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Resumo: Para Prawitz, a lógica intuicionista se diferencia da clássica na medida em que a noção
de prova passa a ser embutida na caracterização do sentido proposicional. Assim, considerando-se
que uma prova tem um valor epistêmico inegável, pois sua existência depende de um sujeito que
a manifeste ao conhecimento, uma noção de sentido que nos diz que uma proposição exprime a
expectativa de que uma prova seja realizada representaria bem a posição anti-realista do intuicio-
nismo. Não obstante, nossa pretensão será mostrar que a teoria intuicionista de tipos possui uma
noção de prova não necessariamente epistêmica, consolidada no conceito ontológico de objeto de
prova, e que, mesmo fazendo parte da caracterização do sentido proposicional, não a conduz ao
realismo presente na lógica clássica.

Palavras-Chaves: Intuicionismo; Objeto de Prova; Proposição/Asserção.

1 Prova e demonstração

Na teoria intuicionista de tipos, de Martin-Löf, há uma distinção entre juízos e pro-
posições (1984, p. 2; 1987, p. 409). Enquanto uma proposição exprime as condições que
devem ser satisfeitas para que ela possa ser dita verdadeira, um juízo é a alegação de que
uma proposição é verdadeira. Nesses termos, sendo A uma proposição, temos que

A é verdadeira

é um juízo.

Acompanhando essa distinção, segue-se uma outra, que distingue as noções de prova
e demonstração. Uma prova justifica a realização das condições impostas pelo sentido
proposicional, ao passo que uma demonstração nos justifica inferirmos um juízo que alega
a verdade de uma proposição.

Como na teoria intuicionista de tipos o sentido proposicional é dado em termos de
condições de prova – o que contaria como a prova de uma proposição A –, Martin-Löf
(1984, p. 6) define em seu formalismo objetos que estariam para a instância das condi-
ções forçadas pelo sentido proposicional, os chamados objetos de prova. Nesse sistema
a verdade de uma proposição é estabelecida pela construção de um objeto, assim, se uma
proposição A é verdadeira, ou seja, se há uma prova que satisfaz as condições determina-
das pelo seu sentido, dizemos que existe um objeto de prova do tipo A, exprimindo-se da
seguinte maneira:

a : A
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O que temos acima é um juízo tal como o que vimos anteriormente, no sentido de
que ambos exprimem o fato de que existe uma prova de A, ou seja, que A é verdadeira, a
diferença é que no segundo caso a prova foi explicitamente apresentada por meio de um
objeto de prova. Ademais, podemos fazer a seguinte inferência:

a : A
A é verdadeira

Assim vemos que juízos são o que ocorrem como premissa ou conclusão de um passo
inferencial, os quais dizemos ser válidos ou corretos, quando as inferências são aplicadas
corretamente; por sua vez, proposições são parte do conteúdo de um juízo – o que um
juízo diz ser verdadeiro –, ou, de maneira mais explícita, é aquilo para o qual o juízo
apresenta um objeto de prova.

Trabalhando então com essa distinção, a teoria intuicionista de tipos funde, podería-
mos dizer, o cálculo lambda tipado e a dedução natural. Os objetos de prova são repre-
sentados por expressões lambdas, sendo as proposições o tipo dessas expressões. Tudo
isso ocorre como juízos que são premissas ou conclusões de inferências dadas ao modo
de regras de dedução natural.

Temos agora condições de melhor apresentar a distinção prova/demonstração. De
acordo com Martin-Löf (1984, p. 4; 1987, p. 409), não demonstramos proposições,
apenas juízos, sendo que, no seu sistema, uma demonstração tem a forma de uma ár-
vore dedutiva. Por outro lado, os passos inferenciais que constituem uma demonstração
constroem os objetos de prova das proposições que compõe os juízos que formam a de-
monstração. Em suma, um objeto expresso na forma de uma expressão lambda é o que se
apresenta como prova de uma proposição – é o que satisfaz a condição que exprime o que
seria uma prova de A –, ao passo que uma árvore dedutiva é o que demonstra um juízo.

