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Foi em fins rio século passado que, na teoria dos
conjuntos, surgiram alarmantes contradições. A primeira destas antinomias foi descoberta por IIIIRALT-FOHTI em 1897: por um lado eonsegue-se demonstrar
que existe um número ordinal maior do que todos os
outros, por outro lado demonstra-se que, para cada
número ordinal, existo um outro número ordinal maior
do que esse. O próprio fundador da teoria dos conjuntos, G. CANTOU, descobriu em 1899 que a noção de
conjunto C de todos os conjuntos é era si contraditória: o número cardinal de C deveria ser maior
que qualquer outro número cardinal; por outro lado,
o conjunto de todos os subconjuntos de C deveria
ter um número cardinal maior que o de C , segundo
um teorema geral da teoria dos conjuntos.
Reconheceu-se em breve que tais contradições estão
intimamente ligadas a certas antinomias de carácter
puramente lógico. Uma destas antinomias era conhecida pelos filósofos gregos como o paradoxo do mentia
TOSO:
«O que eu digo neste momento È falsoo.
Ainda de carácter puramente lógico a o paradoxo
relativo a noções impredicáveis, descoberto pelo filósofo e matemático inglês BKKTRAND RUSSEI.L. Um predicado (ou uma noção) diz-se predicável, quando pode
Sfir afirmado a respeito de si próprio; caso contrário,
diz-se impredicável. Por exemplo, a noção de anoção»
ó ela mesma uma noção —logo «noção» é um predicado
predicável. Mas já a noção de «casa» é impredicável,
pois não faz sentido dizer que a noção de «casa» é
uma casa.
Consideremos agora a noção de «impredicável».
Será esta uma noção impredicável ? Não, porque nesse
caso seria predicável. É então predicável? Também
não, porque nesse caso seria impredicável. Como se
vê, ambas as hipóteses conduzem a uma contradição.
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Uma outra antinomia lógica é o chamado paradoxo
de RICHARD. Existem certamente números naturais
que podem ser definidos com menos de trinta sílabas.
Mas, sendo assim, a definição
o O mais pequeno número natural que não pode ser
definido cont menos de trinta silabasn
conduz a uma contradição, pois é feita na realidade
com menos de trinta sílabas.
H . POINCARK p o r

um

lado

e

li.

