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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa biográfica sobre o filósofo Kurt Gödel, de 
sua genial carreira a sua trágica história; tendo como objetivo a divulgação dos seus estudos, da 
sua contribuição, e das conseqüências que o seu trabalho deixou para a matemática tanto no 
passado quanto para o pensamento contemporâneo. Como destaques mais significativos, temos 
no ramo da lógica matemática, o método que ele utilizou para provar seus teoremas e, na 
aritmética os teoremas da Incompletude, além de sua participação nos estudos da psicologia e, 
ainda, em algumas considerações a cerca do trabalho de Einstein. 
 
 
Palavras-chave: Matemática. Fundamentos da Matemática. Gödel. 
  
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Desde os gregos a origem da matemática foi marcada por 

questionamentos que ela mesma não pode responder. E no decorrer do 

desenvolvimento da matemática, surgiram questões de cunho metodológico, 

ontológico e epistemológico assim levando um grupo de matemáticos e filósofos a 

propor diversos programas filosóficos de fundamentação da matemática.  

 

 Logo é fácil perceber a importância da filosofia dentro da 

matemática, encarregada de explicar e determinar, dentre outras coisas, os 

conceitos e princípios básicos da matemática. Porém, a filosofia trás consigo uma 

variedade de respostas e métodos, muitos entre si, incompatíveis.   
 Várias são as tendências atuais no âmbito da filosofia 

matemática. (...) torna-se impossível considerá-las 
todas, ou, pelo menos, todas as que se mostrem 
relevantes para se fazer idéia mais ou menos completa 
exata da situação hodierna. Não obstante, há três 
correntes principais, a saber: intuicionismo, logicismo e 
formalismo. As outras escolas constituem no fundo, 
variantes dessas três.  Costa (1992, 14p.) 
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Assim diversas correntes filosóficas, conjuntamente com seus 

expoentes, surgem na tentativa de buscar as verdades sobre a matemática. 

Correntes que provieram da matemática grega, esta, preocupada com os 

fundamentos. 

 

Com um caráter histórico, a fim de facilitar o entendimento do 

desenvolvimento filosófico no campo matemático, traçamos um breve comentário 

a cerca dos mesmos. 

  

A matemática era tida, na sua origem, como uma técnica de se fazer 

cálculos, ou seja, um desenvolvimento da ciência com o objetivo principal de 

aplicação. Isto culminou na falta de demonstrações formais, rigorosas de caráter 

racional sobre seus teoremas. Fator este que foi a invenção grega e que 

caracterizou a matemática desta cultura. 

 

Platão e seu discípulo Aristóteles são filósofos que marcaram com suas 

idéias, estas, culminaram no desenvolvimento da filosofia. Fato este não menos 

verdadeiro no campo da filosofia matemática. Suas teorias serviram de 

propedêutica para as correntes filosóficas matemáticas, ambos com modelos 

exemplares de explicação no âmbito matemático, em particular dos seus objetos.  

 

Segundo Platão: 
O conhecimento racional jaz dormente na alma, essa parte de nós que já 

teve contato direto com as idéias e formas. Aprender é apenas uma 

forma de recordar. Silva (2007 42 p. – nota de rodapé - cf. Fedão, 73a -

75e) 

 

  Com seu racionalismo, ele via os entes matemáticos como reflexos 

perfeitos do mundo real (material), um mundo sensível (mundo do ser atemporal e 

eterno) que só poderia ser atingido pelo uso da Razão e do Entendimento. A 

sensibilidade, isto é, o uso dos sentidos, era o único meio para alcançar o 

conhecimento pleno. Em contra partida Aristóteles, não admitia a existência do 

mundo transcendental das idéias e formas matemáticas.   
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Os números e as formas geométricas existem, para Aristóteles, 

somente como aspectos e coleções de objetos reais, ou seja, características 

desses objetos que dependem existencialmente dos próprios objetos reais. 

 

E Aristóteles apresentou diversas contribuições para a matemática 

formal e a ciência dedutiva, pioneiro na sistematização da lógica formal, com 

aplicação do uso das formas válidas de inferências. A silogística aristotélica é um 

estudo de formas corretas de inferências de um tipo especial chamado Silogismo.  

E ainda contribuiu com o estudo sobre o infinito e ainda com as demonstrações 

por redução e por absurdo. 

 

Resumindo para Platão, como o mundo real participa das formas Ideais 

então a matemática se aplica ao mundo; para Aristóteles, esta aplicabilidade da 

matemática existe em função, desta ser uma ciência, racional, com aspectos 

abstratos do mundo empírico. 

 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa 

bibliográfica sobre apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica sobre a 

contribuição do matemático e filosofo Kurt Gödel para os fundamentos da 

matemática no século passado. O objetivo da pesquisa foi realizar levantamento 

da biografia do matemático, de sua contribuição e das conseqüências de seu 

trabalho para matemática e pensamento contemporâneos. 

. 

2. CORRENTES FILOSÓFICAS DA MATEMÁTICA 

 

LOGICISMO 

 

  No decorrer dos séculos a matemática atingiu um grande desenvolvimento. 