Além disso, a distinção entre prova/demonstração e proposição/juízo nos permite es-
tabelecer que um objeto a é prova de uma proposição A, i.e., fazer o juízo a : A, sem que
para isso devamos apresentar uma outra prova garantido que a é realmente uma prova
de A. De fato, o papel de estabelecer esse juízo se deve a uma demonstração, por meio
da qual o objeto a foi construído. Nesses termos, um objeto de prova é manipulável e
mencionável no interior de uma demonstração, ao passo que esta pode ser utilizada, mas
não mencionada pela teoria intuicionista de tipos (PRAWITZ, 2012, p. 54).

Uma outra característica relevante de se mencionar é que um juízo da forma a : A é
analítico, a evidência de que ele é correto se encontra na própria análise dos seus termos,
no entanto, um juízo da forma A é verdadeira, que aliás é derivável daquele, mas não
vice-versa, é sintético. Para evidenciá-lo como um juízo correto precisamos ir além do
que está contido nos termos do próprio juízo, é preciso recorrer a uma derivação que
construa um objeto do tipo A. Na teoria intuicionista de tipos, tais objetos são construídos
– e por conseguinte são derivados os juízos nos quais eles ocorrem – por meio de quatro
gêneros distintos de regras: formação, introdução, eliminação e igualdade. As regras
de formação estabelecem, por assim dizer, as fórmulas bem formadas da teoria; as de
introdução e eliminação são semelhantes às regras homônimas de dedução natural; e as
de igualdade são regras de computação de termos, as quais corresponderiam às reduções
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que se aplicam à normalização de uma dedução (PRAWITZ, 2012, p. 55).

Disso se seguem duas peculiaridades na teoria intuicionista de tipos: sua linguagem
não é estabelecida fora da teoria, como é comum na construção de um sistema formal, em
que por meio de uma alfabeto inicial e regras indutivas de formação, as fórmulas utilizadas
pela teoria são construídas; sua linguagem já é interpretada, não há um modelo, dado
separadamente, para o qual se interpretaria verdadeiramente os juízos nela derivados.
Essa linguagem “cheia” se deve ao que Martin-Löf chama de meaning explanation, a
explicação do sentido das regras e o que elas derivam as tornam evidentes, não carecendo,
portanto, de uma interpretação que aponte um modelo onde sejam realizáveis.

2 A questão do valor epistêmico

De acordo com Martin-Löf (1998b, p.107), uma proposição é verdadeira desde que
para ela exista uma prova, contudo, ele argumenta, “prova” aqui é um conceito ontológico.
Como então explicar o sentido proposicional em termos dessa noção ontológica de prova,
mas sem se comprometer com alguma espécie de realismo? Ou, como coloca de maneira
mais direta Prawitz (2012, p. 45), em relação à teoria intuicionista de tipos: é a verdade
uma noção epistêmica ou ontológica?

Para abordar essas questões, consideremos o artigo Truth and Knowability, que tem
como ponto de partida o seguinte problema colocado por Dummett: como a noção de ver-
dade, no contexto de uma teoria do sentido em termos de verificação, deve ser explicada?

Quando se compreende o sentido proposicional como estabelecendo condições de
verdade, a noção de verdade é tomada como básica, e por meio dela se constrói indutiva-
mente a explicação do sentido das constantes lógicas. O que Martin-Löf (1998b, p. 110)
faz, contudo, é substituir a noção de verdade pela de prova (a qual estaria para a noção
de verificação), já que na teoria intuicionista de tipos o sentido proposicional estabelece
condições de prova.

Ainda assim a pergunta de Dummett se recoloca, pois a mera substituição da noção de
verdade pela noção de prova não nos auxilia em compreender o que seria uma proposição
verdadeira ou um juízo válido.

Para tanto, consideremos então os princípios C e K formulados por Dummett, os quais
devem ser satisfeitos por uma teoria que procure dar conta da noção de verdade de uma
proposição 1:

C: Se uma proposição é verdadeira, deve haver algo em virtude do qual ela é verdadeira;

K: Se uma proposição é verdadeira, deve ser em princípio possível saber que ela é
verdadeira.

Martin-Löf toma por C o tradicional princípio da verdade como correspondência:
deve existir algo no mundo que faça com que uma proposição seja verdadeira, se o que

1Dummett utiliza o termo “enunciado”, em inglês statement, o qual Martin-Löf considera sinônimo a
proposição.
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ela diz for verdadeiro. A existência desse algo é que nos permite verificar a sua verdade.
Desse modo, considerando que proposições estabelecem condições de prova, o que deve
existir no mundo a fim de se verificar a verdade de uma proposição é uma prova. Esclare-
cendo melhor, podemos dizer: dada uma proposição A, o seu sentido nos fornece critérios
que permitem identificar uma prova que a verifique, i.e., diante de uma prova a e uma
proposição A, podemos decidir, por meio desses critérios, se a é uma prova de A.

