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Resumo

Será que a Matemática não passa de mera manipulação simbólica?
Será que existe um sistema formal capaz de produzir todas as afirmações
verdadeiras da Aritmética? Felizmente para todos os amantes da
Matemática a resposta a esta pergunta é negativa. Iremos ver como
Gödel chegou a este resultado e qual o seu impacto dentro e fora da
Matemática.

1 Breve introdução histórica

Desde muito cedo que se pretendia axiomatizar tudo o que existe. Este desejo
tornou-se bastante mais intenso em meados do século 20 e em particular na
área da Matemática.

Um dos maiores apoiantes da ideia de que a Matemática pode ser to-
talmente capturada por um sistema formal foi o grande matemático David
Hilbert 1. Hilbert, que era um matemático muito prestigiado na altura,
defendia com muita convicção que existia um sistema formal capaz de pro-
duzir todas as afirmações verdadeiras da Matemática. No congresso mundial
da Matemática, em 1900, Hilbert apresentou um conjunto de problemas
matemáticos que ele considerava importantes e que deveriam ser resolvi-
dos no século 20. Entre eles encontrava-se este seu sonho de axiomatizar a
Matemática.

Em 1931 um jovem matemático austŕıaco, Kurt Gödel, mostrou que isso
não era posśıvel, isto é, Gödel mostrou que a aritmética não pode ser total-
mente capturada por um sistema formal.

1David Hilbert, matemático alemão que viveu nos séculos 19 e 20.
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2 Seminário Diagonal

2 Sistema Formal da Aritmética

Neste caṕıtulo iremos introduzir o sistema formal da aritmética que des-
ignaremos por N . Como veremos, este sistema resulta do enriquecimento
de sistemas formais mais fracos. Construamos uma sequência de sistemas
formais encadeados:

sistema L → sistema KL → Sistema N

em que o Sistema L representa o sistema formal associado à Lógica Proposi-
cional e o Sistema KL representa o sistema formal associado à Lógica de 1a

Ordem. Iremos então apresentar a linguagem LN :

variáveis: x1, x2, . . .
constantes: a1 (denota 0)
śımbolos de função: f 1

1 , f 2
1 , f 2

2 (sucessor, adição, produto)
śımbolo de predicado: A2

1 ( denota = )
pontuação, conectivos e quantificadores.

Embora não saibamos se, por exemplo, o śımbolo de função f 2
1 é, em to-

dos os modelos, sempre interpretado como a soma, utilizaremos a seguinte
notação de modo a clarificar um pouco o sistema N :

Notação.

(t1 + t2) para f 2
1 (t1, t2),

(t1 × t2) para f 2
2 (t1, t2),

t’ para f 1
1 (t),

onde t, t1, t2 são quaisquer termos.
Usaremos também 0 para denotar a1.

Temos, no entanto, de ter atenção para não confundir o Sistema Formal
N , meramente simbólico, com o modelo por nós pretendido que corresponde
à nossa intuição de Aritmética. Sabemos que L e KL são completos. Pode-
mos enunciar então a questão fundamental:

Será N sistema formal da Aritmética completo ?
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A resposta foi dada por Gödel. O Sistema formal da Aritmética não é
completo!

Nesta passagem de KL paraN perdemos a completude, é portanto leǵıtimo
colocarmos a seguinte questão: Será posśıvel determinar o ponto exacto onde
se perde a completude? Esta questão ainda não tem resposta e continua a
motivar investigação. Por exemplo, existem aritméticas que ainda são com-
pletas e que são chamadas aritméticas bébés. (É obvio que estes sistemas
têm um poder expressivo inferior ao de N .)

Vamos ver como Gödel chegou a este resultado. Devido a esta prova
ser altamente técnica, iremos omitir as partes mais técnicas para perceber
realmente as ideias fundamentais deste teorema. 2

Iremos por partes. Primeiro falaremos de expressabilidade.

