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PARADOXOS NA TEORIA DE CONJUNTOS∗
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Resumo

Estas notas são referentes aos paradoxos na teoria de conjuntos e, como
estes influenciaram na história da matemática contemporânea.

Descrevemos com uma breve história como surgiram os paradoxos na
teoria de conjuntos, e alguns intentos para elimina-las, apresentamos quais
são estes paradoxos e no final deste artigo mencionamos a importância que
tem estes paradoxos na matemática moderna.
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1 INTRODUÇÃO

A noção de correspondência biuńıvoca é tão fundamental na contagem que
nós não percebemos. Por exemplo quando contamos uma coleção de cartas do
baralho, dizemos, 1, 2, 3, · · · , 52. Cada número corresponde a uma carta,
tecnicamente, podemos dizer que nós pusemos as cartas de 1 a 52 em uma
correspondência biuńıvoca com uma parte dos números naturais.

Porém, se queremos saber a quantidade de elementos de todos os números
inteiros múltiplos de cinco a tarefa de contagem é enganosa, podemos tentar
pôr esta quantidade desconhecida em correspondência biuńıvoca com alguma
quantidade conhecida. Esta é a estratégia queando Georg Cantor (1.845−1.918)
comparava tamanhos diferentes de infinidades.

Transfinito quer dizer, literalmente, além do finito, a aritmética transfinita
é aritmética (adição, subtração, multiplicação, e divisão) com quantidades que
são infinitas, ou até maiores.

• O que acontece quando você soma 1 ao infinito?

• Você pode dividir uma quantidade infinita pela metade? Nesse caso, que
tão grande são as duas partes?
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• Que acontece quando você duplica o infinito?

• De que forma uma quantidade infinita é maior que outra?

Estas perguntas enigmáticas semelhantes sobre infinidade não podem ser
“questionadas” com a aritmética que conhecemos; pois esta aritmética serve
somente para operar em quantidades finitas. Estas perguntas pertencem ao
reino da “aritmética transfinita”.

2 PARADOXO

O conceito de paradoxo podemos entender como um dos seguintes:

Definição 2.1. Definição de Paradoxo.

1. Uma declaração contraditória que parece ser certa.

2. Aquele que mostra aspectos ou qualidades contraditórias ou inexplicáveis.

3. Uma declaração essencialmente contraditória sustentado em um razoa-
mento válido de suposições lógicas.

Os paradoxos sempre existiram nas matemáticas desde seus começos e foram
fundamentais para uma formalização muito cuidadosa de seus teoremas e leis.
Um exemplo bastante antigo de paradoxo foi o de Zeno (490− 430 a.C) , o qual
cobrou importância no cálculo, os paradoxos na teoria de conjuntos fizeram que
os matemáticos questionem a consistência das matemáticas e observem mais de
longe o que até agora foi formulado.

3 TEORIA DE CONJUNTOS

Como mencionamos em [5], Georg Cantor foi quem praticamente de modo
individual formulou a teoria de conjuntos a fins do século XIX e prinćıpios do
século XX. Seu objetivo foi o de formalizar as matemáticas como ja se havia
feito com o cálculo cem anos antes. Cantor começo esta tarefa por meio da
análise das bases da matemática e explicou todo justificado nos conjuntos - por
exemplo, a definição de função definiu estritamente a partir de conjuntos. Este
monumental trabalho logrou unificar as matemáticas e permitiu a compreensão
de novos conceitos.

O problema apareceu em 1.897 quando começaram a aparecer os paradox-
os nesta teoria, sendo o mais celebre o primeiro de autoria de Burali-Forti
(1.861 − 1.931), logo outros matemáticos encontraram mais paradoxos, até o
mesmo Cantor. Russel (1.872−1.970) descobriu um paradoxo em 1.901 e o pub-
licou em um apêndice de seu livro “Prinćıpios das Matemáticas”. Quando os
matemáticos souberam desde paradoxo, muitos perguntavam se as matemáticas
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na realidade eram consistentes, e sobre todo podiam se sustentar em uma teoria
inconsistente.