Aqui se levantam os pontos de discórdia: enquanto, por um lado, Martin-Löf e
Sundholm não creditam valor epistêmico à noção de prova de uma proposição (que esta-
ria para os objetos de prova da teoria intuicionista de tipos), por outro, Prawitz considera
que não podemos falar de prova de uma proposição sem nos envolvermos com questões
epistemológicas.

Mas antes de mais nada, o que é ter valor epistêmico? Uma primeira resposta pode
ser dada dizendo o que não é ter valor epistêmico. Numa concepção em que o valor de
verdade de uma proposição está determinado por uma realidade independente do conheci-
mento, a noção de verdade aí envolvida não porta valor epistêmico, justamente porque ela
prescinde de um sujeito de conhecimento: o valor de verdade já está determinado, quer o
conheçamos ou não. Nessa concepção, conhecida como realismo, a verdade é uma noção
ontológica. Por outro lado, pela via afirmativa da resposta, ter valor epistêmico é levar
em consideração o que é experienciar ou conhecer algo. Uma prova de uma proposição,
por exemplo, tem valor epistêmico na medida em que carece de um sujeito que a tenha
como objeto de seu conhecimento. Nessas condições, tal prova não existiria se não fosse
um sujeito que a manifestasse ao conhecimento, além disso, se aliamos a noção de ver-
dade à noção de prova, i.e., algo é verdadeiro desde que possamos apresentar uma prova,
concebemos uma noção de verdade anti-realista.

Diante disso, uma justificativa que se pode dar à distinção prova/demonstração se
baseia na concepção de que juízos e proposições se comprometem com condições epis-
temológicas distintas. Como já dissemos, o sentido de uma proposição A exprime o que
seria uma prova de A. No entanto, o sentido de um juízo A é verdadeira exprime:

O que deveríamos conhecer para termos o direito de afirmarmos que A é verdadeira.

Se esse é o sentido expresso por um juízo (MARTIN-LÖF, 1998b, p. 108), e para se
concluir um juízo devemos apresentar uma demonstração, segue-se que uma demonstra-
ção deve porta um valor epistêmico, já que realizaria o que se deve conhecer a fim de
se afirmar o juízo concluído, satisfazendo assim a exigência anti-realista manifestada no
princípio K.

No que concerne ao valor epistêmico de um juízo, a proposta de Martin-Löf não apa-
renta causar dissidência entre os intuicionistas, o ponto de discórdia se concentra mesmo
no estatuto epistemológico dos objetos de prova. Vejamos a posição de Sundholm (1997),
que é a favor da teoria intuicionista de tipos.

De acordo com esse autor, objetos de prova seriam objetos matemáticos ordinários,
como números, funções, etc., com nenhuma característica epistemológica que os distin-
gue. Consequentemente, uma elucidação do sentido das constantes lógicas feita com base
na noção de objeto de prova não seria suficiente para diferenciar a lógica clássica da ló-
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gica intuicionista, da mesma forma que uma teoria da verdade como correspondência não
a caracterizaria intuicionisticamente. Não abrimos mão de sermos clássicos, se disser-
mos, por exemplo, que A∧B é verdadeira (ou que para ela existe uma prova) desde que
exista uma prova de A e uma prova de B. A perspectiva clássica só pode ser julgada a
partir do momento em que se coloca restrições sobre a noção de existência aí envolvida.

Sundholm (1997, p. 205), baseando-se na teoria de Martin-Löf, reitera sua posição,
fazendo três distinções: ato de prova, objeto de prova e rastro de prova. Isso, de certa ma-
neira, possibilitaria explicar o fato de uma demonstração portar características objetivas e
subjetivas – a subjetividade se devendo, sobretudo, à condição de que uma demonstração
deve ser convincente para alguém.