3 Expressabilidade

Continuemos o estudo do sistema formal N da Aritmética e N o seu modelo
pretendido. Temos de distinguir, claramente, N sistema formal de N seu
modelo.

Comecemos com o modelo N, cujo domı́nio é o conjunto dos Naturais que de-
notaremos por DN . Observemos que o número 0, as funções sucessor, adição,
produto, e a igualdade são representadas de uma forma óbvia por śımbolos
de N . No entanto, por exemplo, o número 5 não é representado por um único
śımbolo de N , embora seja a interpretação de uma sequência de śımbolos de
N . Para tornar mais clara a relação do número n com a sua representação
em N , introduziremos a seguinte notação.

Notação.
O śımbolo 0(n) é a abreviatura de 0 seguido de n apóstrofes. Logo o número
n ∈ DN é a interpretação em N do termo 0(n). Os termos da forma 0(n),
n ∈ N designam-se termos numerais.

Apresentamos então a seguinte definição:

Definição (Relação expressável). Uma relação k-ária R em Nk é
expressável em N se existir uma fórmula A(x1, . . . , xn) com k variáveis livres,
tal que para quaisquer n1, . . . , nk ∈ DN

(i) se 〈n1, . . . , nk〉 ∈ R então `N A(0(n1), . . . , 0(nk)) e

2consultar [2] para detalhes técnicos da prova.
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(ii) se 〈n1, . . . , nk〉 /∈ R então `N ¬A(0(n1), . . . , 0(nk)).

Uma função é um caso particular de relação. Em geral uma relação
(k+1)-ária R em DN é uma função se para qualquer n1, . . . , nk ∈ DN existe
precisamente um nk+1 ∈ DN tal que 〈n1, . . . , nk, nk+1〉 ∈ R .

A questão da expressabilidade em termos de funções é também muito
importante.

Definição (Função expressável). Uma função k-ária em DN é ex-
pressável em N se é expressável em N como uma relação por uma fórmula
A com k+1 variáveis livres, tal que para quaisquer n1, . . . , nk ∈ DN

`N (∃1xk+1)A(0(n1), . . . , 0(nk), xk+1)

Por um simples argumento de cardinalidade podemos concluir que nem
todas as relações (funções) são expressáveis.

A próxima questão que podemos levantar é se podemos caracterizar o con-
junto das funções (relações) em DN que são expressáveis em N ? A resposta
é um resultado importante e uma das chaves deste Teorema de Gödel.

Teorema.
Uma função (relação) em DN é expressável em N se e só se é recursiva.

A prova desta teorema está para lá do âmbito deste artigo. Assumimos
que o leitor tem algum conhecimento prévio acerca de funções recursivas. 3

Juntamos agora uma definição simples.

Definição. Seja R uma relação k-ária em DN . A função caracteŕıstica de
R, denotada por CR, é definida por:

CR(n1, . . . , nk) =

{
0 se 〈n1, . . . , nk〉 ∈ R

1 se 〈n1, . . . , nk〉 /∈ R

Definição. Uma relação R em DN é recursiva se a sua função carac-
teŕıstica for uma função recursiva.

Embora existam mais funções que não sejam recursivas (o seu cardinal
não é contável) do que funções recursivas, o facto é que é mais complicado
encontrar uma função que não seja recursiva, pois praticamente todas as
funções facilmente descrit́ıveis são recursivas.

Passemos agora a outro ponto fundamental a caminho do Teorema de
Gödel.

3Consultar [3] para detalhes sobre funções recursivas.



Ricardo Gonçalves — Teorema de Gödel 5

4 Números de Gödel

A palavra-chave aqui é codificação, e codificação utilizando números. A
técnica que Gödel utilizou foi codificar, de modo construtivo, a linguagem
de 1a ordem L (não necessariamente LN), tal que a cada śımbolo, termo,
fórmula e sequência de fórmulas de L é atribúıdo um código numérico. Esta
atribuição é feita de tal modo que, dado qualquer código numérico, a ex-
pressão correspondente seja facilmente recuperada. Existem várias maneiras
de fazer esta codificação, mas não iremos aqui especificar nenhuma. Iremos
apenas assumir que temos uma função g, do conjunto de todos os śımbolos,
sequências de śımbolos e sequências finitas de sequências de śımbolos, com
valores em DN . Aos valores de g chamaremos números de Gödel.