Porém com a mesma problemática, a grande preocupação na aplicabilidade e 

pouca preocupação com os fundamentos. Então alguns matemáticos iniciaram 

um movimento de “retorno aos fundamentos”.  
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Figura 1: Gottlob Frege 

 Fonte: http://pmrb.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/Frege.jpg 

 

Gottlob Frege, como precursor do logicismo. Realista tinha como 

projeto reduzir explicitamente os conceitos e as verdades da aritmética a 

equivalentes puramente lógicos.  Pra realizar tal feito, Frege criou a lógica 

moderna, que consistia em criar um sistema lógico, com suas regras, suas leis de 

inferências, e com um alfabeto próprio, assim definindo a sua lógica e suas 

verdades lógicas, por conseguinte definir as noções e termos aritméticos e 

demonstrar todas as verdades aritméticas desse sistema lógico.  

 

Frege acreditava que se tudo pudesse ser efetivado estaria 

demonstrado que a aritmética era pura lógica. O sistema lógico criado por Frge foi 

posteriormente chamado de Lógica de segunda ordem. Entretanto, tal lógica não 

pode efetivar o projeto de Frege, pois só é possível realizar as, demonstrações 

necessárias, acrescentando leis básicas que não possuem aspectos lógicos.  

  

O primeiro ponto significativo deste movimento foi a arimetização da 

análise matemática1·, as definições aritméticas de Cantor, Dedekind e Weierstrass 

com notáveis definições aritméticas de números reais.  

 

                                                
1 Ciência que engloba a álgebra, aritmética, cálculo diferencial e integral, etc. 
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E em 1872, são públicados artigos sobre a Teoria dos Números, 

criação de Cantor, publicações surgidas pelo interesse de Cantor na convergência 

das series de Fourier e na análise matemática  
(...) edificou uma teoria fecundada, na qual trata dos números 
correspondentes a conjuntos tanto finitos quanto infinitos, que 
denominou números cardinais. A teoria engloba, de forma unificada, os 
números cardinais finitos (números naturais) e os infinitos” Costa (1992, 
18p.) 
A teoria dos conjuntos de Cantor nasceu assim da necessidade de um 
tratamento adequado do continuo aritmético, mas tornou-se logo uma 
teoria de totalidades infinitas consideradas abstratamente, na verdade a 
primeira teoria matemática dessa natureza. Silva (2007, 113p.) 

 

Juntamente com Dedekind foi desenvolvida a Teoria do Continuo 

Aritmético, assim, desenvolvendo o estudo e pendências que permeavam desde o 

século XVII, dos infinitésimos e ainda a nova visão trazida pela teoria do Continuo 

Aritmético, que originou a definição formal de limite e outras noções de calculo. 

  

A partir de 1880, a lógica obteve um avanço exponencial permitindo um 

melhor entendimento em relação aos problemas referentes a fundamentos da 

matemática. Os avanços enormes não somente na lógica como nas teorias 

matemáticas foram ocasionados pela linguagem lógico-simbólica de Peano. 
“A doutrina logicista nasceu, em certo sentido, como coroamento das 
indagações delineadas atrás. Na obra de Bertrand Russel, líder do 
logicismo, convergem as pesquisas de Cantor, Dedekind e Weirstrass 
referentes à aritmetização da análise lógica matemática de Boole e 
Peano e a teoria dos conjuntos.”Costa ( 1992, 18p,) 

 

 

 
Figura 2: Bertrand Russel, 

 Fonte: http://www.qcms.org/images/bertrand_russell_image.jpg 
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Bertrand Russel assegura:  

A matemática e a lógica, historicamente falando, têm sido consideradas 
disciplinas distintas. A matemática achava-se relacionada com as 
ciências e, a lógica, com o pensamento. Todavia, ambas se 
desenvolvem na época atual. A lógica tornou-se mais matemática, e a 
matemática, mais lógica. Em conseqüência, é impossível, agora, traçar 
linha divisória entre ambas: são, de fato, uma só disciplina. Diferem 
como o jovem e o adulto: a lógica é a juventude da matemática, e a 
matemática a fase adulta da lógica. Esta maneira de ver ofende os 
lógicos que, tendo perdido seu tempo com textos clássicos, são 
incapazes de seguir um raciocínio simbólico e os matemáticos que 
aprendem sua técnica sem se preocupar com o significado da mesma ou 
com a sua justificação. Estes dois tipos, afortunadamente, vão-se 
tornando cada vez mais raros.  Costa (1992, 19-20p). 

 
 Com visão diferente de Frege que foi realista (para os realistas não 

existe motivo para duvidar de definições impredicativas), Russel foi nominalista, 

em relação, a questão que envolve os conjuntos. 

 

Russel acreditava que o problema do sistema lógico de Frege, não 

estava nas leis básicas, e sim na definição da classe em relação da totalidade que 

as contém. As definições, impredicativas, não podiam ser permitidas. 

 

Segundo Russel, elas definem um erro, ou objeto, fazendo menção 

indireta a ele próprio, isto é, reescrever uma asserção de tal forma que não exista 

referencia a objetos que não existam, Russel tira essa idéia da sua Teoria das 

Descrições Definidas. 

 
O sistema de Russel envolve apenas funções proposicionais, isto é, a 

expressões do tipo “x satisfaz a propriedade P” – onde a variável x 

denota um objeto indeterminado e a constante P uma propriedade 

determinada. A expressão ax: f (x) – isto é, pertence à classe dos x 

tais que f (x), em que f (x) é uma função proposicional – pode ser 

reescrita simplesmente como f (a). Silva (2007, 135p.) 