Assim, um ato de prova consiste na ação envolvida ao se fazer uma demonstração,
um objeto de prova é o que se tem como resultado dessa ação, e um rastro de prova é
formado pelos vestígios deixados pelo ato de prova (a publicação de um artigo, anotações
num papel, etc.). Dessas noções, as duas últimas são consideradas eminentemente obje-
tivas: no caso de uma demonstração, um rastro de prova permite que uma outra pessoa
reconstrua a ação do ato de prova e evidencie para si como se chegar a um mesmo objeto
de prova. Nas palavras de Sundholm (1997, p. 204):

What gets constructed in the act is a certain construction-object, namely,
a proof-object for the proposition that serves as content for the assertion
in question. In the assertion truth is ascribed to the proposition.

Nesses termos, parece complicado negar um valor epistêmico a um objeto de prova,
já que ele é resultado de uma construção cuja relevância epistêmica é plenamente afir-
mada. Mas como proporemos, acreditamos que a condição ontológica e não epistêmica
dos objetos de prova se restringe ao papel que desempenham no âmbito do sentido, a qual
não os impede de uma acensão epistêmica que os coloquem como conteúdo de um juízo.

3 O papel semântico dos objetos de prova

Uma asserção matemática é uma alegação de conhecimento que se justifica com uma
prova. Isso é uma condição comum tanto no âmbito intuicionista quanto no âmbito clás-
sico, entretanto, no intuicionismo a noção de prova é inerente ao sentido proposicional,
enquanto que na concepção clássica provas são apenas o que nos baseamos para asserir
uma proposição (PRAWITZ, 2012, p. 47).

O sentido proposicional clássico se dá em termos de condições de verdade: o que
seria o caso se a proposição fosse verdadeira. Nesses termos, uma proposição A pode ser
verdadeira mesmo que não saibamos qual é o caso que lhe corresponde. Tal correspon-
dência diz respeito a um fato que, apesar de não ser conhecido por um sujeito, existe, e
de maneira tal que é suficiente para A ter um valor de verdade determinado. Quando se
demonstra a verdade de uma proposição cujo sentido é compreendido classicamente, é
suficiente demonstrar a impossibilidade da não existência de um fato que corresponderia
ao caso em que a proposição fosse verdadeira, consequentemente, não se faz necessário
saber de qual fato estamos falando, sua existência independe do nosso conhecimento.
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No entanto, a partir do momento em que no próprio sentido de A se imputam condi-
ções que forçam a realização de uma construção efetivada por uma sujeito, que seria a sua
prova, não podemos dissociar a verdade de A do conhecimento do que a torna verdadeira.
Essa é a concepção intuicionista de sentido, nela, não podemos considerar um juízo válido
enquanto não apresentarmos a construção que corresponde à realização das condições im-
postas pelo sentido proposicional, sendo que a noção de construção aqui compreendida
necessariamente envolve um sujeito que a efetiva nos limites do seu conhecimento.

No intuicionismo, quando uma asserção matemática é feita, tem-se como pressuposto
que a construção de um objeto foi experienciada, o qual é suficiente para justificar a
verdade da proposição asserida. No âmbito clássico também temos proposições, asserções
e demonstrações, contudo, uma asserção não pressupõe a experiência de uma construção,
a verdade de uma proposição pode ser justificada pela alegação da existência de um estado
de coisas que ultrapasse a nossa capacidade de conhecê-lo, como diz Prawitz (2012, p.47)
nesta passagem:

[I]n classical logic as well as in intuitionistic logic, the assertion of a
proposition is not the same as a proposition but is the affirmation of a
fact. In classical logic it is a transcendent fact; in intuitionistic logic, it
is an empirical fact.

Uma demonstração intuicionista não é apenas algo para o qual nos referimos quando
fazemos uma asserção, é algo cuja experiência é constitutiva da verdade da proposição
asserida. Por essa razão é difícil compreender um objeto de prova, responsável por veri-
ficar a verdade de uma proposição (intuicionisticamente compreendida), sem lhe atribuir
um valor epistêmico. Baseando-se no intuicionismo de Heyting, Prawitz (2012, p. 47)
nos manifesta essa dificuldade:

Heyting avoids the term truth and rejects the idea that intuitionism could
replace ‘p is true’ by ‘there exists a proof of p’ understood in a realistic
vein. Instead, he speaks of the realization of the intention expressed by
the proposition, and makes clear that this realization is to be understood
epistemically as the actual experience of the construction intended by
the proposition, not as the existence of an ontological fact .

