universais. Do mesmo modo, um «predicado
(Klassenaussage)» ^ ( a ) , no qual o termo
variável x pode tomar como valor qualquer
indivíduo de uma classe j l , dir-se-á «definido» se ele ó definido para cada um dos
indivíduos x da classe ^ separadamente.
Assim, a questão se a zb on não e a questão
se M CL N ou não, são sempre definidas.
As relaçOes fandamentais do nosso domínio 2} estão sujeitas aos «axiomas» ou «postulados» que vão seguir-se.
A X I O M A I — S e cada elemento de um conjunto M è também elemento de N e reciprocamente, tendo-se, portanto, M c N e N c M

(')

Este

sinal de inclusão foi introduzido por
(nVorslesuogen über Algebra der Logik»
Bd. I), O sr. G. P i i s o e, seguindo-o, B. Rossini., WHITKHSAD e outros, utilizam PARA o mesmo fim o sinal y.
N. T.: O sinal a que a nota ( ' ) se refere não ê o
sinal c: que figura nesta tradução. A tipografia não
possui o tipo correspondente ao sinal, semelhante a
uma sobreposição de c t
qae Z E H H E L O utiUia.
E , SCHRÖPBK