  

Logo a proibição das definições impredicativas ou circulo vicioso, como 

era chamado por Russel, fazia todo o sentido, pois o domínio de uma variação da 

variável de uma função proposicional não podia incluir apenas essa função 

própria. Assim a tese lógicista é definida por duas partes: 
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(1ª) toda idéia matemática pode ser definida com o uso de conceitos da lógica; 

 

(2ª) todo enunciado matemático pode ser demonstrado com uso de conceitos 

lógicos, e partindo de um raciocínio puramente lógico; 

 

 Russel demonstrou sua tese no livro “the principles of mathematics”, que se 

tornou um símbolo da maturidade completa do Logicismo, e ainda possuía uma 

obra em parceria com Whitehead, “Principa matemathica”, composta por três 

volumes publicados nos anos de 1910, 1912 e 1913.  

 

 Russel possuía um sistema mais desenvolvido e mais elaborado, e mesmo 

não produzindo nenhuma inconsistência o sistema não poderia sobrepujar alguns 

axiomas, tais como o axioma que afirma a infinidade de objetos, pois é fato que a 

lógica não leva em consideração a existência (quantidade) de objetos existentes. 

 

 Porém Russel trás com suas teses, de forma positiva, o abandono de 

classes em detrimento de entidades lingüísticas, não aceitando (diferente de 

Frege) a existência de objetos.  

  

 

CRÍTICAS AO LOGICISMO 

 

 A doutrina logicista possui alguns pontos contraditórios que serviram de 

alvo para críticas. Alguns desses pontos serão apresentados a seguir. 

 

 Partindo das palavras de Leibniz, “as leis lógicas devem valer em todos os 

mundos possíveis” o que entra em contradição com o principio da redutibilidade2. 

E como a matemática deve ser reduzida à lógica, objetivo do sistema Russell e 

                                                
2 Axioma da redutibilidade afirma que a existência de certas propriedades, constituindo uma 
hipótese sobre o mundo real, não tem, pois, caráter lógico estrito, dados que as leis lógicas devem 
ser independentes deste ou daquele fato relativo do mundo real, em particular da existência de 
certas propriedades implicadas pelo axioma. 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 8 -

Whitehead, apenas uma suposição como o axioma da redutibilidade. Logo, pode-

se perceber que a matemática não pode ser reduzida a lógica. 

  

 Outro ponto crítico da doutrina logicista a redução do axioma de Peano à 

lógica. Para a realização de tal feito, Russel tomou o axioma do infinito3.  

Entretanto, este axioma possuia um caráter lógico limitado, pois de acordo com o 

principio lógico nada se pode implicar que não permita seu oposto. Assim o 

axioma do infinito contradiz a próprio ponto de vista lógico. 

 

 Analogamente, temos o axioma de Zermelo4 ou axioma da escolha, que 

fora adotado por Russell. 

 

 É nítida que a redução da matemática à lógica não é vantajosa, nem tão 

pouco completa, pois os logicistas se apropriam de princípios extra-lógicos, ou 

seja, tiveram a necessidade de se utilizar dos domínios matemáticos não lógicos. 

E ainda diversos paradoxos e dúvidas perpassam sobre o domínio lógico, além 

que esta redução limitaria a ciência matemática. 

 

 No entanto, há de se convir que o logicismo acrescentou de forma positiva 

no desenvolvimento da Logística e ainda  mostrou a intima relação da matemática 

e da lógica, como disciplinas inseparáveis. 

 

 

INTUICIONISMO 
 

 Antes de iniciar o discurso sobre intuicionismo, há de ser tomado como 

relevante a posição tomada por Kronecker sobre a aritmetização da ánalise, 

resumindo tudo a números naturais. 

 

                                                
3 “Se n for um número cardinal finito qualquer, então existe no universo pelo menos uma classe de 
indivíduos que tem n elementos.” 
4 “Dada uma classe de conjuntos não vazios e, dois a dois, sem elementos comuns, existe pelo 
menos uma classe que tem exatamente um elemento em comum com cada um dos conjuntos 
dados”. 
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Figura 3: Leopold Kronecke 

Fonte:  http://www.librosmaravillosos.com/grandesmatematicos/imagenes/kronecker.jpg 

 

 A respeito das teorias e a respeito dos números reais, temos: 

  
(...) as teorias de Weierstrass e Dedekind a respeito dos números reais, 
frisando que essas teorias implicavam a existência de conjuntos infinitos 
como entidades realizadas, ou seja, do infinito atual, dado. Costa (1992, 
33p) 

 
  

Todavia, para Kronecker, existe um elemento inicial e uma lei de 

formação. Mesmo o conjunto sendo infinito e podendo-se obter quantos 

elementos se desejar do conjunto descrito, de forma alguma é possível construir 

todos os elementos. Assim os conjuntos dele são infinitos apenas virtualmente, e 

só um conjunto finito pode ser considerado como “entidade realizada”.  

 

Assim Kronecker afirmava: “Deus nos deu os números naturais, e o 

resto é obra dos homens”. Não aceitava os números reais, apenas os números 

naturais, pois aqueles são claros e intuitivos, e na matemática tudo deve ser 

intuitivo e construído. 