Podemos assim resumir o problema investigado: objetos de prova são uma noção
ontológica e por meio deles se define o sentido de uma proposição, por conseguinte, o que
se espera é uma concepção realista da verdade, da mesma maneira que a noção ontológica
de condições de verdade – i.e., explicada em termos do que seria o caso – é realista. Ou
seja, a admissão de objetos de prova contrariaria um posicionamento anti-realista. Por
outro lado, poderíamos perguntar a uma partidário da teoria intuicionista de tipos: como a
noção de prova, apreciada pelos intuicionistas justamente por portar um valor epistêmico
inerente, pode ser ontologizada, como ocorrem com os objetos de prova?

Assim esclarecido, gostaríamos de começar compreendendo melhor o funcionamento
de um objeto de prova, principalmente para distingui-lo da noção de demonstração. Prawitz
(2012, p. 64), por exemplo, argumenta que um objeto de prova pode ser a representação
de uma demonstração, e por isso mesmo teria um valor epistêmico. De fato, a teoria
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monomórfica de tipos, de Martin-Löf, nos permite reconstruir uma demonstração a partir
de uma asserção categórica (i.e., um juízo não hipotético), que contém uma proposição
acompanhada de seu objeto de prova, ao qual, nesse caso, não negaríamos um valor epis-
têmico.

Não obstante, como o próprio Prawitz reconhece, os objetos de prova usados nas
cláusulas BHK, por exemplo, não se restringem em ser a representação de um conjunto
de regras de um sistema dedutivo em particular. Tais objetos de prova aspiram a uma
generalidade na qual se perde a garantia de que haja um conjunto específico de regras
inferenciais (com todo o valor epistêmico que lhes cabem) das quais eles seriam repre-
sentantes:

The proofs of the BHK-interpretation are defined by recursion over the
sentences or propositions that they are proofs of. In the clauses for im-
plication and universal implication they have to refer to arbitrary ef-
fective methods or functions by which certain transformations can be
executed. It is not clear that such a BHK-proof can be translated to the
representation of a proof act that is built up as a chain of inferences in
an epistemic sense (PRAWITZ, 2012, p. 64).

E, aparentemente, as seguintes citações de Martin-Löf também ratificariam essa opinião:

Thus, intuitionistically, truth is identified with provability, though of
course not (because of Gödel’s incompleteness theorem) with deriva-
bility within any particular formal system (MARTIN-LÖF, 1984, p. 7).

As concerns the notion of proof of a proposition, we must distinguish
between proofs, or verifications, of the forms that enter into the mea-
ning explanations of the various logical constants on the one hand, and
arbitrary proofs, or verifications, on the other (MARTIN-LÖF, 1998b,
p. 111).

Diante disso, nossa opinião é que, em última instância, são as demonstrações as res-
ponsáveis por fazer uma proposição verdadeira, porque a existência de um objeto de prova
está condicionada ao conhecimento de uma demonstração, sem esta, aquele apenas nos
esclarece o sentido da proposição, nada nos dizendo a respeito do seu valor de verdade.
Logo, desde que um objeto de prova seja apenas a caracterização do sentido, i.e., o que
contaria como uma prova da proposição em questão, ele não possui o valor epistêmico
que se espera de uma demonstração, pois não sabemos se podemos construí-lo.

Mas acreditamos que os objetos de prova não são inertes em sua condição ontológica
de atribuidores de sentido:

The idea that something is merely a truth-maker does not seem a com-
fortable view. In particular, it would be surprising if it turned out that
proof-objects really had no relation to proofs or to epistemic matters
(PRAWITZ, 2012, p. 65).

A partir do momento em que um objeto de prova ocorre num juízo corretamente derivado,
ele contrai a força epistêmica da demonstração que o originou. Talvez seja em virtude
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disso a dificuldade de Prawitz em considerar ontologicamente um objeto de prova, pois
ele o toma já no contexto de uma demonstração. Aí, um objeto de prova se encontra no
interior de um juízo, que é premissa ou conclusão de uma demonstração, a qual garante
as condições de evidência exigidas por um intuicionista.

No fundo acreditamos que o que Martin-Löf faz é uma abordagem ontológica do
sentido e uma abordagem epistêmica da demonstração, mas com a peculiaridade de que os
objetos de prova transitam entre duas formas de juízo, A é uma proposição, cuja derivação
nos esclarece acerca do sentido de A, e A é verdadeira, que é a asserção da proposição
formada pela demonstração do juízo anterior.