A resposta para solucionar este problema veio do matemático holandês Brouw-
er (1.881− 1.966), que propôs uma redefinição radical de todas as matemáticas
e prometeu uma solução ao conflito. O método que Brawuer usoupara resolver
este problema estava sustentado no mais simples da intuição, ele aceitava os con-
ceitos que somente são aparentes à intuição geral. Esta filosofia exclúıa muitos
prinćıpios fundamentais das matemáticas, em troca isto, solucionava satisfato-
riamente o problema dos paradoxos.

Particularmente Brauwer exclúıa o principio do médio exclúıdo, o qual diz:

“os elementos de um determinado conjunto tem a propriedade
A ou não a tem”.

o qual seria a negação da propriedade A; esta corrente do pensamento foi de-
nominada “intuicionismo”.

Por outro lado, David Hilbert (1.862−1.943) foi contrário ao “intuicionismo”
e embora tolerará os paradoxos, não estava disposto a aceitar as matemáticas
mutiladas. Em 1.904 defendeu a “teoria da prova” a qual era uma teoria lógica
independente do contexto e poderia ser aplicada as matemáticas sem encontrar
paradoxos. Russell por sua vez desenvolveu a “teoria dos tipos” para evitar os
paradoxos. Ele defendia a idéia de que:

“os enunciados tinham uma certa hierarquia”.

Russell publicou seus resultados em 1.908 em colaboração de Alfred North
Whitehead.

A quarta resposta à paradoxo foi de Ernest Zermelo em 1.908 com a “axiom-
atização” da teoria de conjuntos, a melhor prova de que a teoria dos conjuntos
não conseguiu unificar as matemáticas é que estas ficaram ramificadas em áreas
bastante diferenciadas, como a aritmética, a álgebra, a trigonometria e a geome-
tria; também foram separadas em distintos campos como o cálculo, a topologia,
a teoria de conjuntos, a teoria dos números e a estat́ıstica.

3.1 Números Cardinais.

Definição 3.1. Conjuntos equipotentes.
Dizemos que o conjunto A é equipotente ao conjunto B, e denotamos A ∼ B

se existe uma função f : A −→ B que seja bijetiva.

Definição 3.2. Conjuntos enumeraveis.
Um conjunto A é enumerável, se A for equipotente ao conjunto de números

naturais N, e dizemos que A tem cardinal ℵ0 (alef zero 1).
1Número cardinal transfinito de todos os conjuntos infinitos numeráveis; o primeiro cardinal

transfinito.
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Observação 3.1.

Se um conjunto A é infinito e não é equipotente a N, dizemos que A é não
enumerável.

Por exemplo, o conjunto de números reais do intervalo fechado [0, 1] é não
enumerável

Definição 3.3. Potência do cont́ınuo.
Se um conjunto A for equipotente ao intervalo [0, 1], dizemos que A tem a

potência do cont́ınuo, e seu cardinal é c

Por exemplo o intervalo de números reais [a, b] tem a potência do cont́ınuo,
é suficiente definir f : [0, 1] −→ [a, b] por f(x) = a + (b − a)x e verificar sua
bijetividade; logo [a, b] tem cardinal c

Notação

• Denotando car(A) o cardinal de um conjunto A, temos que:

car([0, 1]) = c e car(N) = ℵ0

• Dado qualquer conjunto A, denotamos o conjunto potência de A como
P(A), aquele que tem como elementos todos os subconjuntos de A. Assim
se A tiver n elementos, o conjunto P(A) tem 2n elementos.

Definição 3.4.
Sejam α = car(A) e β = car(B), e suponhamos que A ∼ D, onde D ⊆ B

então escrevemos A ¹ B e dizemos que A é anterior a B, ademais α ≤ β e
dizemos α é menor ou igual a β.

A notação A ≺ B significa que A ¹ B e A � B, assim α < β significa
que α ≤ β e α 6= β.

Os únicos cardinais estudados até agora são ℵ0 e c, porém não são os únicos;
como mostra o seguinte teorema.