 

As teses de Kronecker serviram de base para a elaboração de uma 

nova filosofia matemática, denominada de Intuicionismo desenvolvida nos anos 

20 do século XX, pelo matemático holandês Luitzen E. J. Brouwer.  
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Figura 4: Luitzen E. J. Brouwer, 

Fonte: http://www.eemaata.com/images/jan2009/Brouwer.jpeg 

:  

De acordo com Brouwer, o matemático não descobre as entidades 
matemáticas; é o próprio matemático quem cria as entidades que estuda, 
ou seja, a expressão “A existe” só pode significar, em matemática, “A foi 
construído pela inteligência humana”. A atividade do matemático, 
portanto, cria e dá forma aos entes matemáticos. Costa (1992, 36p)  

 

            Brouwer acreditava que toda a entidade matemática tinha que 

ser construída na consciência partindo de experiências mentais especificas, não 

acreditava em verdades matemáticas que não pudessem ser verificadas com 

procedimentos construção, preferia utilizar o termo edificado. Ele acreditava que, 

toda a matemática deve ser fundamentada em instantes temporais que deveriam 

ser sucedidos por outros, e assim continuamente. Insiste que a matemática não 

se baseia em verdades eternas baseadas em objetos atemporais, metafísicos, da 

mesma forma que às idéias platônicas.   

 

 A “intuição” vital consiste em verdades evidentes que nossas 

vivencias mentais incidem, apresentadas de forma temporal finita, matemático 

ideal. 

 
A prática matemática não se constituía, para Brouwer, na derivação de 
teoremas no interior de uma lógica determinada a priori, como para os 
logicistas e formalistas, mas no exercício criativo de uma consciência 
matemática, limitada apenas pelo principio formal a que está sujeito toda 
a construção, o tempo. É essa prática que determina a lógica da razão 
matemática, não o contrário. Não há uma lógica de validade 
pretensamente universal que tenha o direito de se impor a priori à 
matemática. Silva (2007, 152p)   
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Brouwer não considerava a lógica junção de verdades aplicadas sem 

tomar como referência o contexto nelas inserida, isto é, a matemática nunca 

poderia ser condensada em um aglomerado de fórmulas previamente 

estabelecidas, assim, para Brouwer, a matemática antecede a lógica e não o 

contrário. 

 

 O intuicionimso não aceita o principio do terceiro excluído como um 

principio de valor universal. Diz Heyting (aluno de Brouwer): “(...)  não refutamos o 

principio do terceiro excluído como falso; apenas nos limitamos a considerá-lo 

muito mal estabelecido para poder servir de fundamentos ao raciocínio 

matemático”. Por conseguinte, o intuicionismo não aceita o principio do terceiro 

excluído tão pouco o ilustre método de redução pelo absurdo, gerando assim, 

numerosas irregularidades dentro do campo da lógica e da matemática 

intuicionista. 

 

 A lógica intuicionista não é um fundamento da matemática intuicionista, ela 

apenas é formada de leis que são validadas durante as construções matemáticas, 

logo se pode deliberar que a lógica foi “retirada” da atividade matemática. E a 

matemática, para o intuicionismo, tem sua estruturação final e rigorosa, porém 

puramente intuitiva e baseada na idéia de numero natural, de forma independente 

a qualquer ciência ou filosofia.   

 

 O desenvolvimento da aritmética elementar dos conjuntos dos números 

inteiros e racionais, dentro da doutrina intuicionista, se assemelha aos da 

matemática clássica.  
Um conjunto, para Brouwer, não passa de processo de construção de 
elementos (do conjunto em questão). Tais elementos consistem em 
seqüência (limitadas ou ilimitadas) de arranjos simbólicos; dois 
elementos, do mesmo conjunto, ou de conjuntos diferentes, são iguais 
(ou idênticos) se, somente se, as escolhas de ordem n de cada um deles 
determinam a mesma combinação simbólica, ou não determinam 
combinação alguma (no caso de haver término do processo). Costa 
(1992, 42p) 
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Portanto, o conjunto é a lei de formação que diz respeito à seqüência 

limitada ou não de arranjos simbólicos à seqüência ilimitada de escolhas, de 

acordo com as condições da definição prévia. 

A matemática de Brouwer apresenta dois aspectos, no campo do cálculo: 

 

1 - Toda a função real de variável real, definida em um intervalo fechado, é 

uniformemente contínua nesse intervalo. 

 

2 – Qualquer função, nas condições precedentes, é derivável.  

 

 

CRÍTICA AO INTUICIONISMO 

 

 A crítica mais severa ao intuicionismo foi à desfiguração completa da “velha 

ciência da matemática”, caso o intuicionismo prevalecesse. A posição radical do 

intuicionismo foi seu “calcanhar de Aquiles”, pois uma filosofia matemática 

admissível consiste em revelar e adaptar às diretrizes reais de perquirições 

matemáticas. Isto é, a correta filosofia matemática precisa estar em concordância 

com o desenvolvimento real da matemática. 

 

Segundo Russel, a doutrina intuicionista tem conseqüências muito mais 

desastrosas do que se admite comumente. A corrente Brouweriana, para ser 

coerente consigo mesma, deveria levar suas teses a ultima estância, porém tal 

fato acarretaria na anulação da matemática como ciência. 

 

Entretanto, a posição extremista do Intuicionismo obrigou especialistas em 

fundamentos da matemática a desenvolverem novos métodos, a fim de reabilitar 

a teoria clássica. O que impulsionou a doutrina Formalista. 
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FORMALISMO 

 
Figura 5: David Hilbert 

Fonte: http://www.nndb.com/people/735/000087474/david-hilbert-1.jpg 

 

David Hilbert, um dos grandes da matemática de nacionalidade Alemã, 

criador e principal representante do formalismo. Possui o nome em destaque em 

várias áreas da matemática pura e aplicada, e inclusive em seus fundamentos.  