Uma demonstração ou uma derivação em KL é uma sequência finita de
sequências de śımbolos, logo tem um número de Gödel.

O objectivo de Gödel era transformar afirmações acerca de um sistema
formal em afirmações acerca de números naturais e depois expressar estas
afirmações dentro do próprio sistema formal.

No âmbito de tornar mais clara esta questão, consideremos a afirmação:

A sequência A1, . . . , Ak, A é a prova em N da fórmula A.

Em termos de números de Gödel isto representa uma relação em DN ,
digamos Pf , definida por :

〈m,n〉 ∈ Pf se e só se m é o número de Gödel de uma sequência
de fórmulas de N que constituem uma demonstração em N de
uma fórmula cujo número de Gödel é n.

É agora que a questão da expressabilidade se torna fundamental. Con-
tinuemos o exemplo anterior:

Se a relação Pf fosse expressável em N existiria uma fórmula P (x1, x2)
de L tal que para qualquer n,m ∈ DN se teria:

1. se 〈m,n〉 ∈ Pf então `N P (0(m), 0(n));

2. se 〈m,n〉 /∈ Pf então `N ¬P (0(m), 0(n)).

O que estamos a fazer é uma tentativa de usar o sistema N como uma
meta sistema por si só. No entanto, sabemos que unicamente as relações
recursivas em DN são expressáveis em N , logo certamente não podemos usar
este procedimento para todas as relações em DN e o uso de N como seu
próprio meta sistema será necessariamente parcial.
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O próximo passo na prova do Teorema de Gödel é mostrar que cer-
tas relações em DN , que surgem desta forma, de considerações acerca de
fórmulas, teoremas e provas, são recursivas e logo expressáveis em N .

Limitar-nos-emos a listar apenas algumas

Pf 〈m,n〉 ∈ Pf se e só se m é o número de Gödel de uma demonstração
em N da fórmula com número de Gödel n.

W 〈m,n〉 ∈ W se e só se m é o número de Gödel de uma fórmula A(x1)
onde x1 ocorre livre e n é o número de Gödel de uma demonstração em
N da fórmula A(0(m))

Esta relação W definida acima é a chave para a prova da incompletude.
Note-se que esta relação envolve a substituição do termo 0(m) (que corre-
sponde ao número m) na fórmula A(x1) cujo número de Gödel é m.

W é expressável em N , logo existe uma fórmula W(x1, x2) onde apenas
x1 e x2 ocorrem livres, tal que:

• Se 〈m,m〉 ∈ W então `N W(0(m), 0(n))

• Se 〈m,n〉 /∈ W então `N ¬W(0(m), 0(n))

Considere a fórmula seguinte:

(∀x2)¬W(x1, x2)

Seja p o número de Gödel desta fórmula e considere-se finalmente a
fórmula que se obtém substituindo x1 por 0(p)

(∀x2)¬W(0(p), x2)

e chamemos-lhe U .
Dêmos uma interpretação grosseira de U :

Para qualquer n ∈DN , não é o caso que p é o número de Gödel
de uma fórmula A(x1) em que x1 ocorre livre e n é o número de
Gödel de uma demonstração em N de A(0p)

Sabemos que p é o número de Gödel de uma fórmula onde x1 ocorre livre
[ (∀x2)¬W(x1, x2) ] e se esta fórmula for denotada por A(x1) então A(0(p))
é a fórmula U . Logo a interpretação que demos de U é equivalente a:
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Para todo o n ∈ DN , n não é número de Gödel de uma de-
mon stração em N da fórmula U .