Ainda temos mais a dizer a esse respeito. Reconsideremos um pouco o que já disse-
mos: para um clássico, o que é justificar uma asserção? É apelar a uma demonstração. E
para um intuicionista? Se igualmente dissermos que é apelar a uma demonstração, esta-
ríamos dizendo que precisamos de uma demonstração que demonstre que a demonstração
da asserção está correta, já que intuicionisticamente falando, quando fazemos uma as-
serção sabemos como realizar a construção pretendida pela proposição asserida, ou seja,
asserimos porque sabemos demonstrar a verdade da proposição, do contrário, estaríamos
apenas fazendo um enunciado sem nos comprometermos com um valor de verdade. Esse
ponto é melhor esclarecido se observarmos a seguinte definição, apresentada por Martin-
Löf (1996, p. 28):

Uma proposição A é verdadeira sse pudermos provar que A é verdadeira.

A qual, de acordo com o que temos visto, poderia ser parafraseada nestes termos:

Temos o direito de asserir A é verdadeira sse pudermos demonstrar o juízo A é ver-
dadeira.

Ou seja, a seguinte inferência seria correta nas duas direções:

A é verdadeira
(A é verdadeira) é demonstrável

Assim, o ponto que gostaríamos de destacar é que não precisamos introduzir um novo
juízo da forma (A é verdadeira) é demonstrável2, porque ao efetuarmos legitimamente um
juízo categórico da forma A é verdadeira, já está pressuposto que temos a sua demonstra-
ção. Isso é o que acreditamos ter sido dito na seguinte passagem:

It is noteworthy that intuitionistic accounts normally do not speak of
proofs to explain the knowledge indicated in an assertion, but only to
explain the content. In accounts from a realistic point of view, one ap-
peals to proofs to explain what it is to know the fact referred to in an
assertion. To do the same in an intuitionistic account would be to appeal
to proofs to say what it is to know that one has a realization of the cons-
truction intended by the proposition. It would be to say that to know this
is to have proved the fact that the construction obtained is really a proof,

2Traduzimos “provable” por “demonstrável”, mas observamos que, nas palestras de Siena, Martin-Löf
ainda não tinha introduzido a expressão “demonstration” para se referir especificamente à noção epistêmica
de prova, e no caso acima, “provable” é claramente empregado com uma conotação epistêmica.
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in other words, that the proof is a proof. But normally one considers
it unnecessary, or even inappropriate, to prove that a proof is a proof
(PRAWITZ, 2012, p. 49).

Essa questão se deve, de acordo com Prawitz (2012, p. 49), a um duplo papel atribuído
pelo intuicionismo à noção de prova: por um lado uma prova é referida pelo conteúdo de
uma asserção, pois nos esclarece acerca do seu sentido, e, por outro, é o que estabelece
a verdade da proposição asserida. Assim, uma prova exerce ambiguamente um papel
semântico e epistêmico.

Mas se tivermos em conta a distinção prova de uma proposição/demonstração de um
juízo, talvez essa ambiguidade se desfaça. Uma proposição exprime a intenção de que
um objeto de prova seja construído, e tal construção, cuja alegação se exprime por meio
de uma asserção na forma a : A, se dá por meio de uma demonstração, a qual, devido à
evidência de seus passos inferenciais (propiciada pelas meaning explanations), não pre-
cisa de uma outra demonstração (ou uma meta-demonstração, diríamos) que garanta a sua
correção. As inferências, por si mesmas, já seriam suficientemente convincentes. Aqui, o
papel semântico caberia aos objetos de prova, que de fato explicam o sentido proposicio-
nal, e o papel epistêmico, às demonstrações. O próprio Prawitz (2012, p. 58) reconhece o
papel semântico destinado aos objetos de prova no sistema de Martin-Löf, quando afirma:

A proposition is defined by its proof condition, which states what a
canonical proof-object of the proposition looks like. What is then a
canonical proof-object? The only answer given here [(MARTIN-LÖF,
1998b)] is that it is the kind of thing that determines what a proposition
is.