 

 O formalismo nasceu com base no método axiomático, criado por Euclides 

no século III a.C., o método axiomático-dedutivo podendo assim em constituir 

uma ciência baseadas em verdades não demonstráveis, assim podendo derivar 

todas essas verdades por meios exclusivamente lógicos. 
O formalismo, em poucas palavras, deseja transformar o método 
axiomático, de técnica que é, na essência mesma da matemática. Costa 
(1992, 51p). 

 

 Hilbert não tinha o objetivo de reduzir a matemática à lógica, nem tão 

pouco convencionar a matemática tradicional em bases lógicas, como o logicismo 

e o intuicionismo respectivamente. Para Hilbert, o matemático pode estudar 

qualquer sistema, desde que este não apresente contradições, ou seja, que no 

sistema não se prove uma proposição e simultaneamente a sua negação. Os 

formalistas acreditam que o matemático investiga as propriedades estruturais dos 

símbolos independentes de seu significado. Por este motivo, surge a critica ao 

formalismo de que “a matemática seja apenas um jogo sem sentido”. 

 

  

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 14 -

 

Porém, o método de demonstrações de Hilbert eliminava o uso da intuição 

permitindo assim, sistemas inconsistentes5, este fato fez com que fosse 

desenvolvida por Hilbert, uma nova ciência, a metamatemática ou teoria da 

demonstração, ciência esta que não tinha o objetivo de estudar as entidades 

matemáticas, e sim as próprias teorias formais, sua finalidade era de demonstrar 

a consistência das teorias formais, mas não somente o problema da consistência, 

como também o da completude6. 
Em muitos casos, a prova da consistência de uma teoria A pode ser 
reduzida à da consistência de outra, B, da seguinte maneira: dentro da 
teoria B, elabora-se um modelo de A, ou seja, escolhe-se um sistema 
conveniente, S, de objetos de B, tal que forma que para esse sistema 
sejam satisfeitas as proposições primitivas de A; S constitui, assim, um 
modelo da teoria A. Então, constata-se imediatamente que se B for 
consistente, A também o será. Costa (1992, 54p). 
  

Desde o inicio do século XIX, almejava-se demonstrar que o quinto 

postulado de Euclides7 era independente dos restantes, das tentativas para tal 

feito, sugiram as geometrias não euclidianas. Fora demonstrado que tal postulado 

era independente e ainda, que se podia substituí-lo por axiomas contrários sem 

que se caísse em contradição. 

 

Era fato que a consistência das geometrias não euclidianas dependia da 

consistência da geometria euclidiana. Hilbert, porém afirmou que a consistência 

de todas as geometrias dependia em ultima apreciação da consistência da 

aritmética dos números reais, assim ele construiu interpretações numéricas de 

termos geométricos. 

 

                                                
5 Um sistema é inconsistente quando permite a derivação de uma Asserção A e sua negação ⌐ A. 
Como asserção A→(⌐A →B), em que A e B são asserções quaisquer, é uma tautologia (isto é, 
verdadeira não importa como interpretemos A e B), então podemos usá-la como pressuposto em 
qualquer derivação. Logo, por duas aplicações de Modus Ponens (de A e A → B deduza B, 
qualquer que sejam A e B) deduzimos B. Ou seja, num sistema inconsistente qualquer asserção é 
dedutível. Um sistema inconsistente, portanto, é trivialmente desinteressante, uma vez que o 
conceito de teorema, ou asserçção demonstrável, é completamente banal.    
6 Propriedade que garante que dada qualquer asserção expressa na linguagem do sistema, ela ou 
sua negação, são demonstráveis (mas não ambas, pois senão o sistema seria inconsistente). 
7 Se uma linha reta toca, em um ponto de cada reta, em duas linhas retas de forma a que os dois 
ângulos internos de um mesmo lado sejam (em conjunto, ou soma) menores que dois ângulos 
retos, então as duas linhas retas, se forem prolongadas indefinidamente, encontram-se num ponto 
no mesmo lado em que os dois ângulos são menores que dois ângulos retos. 
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Hilbert com este método, Hilbert provou a consistência das geometrias 

euclidianas e não euclidianas, no entanto tal evento, na verdade, apenas 

transferiu o problema para a aritmética 

 

Para analisar a consistência da aritmética dos números reais, o primeiro 

passo era axiomatizá-la, e logo após submetê-la à metamatemática, passo este, 

que teve inicio em 1900, em um artigo chamado “Über den Begriff der Zahl” 8. O 

segundo passo era a busca de uma teoria de base e que fosse consistente, ou 

seja, era necessária uma teoria simples o suficiente para que sua consistência 

fosse intuitivamente demonstrável, pois o contrário resultaria na busca de outra 

teoria mais simples e que fosse consistente. 

 

Hilbert desenvolveu então, uma teoria de base muito mais simples que a 

aritmética usual dos números naturais, a qual foi batizada de aritmética finitária, 

em que sua consistência poderia ser verificada através do uso dos sentidos, isto 

é, de forma intuitiva.  

 

No dia 8 de Agosto de 1900, no II Congresso Internacional de Matemáticos, 

em Paris, Hilbert propôs uma lista de 10, dentre 23 problemas, segundo ele, cujas 

soluções os matemáticos deveriam prover, o chamado programa de Hilbert. O 

qual não duvidava da resolução de tais problemas o acreditava que a resolução 

seria alcançada com a medida certa de esforço e engenho. 