Note-se que se N não fosse coerente, então seria trivialmente completo,
pois todas as fórmulas seriam teoremas.

Logo o teorema da incompletude de Gödel necessitará da hipótese de
que N seja coerente. De facto, esta prova do teorema de Gödel requer uma
hipótese ligeiramente mais forte.

Definição. Um sistema de 1a ordem S com a mesma linguagem de N
é ω-coerente se para nenhuma fórmula A(x1), onde x1 ocorre livre, se tem
¬(∀x1)A(x1) um teorema de S se A(0(n)) é teorema de S para qualquer
n ∈ DN .

Observação 1. O facto de A(0(n)) ser teorema para qualquer n ∈ DN , não
implica que a fórmula ¬(∀x1)A(x1) seja necessariamente teorema.

Observação 2. Sabemos também que se S é ω- coerente, então S é coerente.

5 Teorema de Gödel

Enunciemos o teorema da Incompletude de Gödel:

Teorema (Teorema da Incompletude de Gödel). Se N é ω- coer-
ente, então nem a fórmula U nem a sua negação são teoremas em N . Se N
é ω-coerente, então N não é completo.

Prova. Vamos dividir esta prova em duas partes. Na primeira parte iremos
assumir que U é teorema de N , na segunda iremos assumir que U não é
teorema de N .

1. U é teorema de N e seja q o número de Gödel de uma prova em
N de U . Como antes, seja p o número de Gödel de (∀x2)¬W(x1, x2).
Então W(p, q) verifica-se. W é expressável em N por W então teremos,
`N W(0(p), 0(q)). Mas `N U , isto é, `N (∀x2)¬W(0(p), x2) e então
`N ¬W(0(p), 0(q)) usando K5 4 e MP . Isto contradiz a hipótese de que
N é coerente, logo U não pode ser teorema de N .

2. U não é teorema de N , isto é, não existe uma prova em N de U
((∀x2)¬W(0(p), x2)). Logo W (p, q) não se verifica para nenhum número
q. Então `N ¬W(0(p), 0(q)) para qualquer q. Por ω-coerência, temos
que ¬(∀x2)¬W(0(p), x2) não é teorema deN , isto é, (¬U) não é teorema
de N .

4Consultar [1] para detalhes sobre o axioma K5.
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Podemos então enunciar o seguinte corolário:

Corolário. N contém uma fórmula fechada que é verdadeira no modelo
N mas que não é teorema de N .

Prova.
A fórmula U é fechada e nem U nem (¬U) é teorema de N . No entanto,

visto que N é uma interpretação, ou U ou (¬U) é verdadeiro em N .

Podeŕıamos pensar em tentar tornar N completo adicionando-lhe U como
axioma. Mas o que vai acontecer é o seguinte:

Proposição. Seja S qualquer extensão de N tal que o conjunto de números
de Gödel dos axiomas próprios de S é um conjunto recursivo. Então se S é
coerente S não é completo.

6 Observações finais

Observação. Observemos que as hipóteses do Teorema de Gödel incluem a
hipótese de que o sistema formal em causa tem um conjunto de axiomas cujos
números de Gödel constituem um conjunto recursivo. Esta é uma suposição
necessária para a prova, visto que a prova envolvia demonstrações que certas
relações seriam recursivas.

Se nós permitirmos que o nosso conjunto de axiomas próprios seja não
recursivo, poderemos ter um sistema de 1a ordem da aritmética que é coerente
e completo.

Comentário. É claro que, se considerarmos como axiomas todas as fórmulas
que são verdadeiras em N obtemos um sistema formal coerente e completo,
mas claramente o conjunto dos números de Gödel dos axiomas não é recur-
sivo.

Uma questão que surge é a seguinte: o que têm os conjuntos recursivos
que faça com que consideremos o Teorema da Incompletude de Gödel signi-
ficativo? A resposta assenta em ideias de computabilidade e algoritmos e a
sua relação com a ideia de recursividade. 5
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