Nas palestras de Siena, Martin-Löf faz uma distinção entre verificação e prova, a qual
(ainda) não corresponde à distinção mais tardia feita entre prova e demonstração. De
acordo com essas palestras, proposições são verdadeiras desde que possam ser verifica-
das, sendo que uma prova é um método que nos permite construir a verificação pretendida,
dando-nos assim condições de saber que uma certa proposição é verdadeira. Na visão de
Prawitz (2012, p. 56), tanto a noção de verificação como a de prova aí empregadas são
noções epistêmicas, e a principal motivação em distingui-las teria a ver com a possibili-
dade de se diferenciar entre uma prova canônica, que se deve ao que Martin-Löf chama
de verificação, e uma prova não-canônica, que se deve ao que ele chama de prova. Nes-
ses termos, o sentido de uma proposição é dado pelas suas condições de verificabilidade,
além de que a prova (não-canônica) de um juízo consiste num método por meio do qual
encontramos a verificação (canônica) que nos permite asserir a verdade da proposição
constituinte de tal juízo.

No entanto, se a noção de verificação de uma proposição já fosse embutida de uma
força epistêmica, a distinção proposição/juízo seria nublada, ou melhor, a compreensão
do sentido pressuporia o conhecimento da verdade, o que não seria uma concepção pro-
posicional adequada. Vejamos, Martin-Löf (1996, p. 24) nos diz:

If you take a proposition like,

The sun is shining,
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to know that proposition, you must know what counts as a verification
of it, which in this case would be the direct seeing of the shining sun.

Conhecer essa proposição é saber reconhecê-la como verdadeira diante de uma verifi-
cação correta que lhe seja apresentada. Se imaginarmos duas pessoas trancadas numa sala
sem visão para o céu, e uma delas enuncia “The sun is shining”, o sentido dessa proposi-
ção diz respeito a um estado de coisas objetivo – o brilhar do sol –, que é independente de
qualquer sujeito que o perceba, mas, a partir do momento em que a verdade da proposição
entra em cena, a experiência de um sujeito aparece como uma condição necessária para a
possibilidade de sua verificação. Os sujeitos na sala entenderiam a proposição, o que os
permitiriam assentir à validade do juízo “The sun is shining is true”, caso eles pudessem
olhar para o céu e constatar que o sol está brilhando.

Se estivermos correto, acreditamos que, para Martin-Löf, a noção de objeto de prova
sempre foi uma noção não-epistêmica, ao contrário da interpretação de Prawitz, que vê a
noção ontológica de objeto de prova como o marco de uma transição que se consolida no
artigo Truth and Knowability:

The proof-object that makes an empirical proposition A true is an object
in the empirical world, that is, something in the world that is given ob-
jectively without reference to a perceiving subject, while previously in
the Siena lectures what made such a proposition true was the possibility
of an act of perception. Thus, it is clear that the previous epistemic ap-
proach to meaning has now been abandoned 3 (PRAWITZ, 2012, p. 59)
.

Assim, de acordo com a interpretação que propomos, o que faz uma proposição A
ser verdadeira, seja ela empírica ou não, é um objeto de prova (ou uma verificação, como
aparece em (MARTIN-LÖF, 1996)), mas desde que tal objeto de prova seja acompanhado
daquilo que nos diz como construí-lo, que na teoria de Martin-Löf corresponde a uma
demonstração, de outra forma, considerando unicamente o objeto de prova em si, o que
teríamos seria apenas o conhecimento do sentido de A, não o conhecimento de seu valor
de verdade.

Para reforçarmos esse ponto, analisemos mais esta passagem:

An empirical proposition like “my fountain pen is blue”, if true, is true
in virtue of something in the world, “namely, the blueness of my foun-
tain pen” [(MARTIN-LÖF, 1998b, p. 106)]. So this is the proof-object
in this case: it defines the proposition and its existence makes the propo-
sition true or verifies it. One may say that “to verify” is now taken in a
quite different sense from how it was used in the Siena lectures: it is not
any longer the seeing of the shining sun but the shining sun itself which
verifies the proposition “The sun is shining” (PRAWITZ, 2012, p. 58).