RUSSELL p o r

outro

adoptaram o seguinte ponto de vista para explicar
as antinomias. As noções predicáveis correspondem a
entidades do tipo do eonjunto C de todos os conjuntos, que tem por elemento esse mesmo conjunto: tais
noções apresentara o carácter de um círculo vicioso,
devendo por isso ser eliminadas. Esta qualidade de
circulo vicioso patenteia-se claramente no paradoxo
de RICHARD O, nos outros casos, é sempre um tal círculo
vicioso que aparece como origem da antinomia.
Parecia então muito simples sair da dificuldade:
tratava-se unicamente de evitar as definições com essa
índole problemática. Mas infelizmente há muitas definições de tal natureza em matemática, sobretudo na
análise clássica. Basta dar como exemplo a noção de
máximo duma função contínua /(a:) num intervalo
[a , 6 ] , expressa usualmente pela notação
m a x f(x).
a T <fr
Na verdade, o máximo d ele mesmo ura dos valores
numéricos, pelo conjunto dos quais o máximo é definido.
Mas como é possível que, em matemática, se tenham
adoptado definições com tal natureza problemática P
Como é possível que somente os paradoxos da .teoria
dos conjuntos nos tenham conduzido a reconhecer este
facto deveras inquietante ?
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A verdade <S que só nesse momento se tomou piena
consciência de que os matemáticos trabalhavam com
urna hipótese filosófica, a que se deu o nome de ponto
de vista platónico. Consiste esta hipótese em admitir
que os números, oa conjuntos de números, etc. têm de
certo modo uma existência independente de nós, de
forma que j á está previamente decidido, de maneira
independente dos nossos conhecimentos, qual é a
solução dum dado problema matemático, qualquer
que ele seja. A o matemático competiria unicamente
«achar» a solução dos problemas, «descobrir» a verdade ou falsidade das proposições. Encarada deste
ponto de vista, a definição de máximo é certamente
justificada: os valores numéricos de / ( . c ) , embora
em número infinito, existem no sentido platónico —
fora de nós, independentemente dos nossos conhecimentos — e a definição limita-se a escolher um desses
números, o maior deles.
Foi principalmente CANTOU quem sustentou o ponto
de vista platónico: para ele os conjuutos infinitos
eram entidades efectivamente existentes, e não apenas
fícçSes lógicas. L>e resto, toda a teoria dos conjuntos,
como hoje d ensinada nos cursos universitários, é fundada sobre este ponto de vista: os números cardinais,
bem eomo os números ordinais, só com essa atitude
mental podem ser concebidos.
Mas houve sempre filósofos que se opuseram e negaram categoricamente a possibilidade da existência
actual (lura conjunto infinito. No tempo de CAUTOS era
sobretudo KUOKECKER quem atacava a teoria dos conjuntos por este lado.
Além disso, o fenómeno dos paradoxos veio demonstrar que o ponto de vista platónico é contraditório!
pelo menos para conjuntos quaisquer (cujos elementos
podem 6er, já por si, conjuntos, conjuntos de conjuntos, etc,).
Levanta-se pois a seguinte questão inquietante:
se o ponto de vista platónico é inadmissível para os
conjuntos infinitos, qual é a garantia de que se possa
mantü-la para os números reais ou mesmo para
os números naturais? Foi o matemático holandez
L. E. J. BRODWER quem, de maneira mais genuína,
formulou e desenvolveu o ponto de vista que se
exprime abreviadamente nos seguintes termos: a afirmação de que existe um número, verificando tal ou
tal propriedade, só tem sentido, quando é dado um
processo para calcular esse número, mediante um
número finito de operações elementares; qualquer
outra interpretação é desprovida de sentido. E, na
verdade, parece-me bastante difícil compreender o
que se pretende significar cora uma frase como esta:
«Os números naturais existem», desde que se queira
interpretá-la no sentido platónico.
Em conformidade com tal critica, BBODWKB deu-se
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ao euidado de reconstruir a matemática sobre novos
alicerces. Porém esta nova matemática — apelidada
de iutuTcionista — é muito mais difícil do que a matemática clássica; muitos teoremas simples da análise
deixam de ser válidos na matemática intuTcionista,
sendo substituídos por teoremas deveras complicados.
A escola holandeza tem mantido até hoje o ponto de
vista brouweriano e continua a trabalhar 120 desenvolvimento da matemática intufeionista.
Pode bem dizer-se que, na actualidade, a critica
radical d(; BKOUWKÍI é reconhecida como inteiramente
justificada: o ponto de vista construtivo é o único método aceitável para uma reedificarão da matemática.
Mas, por outro lado, sentiu-se a necessidade de procurar uma solução menos drástica, porquanto a matemática intufeionista se afasta exageradamente da
matemática clássica. A verdade é que os paradoxos,
origem de todo este movimento, se manifestaram uum
domínio bem distante da análise clássica, na qual
nenhum paradoxo se tinha apreseutado. Foi D. H11.BHRT quem procurou uma solução que, por um lado,
satisfizesse à crítica de BROUWER e, por outro lado,
salvaguardasse a análise clássica. O seu programa
ora demonstrar que a análise clássica não conduz
nunca a uma contradição. Sendo assim, mesmo que o
ponto de vista platónico fosse na realidade desprovido de sentido, seria possível adoptar como até aqui
este ponto de vista e continuar a fazer investigações
matemáticas na linha tradicional, sem o perigo de
chegar a resultados contraditórios. Mas esta demonstração da não contradição da matemática clássica
deveria ser feita por um método construtivo no sentido de BROUWEK.
Eu vou tentar esboçar nalgumas palavras o que se
entende segundo ÍIILÍIERT por métodos construtivos ou
finitistas. Kstes métodos devem, primeiro que tudo,
ter um carácter de evidência, que os dispense de
qualquer outro fundamento.
Os objectos das deduções finitistas são sempre
agrupamentos finitos de sinais elementares, tais
como
etc. Não se diz nuuea que um tal
objecto existe sem dar um método de o construir.
Um exemplo típico é a representação dos números
naturais: começa-se por { , [ [ ; cada sinal que possa
ser obtido pela adjunção dum novo traço | a um sinal
j á construído representa um número natural. Não se
concebe nunca a classe de todos estes objectos como
um conjunto acabado. Quando se diz que uma dada
proposição é verdadeira para todo o número natural
n, pretende-se dizer que é conhecido uni processo
demonstrativo que habilita a verificar essa proposição
para cada valor particular atribuído a JI .
Portanto, o afirmar que uma proposição é verdadeira para todo o número n , implica que se está na