Teorema 3.1. Teorema de Cantor.
Para todo conjunto A, tem-se que A ≺ P(A), consequentemente se α =

car(A) segue que α < 2α

3.2 Relação de ordem parcial.

Seja R ⊆ A × A, dizemos que R é de ordem parcial se, e somente se, R é
reflexiva, anti-simétrica e transitiva. Isto é:

1. (a, a) ∈ R, ∀ a ∈ A

2. (a, b) ∈ R ∧ (b, a) ∈ R ⇒ a = b

3. (a, b) ∈ R ∧ (b, c) ∈ R ⇒ (a, c) ∈ R

Se R é de ordem parcial em A, dizemos que A é um conjunto parcialmente
ordenado.
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Definição 3.5. Conjunto parcialmente ordenado.
Um conjunto A e uma relação R de ordem parcial em A, constituem um

conjunto parcialmente ordenado.

Se uma relação R em A define um ordem parcial em A, então (a, b) ∈ R

denotamos por a - b que se lê a anterior a b.

Exemplo 3.1.

• Seja A uma familia de conjuntos, a relação definida em A por x é subcon-
junto de y é de ordem parcial.

• Seja A um subconjunto de números reais, a relação em A definida por
x ≤ y é de ordem parcial em A, é chamado de ordem natural em A.

Exemplo 3.2.

Seja R a relação definida em os números reais N como “x é múltiplo de y”,
R é um ordem parcial em N e temos 6 - 2, 15 - 3 e 17 - 17.

Exemplo 3.3.

Seja A = {1, 2, 3, 4, 5}. O diagrama da Figura 1.1 define um ordem parcial
em A como segue: x - y se x = y ou se podemos ir de x até y no diagrama na
direção ascendente indicada. Observe que 2 - 1, 4 - 1 e 5 - 3.
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Figura 1.1Observação 3.2.

Para os conceitos de parcialmente ordenado se utilizam as seguintes notações:

• a ≺ b significa a - b e a 6= b; se lê “ a estritamente anterior a b ”

• b % a significa a - b; se lê “ b supera a a ”

• b Â a significa a ≺ b; se lê “ b estritamente superior a a ”

Definição 3.6. Elementos não comparaveis.
Dois elementos a e b de um conjunto parcialmente ordenado se dizem não

comparaveis, se a � b e b � a

Isto é, se nenhum de eles precedo ao outro. No Exemplo (3.2) os números 4
e 5 não são comparaveis.
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3.3 Relação de ordem total.

Seja R ⊆ A×A, dizemos que R é de ordem total se, e somente se:
1. R é de ordem parcial
2. (x, y) ∈ R ∨ (y, x) ∈ R, ∀ (x, y) ∈ A×A

Se R é uma relação de ordem total em A, dizemos que A é um conjunto
totalmente ordenado por R. A palavra parcial utilizamos para definir ordem
parcial em um conjunto A, isto pelo fato de alguns dos elementos de A não
serem comparaveis. Por outro lado, se cada par de elementos de um conjunto
parcialmente ordenado A são comparaveis, então dizemos que A é de ordem
total.

Definição 3.7. Conjunto totalmente ordenado.
Um conjunto A parcialmente ordenado, com a propriedade adicional de a ≺

b, a = b ou a Â b para quaisquer dos elementos a, b ∈ A, constituem um
conjunto totalmente ordenado.

Exemplo 3.4.

• A ordem parcial em qualquer conjunto A de números reais (com a ordem
natural), é uma ordem total, isto do fato de dois números quaisquer serem
comparaveis.

• Seja R a ordem parcial em A = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 } definido por “x divide a
y ”. Então R não é uma ordem total em A, isto do fato 3 e 5 não serem
comparaveis.

Exemplo 3.5.

Consideremos o conjunto P(S), e a relação R = {(A,B) ∈ P(S)×P(S)/. A ⊆
B} não é de ordem total, isto pelo fato, que não satisfaz a propriedade siumétrica,
dado o par (A, B) ∈ P(S)× P(S) pode acontecer A * B ∧ B * A

Definição 3.8. Conjunto bem ordenado.
Seja A um conjunto ordenado, de modo que tal que cada subconjunto de A

tem um primeiro elemento, dizemos então que A é um conjunto bem ordenado.