 

Hilbert propôs uma matemática fundamentada em uma concepção idealista 

baseada na mera consistência, acreditava que a consistência de uma teoria era o 

suficiente para tornar a matemática cabível. 
 

 “Em 1930, numa emissão radiofônica em Königsberg, Hilbert manifesta 
de forma veemente seu otimismo racionalista. Ele dizia que em 
matemática não havia ignorabimus¸ que todo problema matemático bem 
posto admitiria solução. Evidentemente, ele incluiria na classe dos 
problemas solúveis os dois primeiros de sua antiga lista de Paris, a 
hipótese do continuo – que ele mesmo havia tentando demonstrar em 
1925 – e a consistência da artimética formal. Assim ou mostrasse por 
meios finitários que a aritmética é consistente, ou mostramos que não é. 
Na pior das hipóteses, demonstraríamos que a matemática finitaria não 

                                                
8 “Sobre o conceito de números” 
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seria ainda adequada para tal fim, e a estenderíamos – claro, sem que 
essa extensão acabasse por abraçar a aritmética toda – ate que se 
lograsse demonstrar o que se pedia. Porém Hilbert não estava 
preparado para o que Gödel trouxe à luz.” Silva (2007, 204p)  

 

 

CRÍTICA AO FORMALISMO 

 

Pelo fato do formalismo empregar grande importância a consistência, 

Gödel com seus teoremas ocasionou o enfraquecimento do corpo da doutrina 

formalista. Após as considerações de Gödel, o formalismo se tornou pouco 

confiável, “nada pode impedir que um formalista estude seus sistemas simbólicos, 

mas também nada nos garante que ele não encontre, de vez e quando, 

contradições em suas transformações simbólicas.” Costa (1992, 61p) 

 

 O próprio método axiomático é uma técnica valorosa, porém se mostrou 

incapaz dentro dos moldes hilbertianos. 

 

 Outra critica foi a pouca importância empregada, pelos formalistas, aos 

símbolos matemáticos e a filosofia matemática não pode se abstiver em tal ponto. 

Segundo Bertrand Russel: “os formalistas se assemelham a um relojoeiro que, de 

tanto se preocupar com a aparência de seus relógios, esqueceu que a finalidade 

dos mesmos é marcar o tempo e descurou do mecanismo”. Costa (1992, 62p) 

 

 O grande ponto positivo na doutrina formalista foi à contribuição para o 

aperfeiçoamento da lógica e para o progresso das investigações sobre os 

fundamentos da matemática. Pois a partir do formalismo que Gödel desenvolveu 

seus teoremas. Em 1931, um jovem lógico matemático, chamando Kurt Gödel 

apresentou seu histórico artigo “Sobre proposições formalmente indecidíveis do 

Principia Mathematica e sistemas relacionados I”, que abalaram o formalismo. 
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3. GÖDEL 

 

 
Figura 6: Kurt, com seus pais Rudolf e Marianne Gödel e seu irmão mais velho Rudolf, em 1910, 

Fonte: http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/BigPictures/Godel_4.jpeg 

 

Kurt Gödel nascido na Moravia, atual República Tcheca, no dia 28 de Abril 

de 1906, filho de Rudolf e Marriane, alemães que moravam em Brno (atual 

Brünn), era um jovem curioso e precoce, com seus 10 anos apresentava grande 

aptidão para a matemática e a física, porém complicações de desconfiança 

cardíaca tornaram-no hipocondríaco. 

 

 
Figura 7: Kurt Göde 

 

Fonte: http://www.arithmeum.uni-

bonn.de/events/eventImages/aus_goedel_31082006_1155.jpg 

 

Em 1924, entrou na Faculdade de Viena a fim de estudar física. 

Professores como Phillip Furtwängler, que lecionava Teoria dos Números, 

aguçaram a curiosidade de Gödel á matemática. Heivinch Gompers, professor de 
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filosofia, inspirou Gödel a estudar a lógica matemática. Aos poucos Gödel 

demonstrou grande fascínio pela idéias platônicas.   

 

De 1926 à 1928 Gödel foi convidado por Hans Hahn a participar de um 

grupo de discussão , um dos Círculos de Viena9, liderado por Monitz Schlick, que 

disseminava o Positivismo.  
Quais os pontos de vista do círculo de Viena? O positivismo lógico foi, 
acima de tudo, um movimento que falava em nome da precisão e do 
progresso associados a ciência, Procurou associar-se da metodologia , 
não apenas para depurar a própria ciência de suas tendências mais 
misticamente  vagas e metafísicas – nenhuma caracterização continha 
uma carga negativa pior do que ‘metafísico’- , mas também para depurar 
todas as áreas intelectuais. Tratava-se de um programa de higiene 
intelectual. Goldstein (2008, 64p). 
 

Em 1925, Gödel avoca-se das idéias platônicas e percebe que as idéias 

positivistas do circulo contrariam as suas, no entanto, por sua aversão a conflitos, 

ele evitava divergir. 

