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O trabalho une duas áreas distintas: Álgebra Homológica e Teoria
de Topos. A primeira é mais conhecida, com um marco nos anos
40 pela obra “Homological Algebra” de H. Cartan e S. Eilenberg.
Contudo, o ambiente mais geral em que conseguiam desenvolver a
teoria eram módulos sobre um anel ou em feixes de grupos abelianos.
Em 57 essa distinção foi eliminada através da noção de categorias
abelianas, introduzida por A. Grothendieck.

Quando Grothendieck passou sua atenção dos feixes de grupos
abelianos para os feixes de conjuntos, apareceu o que hoje chamamos
de Topos de Grothendieck, que seria um tipo de categoria de feixes
mas com uma versão mais apropriada para a noção de coberturas por
abertos. Isso resolveu o conhecido problema da Geometria Algébrica
de que a topologia de Zariski das variedades algébricas não possuiam
“suficientes abertos”. Ao introduzir “morfismos étale” no lugar de
“inclusão por abertos de Zariski”, foi necessário generalizar feixes
acrescentando a noção de topologia de Grothendieck. Assim formou-
se um plano de fundo para o nascimento da Cohomologia Étale, a
qual possibilitou a demonstração das Conjecturas de Weil.

É importante dizer que existe um tipo de topos mais geral, chamado
“topos elementar”, desenvolvido por W. Lawvere e M. Tierney. Seu
uso tem sido principalmente em áreas ligadas à Lógica, Teoria de
Homotopia, Ciência da Computação e também F́ısica, em Mecânica
Quântica.

Nesse pôster vamos definir topos de Grothendieck e mostrar como
encontrar os grupos de cohomologia de um topos de Gronthendieck
E através do estudo da categoria Ab(E) dos grupos abelianos in-
ternos em um topos. Isso é posśıvel pois Ab(E) é uma categoria
abeliana, possui suficientes objetos injetivos e, portanto, podemos
definir cohomologia por meio de funtores derivados à direita. Ainda,
como alguns resultados de Cohomologia de Feixes encontram versão
análoga em Ab(E), vamos apresentá-los pontuando as diferenças
que surgem.



Atualmente as pesquisas da área caminham na direção de encon-
trar boas definições de objeto “flácido” (do inglês “flabby”) e de “in-
jetivo” para topos elementares, essa abordagem eventualmente per-
mitiria uma descrição construtivista da Cohomolohia de Feixes uma
vez que lógica associada aos topos elementares é a intuicionista.
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