Definição 3.9.

• Dado um conjunto A bem ordenado, a familia λ dos conjuntos bem orde-
nados isomorfos a A é chamado de ordinal de A e escreve-se: λ = ord(A).

• O número ordinal dos conjuntos bem ordenados:

Φ, { 1 }, { 1, 2 }, { 1, 2, 3 }, · · ·

denota-se por 0, 1, 2, 3, · · · respectivamente, e dizemos número ordinal
finito. Todos os demais ordinais chaman-se transfinitos.
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Teorema 3.2.

• Todo conjunto de números ordinais é bem, ordenado pela relação λ ≤ µ

• Se s(λ) é o conjunto de ordinais menores que o ordinal λ, tem-se que
λ = ord(s(λ))

Para uma demostração deste teorema [7]

Teorema 3.3.
Um conjunto bem ordenado, não pode ser isomorfo a uma de suas secções

iniciais.

Para uma demostração deste teorema [7]

4 PARADOXOS DA TEORIA DE CONJUN-
TOS

4.1 Paradoxo de Cantor.

Paradoxo 4.1. O conjunto de todos os conjuntos.
Seja A o conjunto de todos os conjuntos, então todo subconjunto de A é

um elemento de A; o conjunto P(A) é um subconjunto de A; isto implica que
car(P(A)) ≤ car(A).

Segundo o teorema de cardinalidade de Cantor (3.1), a cardinalidade de um
conjunto A sempre é menor ou igual que a cardinalidade do conjunto potência
P(A). Assim temos que o conceito de conjunto de todos os conjuntos acarreta
uma contradição.

4.2 Paradoxo de Russell.

O terceiro (e último) paradoxo [2] foi encontrado por Russell (1.872−1.970)
em 1.902 e independentemente por Zermelo (1.871− 1.951).

Paradoxo 4.2.
Seja B o conjunto de todos os conjuntos que não são elementos de si mesmo;

isto é:
B = {X /. X não é um elemento de X }

Pergunta-se B é ou não um elemento de si mesmo?

Por exemplo se B não pertence a B, então pela definição de B, tem-se que
B pertence a B. Caso contrario, si B pertence a B, então pela definição de
B tem-se que B não é elemento de B. Em qualquer dos dois casos existe uma
contradição; este paradoxo é análogo ao paradoxo do barbeiro:

“Em uma aldeia havia um barbeiro que somente fazia o cabelo
de todos aos aldeãos que não podiam fazer o cabelo a si mesmo.
Pergunta-se, e quem fazia o cabelo aquele barbeiro?”
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4.3 Paradoxo de Burali - Forte.

Paradoxo 4.3. O conjunto de todos os números ordinais.
Seja D o conjunto de todos os números ordinais, pelo Teorema (3.2), tem-

se que D é um conjunto bem ordenado; seja α = ord(D) e considere s(α) o
conjunto de todos os números ordinais menores que α.

Observe que:

1. Desde que s(α) consiste em todos os elementos de D que são anteriores a
α, tem-se que s(α) é uma secção inicial de D.

2. Pelo Teorema (3.2) α = ord(s(α)); portanto, ord(s(α)) = α = ord(D)

Portanto, D é isomorfo a suas secções iniciais. Logo o conjunto de conjunto
de todos os números ordinais leva a uma contradição com o Teorema (3.3)

5 Conjunto de todos os números cardinais.

Seja A o conjunto de todos os números cardinais, então para cada cardinal
α ∈ A, existe um conjunto Bα tal que α = car(Bα).

Seja B =
⋃

α∈A
Bα.

Paradoxo 5.1.
Considere-se o conjunto potência P(B). Observe que P(B) ∼ Bcar(P(B)),

sendo que Bcar(P(B)) ⊆ B.
Note-se que P(B) ¹ B, e em particular car(P(B)) ≤ car(B).