 

Em 1927, Gödel foi internado em uma clínica, onde fora diagnosticado, 

pelo psiquiatra Julius Wagner Jauregg, com um colapso nervoso ocasionado por 

excesso de trabalho. 
“A voz do circulo ainda pode ser ouvida em uma série de epônimos 
filosóficos. Em 1931, Gödel publicou seu teorema que frustrou quaisquer 
tentativas de desenvolver um fundamento lógico para a matemática. Ele 
mostrou que é impossível demonstrar a consistência de um sistema 
aritmético formal dentro dele mesmo. Seu artigo de Quinze páginas 
provou que parte da matemática não podia ser provada – que quaisquer 
que fossem os axiomas aceitos na matemática, sempre haveria 
verdades que não poderiam ser validadas a partir deles”. [Edmonds e 
Edinow, op. cit., p.163] – Goldstein (2008, 63p). 

  

 

                                                
9 Kreises, ou círculos: grupos de discussão mais ou menos formais que se reuniam semanalmente 

e giravam em torno dos principais intelectuais da cidade. 
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Figura 8: Kurt Gödel 

Fonte: http://diamante.uniroma3.it/hipparcos/Godel.gif 

 

Outubro de 1930, em Köngsberg, Gödel palestra no segundo dia, sobre 

“lógica Lípida”, a lógica na qual os axiomas permitem provar todas as asserções 

verdadeiras, ou tautologias inerentes, como sendo a lógica completa. Logo Gödel, 

levantou a possibilidade de que alguns sistemas formais consistentes poderiam 

ser incompletos.  

 

Com o uso da teoria de Fermat e Goldbach, sobre a orientação de Hans 

Hahn, Gödel inicia seus estudos, que resultariam posteriormente na quebra do 

programa de Hilbert. 

No ano de 1933, Gödel recebe da Universidade de Viena, o cargo 

Privatdozent, ele, fora para O Instituto de Estudos Avançados em Princenton10, 

juntamente com Albert Einstein e Werner Heisenberg. Assim o Instituto detinha os 

pensadores do chamado Tripé do Cataclisma.  

 

                                                
10 “instituição na qual denominava os docentes como “príncipes da razão”, e que 
disponha ria a eles “tempo à vontade para pensar”, e trataria os discentes como 
“membros temporários”. Goldstein (2008, 14p) 
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Figura 9: Adele Porkerty e Kurt Gödel 

Fonte: http://plus.maths.org/issue39/features/dawson/godel_wife.jpg 

 

Em 1938, apesar de seu comportamento isolado e com sérios problemas 

de socialização, Gödel conhece Adele Porkerty. Ela havia sido dançarina de 

cabaré, era seis anos mais velha, divorciada e de classe baixa, fatos estes que 

não eram bem quistos pela sociedade e tão pouco pela mãe de Gödel. No dia 20 

de Setembro de 1938 Gödel e Adele casaram. 

 

4. GÖDEL E EINSTEIN 
 

 O comportamento apartado de Einstein mesmo com a sua brilhante mente, 

fazem com que o mesmo não tenha o status de celebridade dentro do Instituto, tal 

comportamento promove a amizade entre Einstein e Gödel concretizada a tarde 

durante uma caminhada.  

 

Ambos consideravam-se “exilados no país natal” um dos fatores que 

impulsionou a amizade. Outra semelhança era que Gödel assim como Einstein 

não tinham interesses futuros em suas criações, seus verdadeiros interesses 

estavam no que Einstein chamava de “importância genuína”, ou seja, 

metaimplicações, problemas na intersecção entre a ciência e a filosofia.  
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O SER HUMANO E O TEOREMA DA INCOMPLETUDE 

 

A obra de Gödel não ocasionou apenas um impacto dentro da matemática, 

pois adentrou também no ramo da psicologia, assim como não conseguimos em 

um sistema formal provar sua consistência dentro do próprio sistema, nossa 

racionalidade, sanidade, não pode ser comprovada com o uso da própria 

racionalidade. 

 

CONTRIBUIÇÕES DE GÖDEL 

 

O artigo Gödel atingiu de forma funesta o programa de Hilbert. Resultados 

estes que podem ser enunciados, resumidamente, da seguinte forma: 

 

Teorema I: Toda axiomática consistente da aritmética é incompleta. 
 

Teorema II: A consistência de qualquer axiomática consistência da aritmética não 

pode ser demonstrada nessa axiomática. 

 

No primeiro, Gödel demonstrou que a aritmética formal era incompleta, e 

incompletável. Ao demonstrar tais demonstrações, revela os problemas das 

teorias matemáticas simpáticas, assim sendo, estas em sua maioria seriam 

incompletas também. Atingido de forma ferrenha a uma questão que Hilbert 

propôs no Congresso Internacional de Matemática de Bolonha, em 1928. 

 

Em Herbrand, 1931, Gödel apresenta de forma superficial o seu segundo 

teorema. Gödel mostrou que a aritmética não poderia ter sua consistência 

demonstrada por métodos que pudessem ser demonstrados na própria aritmética. 

As demonstrações de Gödel consistiam em enumerar os símbolos usados no 

formalismo adotado, e associar-los aos números, cada um a apenas uma formula, 

mesmo existindo números não associados a formulas. De forma resumida as 

propriedades axiomáticas se relacionam com as propriedades aritméticas, que 

são formuladas na própria axiomática desde que esta não seja consideravelmente 

fraca. 
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Os teoremas de Gödel corroboraram a limitação do método aximoático, 

além do que o segundo teorema implicou de forma severa na impossibilidade de 

uma demonstração finitista na consistência da artimética. Destruindo assim, as 

aspirações hilbertinas. Os teoremas de Gödel impossibilitaram a pretensão 

hilbertiana em formalizar a matemática. 
A matemática na o pode ser incompleta, assim como um sentido 
tampouco pode ser incompleto. Aquilo que consigo entender deve 
entender totalmente. Isso está de acordo com o fato de que minha 
linguagem funciona de maneira que é, e que a análise lógica não precisa 
acrescentar nada no sentido presente em minhas proposições para se 
chegar à clareza completa. Goldstein (2008, 160p). 