Diríamos aqui que Prawitz talvez tenha confundido o conhecimento de uma proposi-
ção com a verificação da sua verdade, que é asseri-la, ou melhor, não distinguiu o juízo
A é uma proposição do juízo A é verdadeira. A existência de um objeto de prova nos dá

3Essa passagem tem em vista justamente a citação que fizemos logo acima.
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condições necessárias para asserirmos uma proposição, mas tal existência, considerada
independentemente do conhecimento, não é suficiente para verificar a proposição, i.e., va-
lidar o juízo que afirma a sua verdade. Para isso, é preciso que saibamos como construir o
objeto cuja existência define a proposição (para usarmos as palavras de Prawitz). Assim,
a existência de um objeto de prova torna verdadeira a proposição da qual ele constitui
sentido, mas apenas na medida em que possamos experienciar essa existência, que no
intuicionismo de Martin-Löf se efetiva por meio de uma construção arquitetada por uma
demonstração, a qual, inegavelmente, mesmo para Prawitz, é uma noção epistêmica.

Dessa forma, se no intuicionismo de Heyting temos um papel ambíguo da noção de
prova, que é ao mesmo tempo semântico e epistêmico, no intuicionismo de Martin-Löf
essa ambiguidade se desfaz pelo fato de que o papel semântico está restrito aos objetos
de prova, ao passo que o papel epistêmico cabe às demonstrações, que são construções
– realizadas por sujeitos de conhecimento – desses objetos (todavia, há a ressalva de que
um objeto de prova no interior de um juízo contrai o valor epistêmico da demonstração
que o construiu).

Vale notar que uma elucidação ontológica do sentido proposicional não nos compro-
mete com uma forma de realismo. Utilizando o critério de Dummett, o qual nos diz que
estamos num âmbito realista a partir do momento em que o princípio de bivalência é vá-
lido, não é difícil argumentar que a teoria de Martin-Löf é anti-realista. O princípio de
bivalência nos diz que podemos admitir a validade de A∨ ∼ A, para uma proposição ar-
bitrária A. Então concedendo que o sentido proposicional é definido em termos da noção
ontológica de objetos de prova, poderíamos dizer que o princípio de bivalência é válido,
uma vez que, dada uma proposição qualquer, o seu objeto de prova existe ou não existe4?
Seguramente não, pois na teoria intuicionista de tipos, para se afirmar um juízo da forma
A é verdadeira, é preciso conhecer o objeto de prova que realize as condições estabele-
cidas pelo sentido de A: “to have the right to make a judgement of the form ‘A is true’,
you must know a proof of A” (MARTIN-LÖF, 1984, p. 112). Desse modo, o princípio de
bivalência apenas seria válido se conhecêssemos, para uma proposição arbitrária A, um
objeto de prova de A∨∼ A, que, de acordo com o sentido da disjunção, equivale a conhe-
cermos o objeto de prova de pelo menos um dos disjuntos, contudo, isso nem sempre é o
caso (cf. (PRAWITZ, 2012, p. 61)).

4 Conclusão

Diante desta investigação, um desdobramento que se insinua concerne à discussão
sobre a temporalidade e objetividade da verdade na lógica intuicionista, a qual já pro-
piciou (e tem propiciado) valiosos debates, sobretudo entre Dummett e Prawitz. Para
precisarmos um ponto dessa discussão, a seguinte passagem é bem esclarecedora:

[T]he question of whether something is a proof is fixed when the me-
anings are given, that is, when it is given what counts as a canonical
proof. From this it is natural to conclude that already, before a proof of

4Não existir um objeto de prova para uma proposição A quer dizer existir um objeto de prova pra ∼ A,
logo, existe um objeto de prova de A ou de ∼ A, por isso A∨ ∼ A
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a sentence is found, it is determined that there is such a proof. Provabi-
lity, which I want to identify with truth, becomes in this way something
objective (PRAWITZ, 1998, p. 50).

Um dos problemas encontrado aqui diz respeito à identificação entre prova (na sua
acepção epistêmica) e verdade. Se essas noções se identificam, todas as características
temporais e subjetivas comportadas pela noção de prova passam a ser incorporadas ao
sentido de uma proposição, e isso, de acordo com Prawitz (1998, p. 46), seria exigir
demais do conteúdo proposicional. Por outro lado, quanto mais a noção de verdade se
abstrai da de prova, o realismo se torna cada vez mais iminente. Não seria, portanto, a
distinção prova/demonstração um artifício capaz de dar um equilíbrio a esses extremos?
Assim teríamos a objetividade e atemporalidade necessárias a uma concepção de sen-
tido, caracterizada pelos objetos de prova, sem perder, no âmbito das demonstrações, os
elementos epistêmicos e temporais característicos de uma compreensão intuicionista da
verdade.
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