Pelo Teorema de Cantor (3.1), o conceito de conjunto de todos os números
cardinais é contraditório.

6 Familia de todos os conjuntos equipotêntes a
um conjunto.

Seja A = { a, b, · · · } um conjunto (não necessariamente) enumerável e seja
B = { i, j, · · · } outro conjunto qualquer. Considere-se os conjuntos:

Ai = { (a, i), (b, i), · · · }
Aj = { (a, j), (b, j), · · · }

...
...

Isto é, a famı́lia de conjuntos {Ai} tal que i ∈ B. Note-se que car({Ai}i∈B) =
car(B).

Paradoxo 6.1.
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Seja α a famı́lia de todos os conjuntos equipotêntes com A. Considerando
o conjunto P(α) e definindo a famı́lia de conjuntos {Ai}i∈P(α) então como
Ai ∼ A, logo {Ai}i∈P(α) ⊆ α

Assim, car(P(α)) = car({Ai}i∈P(α)) ≤ car(α)

Pelo Teorema de Cantor (3.1), o conceito de famı́lia de todos os conjuntos
equivalentes a um conjunto é contraditório.

6.1 Famı́lia de todos os conjuntos isomorfos a um conjunto
bem ordenado.

Seja A um conjunto bem ordenado. Então o conjunto Ai ordenado por (a, i)
menor ou igual a (b, i) se, a é menor ou igual a b, é bem ordenado e é isomorfo
a A. Isto é Ai é semelhante com A.

Sela L a famı́lia de todos os conjuntos isomorfos ao conjunto bem ordenado
A. Considere-se o conjunto potencia de L e defina-se a famı́lia de conjuntos
{Ai} tal que I pertence ao conjunto potencia de L. Como cada Ai é isomorfo
ao conjunto A, então {Ai} tal que I pertence ao conjunto potencia de L é
subconjunto de L.

Pelo Teorema de Cantor(3.1) o conceito de famı́lia de todos os conjuntos
isomorfos a um conjunto bem ordenado é contraditório.

7 CONCLUSÃO

A importância dos paradoxos na teoria de conjuntos aparece quando percebe-
mos que usando a lógica clássica, todos os enunciados provem de uma contra-
dição. A olhos de muitos pareceria que nenhuma prova matemática é confiável,
já que descobriu-se que a lógica e a teoria de conjuntos embaixo de todas as
matemáticas são contraditórias.

Na década dos anos 30 o matemático Kurt Godel provou um teorema onde
dizia que em nenhum sistema matemático avançado haveria declarações que
poderiam-se provar se são verdadeiras o falsas desde o interior do sistema. Táıs
declarações explicam se o sistema contem paradoxos ou não. Depois de Godel
os destinos das matemáticas modernas mudaram em um intento de excluir os
paradoxos a uma direção na qual os paradoxos são parte do jogo. Possivelmente
no futuro tenhamos que aceitar a possibilidade dos paradoxos na teoria das
novas matemáticas e aprender a reconhecer suas distintas facetas.

Os paradoxos são a parte importante das matemáticas modernas, na teoria
de conjuntos tiveram um efeito profundo no desenvolvimento da compreensão
da matemática moderna. os matemáticos atuais são mais cuidadosos no estudo
de todas as suposições que formam uma teoria. o matemático preocupa-se com
as suposições que se criam, já que estas podem-se provar se são verdadeiras ou
falsas.
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Também o matemático preocupa-se no efeito de mudar uma suposição dada;
isto poderia resultar em novas teorias ou novos paradoxos que nos encaminhari-
am a um melhor conhecimento da teoria que se estuda.
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[7] SEYMUR LIPSCHUTZ TEORÍA DE CONJUNTOS: Y temas afines
Libros McGraw - Hill 1.969 Colombia.

[8] WOODCOCK M.I.Some Paradoxes.- http://www.scit.wlv.ac.uk/ cm1993
/maths/mm2217/sp.htm maio 2002.

Christian Q. Pinedo
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná.
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