 

Os usos de artifícios finitários não se aplicavam, Gödel demonstrou que 

seria necessário o uso de recursos não finitários, porém ele percebeu que seria 

concebível o uso de procedimentos finitários, o programa de Hilbert sofre um 

enfraquecimento. Para ele, a busca de demonstrações relativas à consistência de 

uma teoria formal segue como conseqüência da consistência de outra, 

contribuindo assim para uma versão modificada do programa de Hilbert.   

 

GÖDEL PÓS-INCOMPLETUDE 

 

 
Figura 10: Kurt Gödel, 

Fonte: http://elearn.jku.at/wiki/images/c/ce/KurtGoedel.jpg 

 No ano de 1953, Gödel recebe da Universidade de Harvard uma vaga para 

participar da Academia Nacional de Ciências e também um diploma honorário, 

onde ele citou os teoremas da Incompletude como a descoberta matemática mais 

importante dos últimos cem anos.  
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 Em 1958, Gödel fez sua última publicação na revista Dialectica sobre um 

novo tipo de prova da inconsistência da aritmética, de natureza não fintaria 

coerente com o segundo teorema, entretanto ainda não com o Programa de 

Hilbert. 

 

 Gödel assume um papel muito importante dentro do Instituto de Estudos 

Avançados, assume também, uma idéia de que a razão era detida pela 

concentração de poder. Não demorou muito e ele fora excluído das discussões 

sobre a nomeação de matemáticos para o instituto. Este fator fez com que Gödel 

atenuasse o seu relacionamento com os outros matemáticos passando apenas 

para uma relação profissional. 

 

 Além de suas dificuldades no âmbito profissional, Einstein ainda, 

encontrava-se doente sendo hospitalizado e afastado do Instituto. Então Gödel, 

manteve um pequeno relacionamento exclusivamente por  telefone com o 

matemático  Hasher Wihtney. 

 

 Após o falecimento de Einstein, a identificação mais profunda de Gödel foi 

com Leibniz, o racionalista do século XVI, tal amizade apenas aumentou a 

paranóia sobre racionalismo de Gödel, que acabou estendendo as paranóias de 

perseguição, complôs e conspirações. Ele ainda restabeleceu contato com Oskar 

Morgenstern, um conhecido do círculo de Viena. Porém no dia 26 de Julho de 

1977, Oskar morre.  

  

Adele, esposa de Gödel, é hospitalizada com graves problemas de saúde. 

E ao que parecia, Gödel estava definitivamente sozinho. Com seus distúrbios de 

personalidade, Gödel começou a crer que estaria correndo risco de ser 

envenenado com o alimento. Então resolveu parar de se alimentar, ocasionando 

assim sua própria inanição11. Bastante debilitado por falta da comida, após o 

retorno de Adele do hospital, Gödel é convencido a se internar em um hospital em 

Princeton. 

                                                
11 A inanição, a completa falta de alimento, leva o organismo a consumir os próprios 
nutrientes que o consistem. 
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Kurt Gödel morreu, por subnutrição e inanição, na posição fetal, em um 

sábado, 14 de Janeiro de 1978, foi sepultado no dia 19 de Janeiro no cemitério de 

Princeton. No dia 3 de Março celebrou-se um serviço religioso em memória a 

Gödel no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo principal da filosofia matemática é analisar as suposições e 

idéias que servem de fundamentos para as verdades matemáticas. Os gregos 

analisavam as verdades matemáticas, e a partir das discussões e discórdias 

pertinentes foram geraram tendências no âmbito da filosofia matemática. Que 

sofreram modificações durante os séculos e marcaram a história da matemática. 

 

 Dentro do desígnio de estudo torna-se inviável pesquisar todas as 

tendências, porém é relevante a analise de três correntes: Logicismo, Intuicionimo 

e Formalismo. 

 

 As tendências matemáticas apresentam pontos positivos e negativos. Os 

pontos negativos fragilizam estas tendências, mas são sobrepujados pelos seus 

pontos positivos, vertente esta que merece maior importância no que concerne o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da lógica matemática. Impulsionada por 

grandes matemáticos que proporcionaram descobertas significativas para a 

evolução da ciência matemática. Como a grande contribuição de Gödel com a 

incompletude da aritmética, motivado pelo programa de Hilbert. Os teoremas de 

Gödel causaram grande impacto no que tange a aritmética, com a sua 

demonstração, e também com seus métodos. Dessa forma torna-se evidente que 

a lógica é uma ciência que está atrelada a matemática. Logo, torna-se 

fundamental a compreensão do desenvolvimento das doutrinas matemáticas, 

pelos acadêmicos de matemática, para o aumento do discernimento crítico de 

métodos e demonstrações, para a notável importância dos Fundamentos da 

Matemática, além do caráter histórico de Kurt Gödel é um dos matemáticos mais 
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importantes dentre os matemáticos do século passado e mesmo assim pouco se 

ouve falar do mesmo.  
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