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Hofstadter: uma leitura de “Gödel, Escher, Bach” 

 
 

Em Matemática, onde há um padrão, há uma razão. 

(Hofstadter ð I am a strange loop) 

 

 

O livro Gödel, Escher, Bach: um 
entrelaçamento de gênios brilhantes, 

conhecido simplesmente por òGEBó, foi escrito 

em 1979, por Douglas Richard Hofstadter, um 

físico-lógico-matemático americano.  

O livro ganhou o prêmio Pulitzer de 1980, na 

categoria não-ficção, e sua leitura tem sido, 

desde então, altamente recomendada para 

estudantes de diferentes áreas, pois aborda, 

com menor ou maior profundidade, temas 

diversos como inteligência artificial, ciências 

cognitivas, lógica, matemática, computação, 

música, linguagens, livre-arbítrio e 

determinismo, consciência. 

 

 Na edição de 1999, comemorativa dos 20 anos de existência da obra (que 

ganhou um acréscimo em seu título: uma fuga metafórica sobre mentes e máquinas 

no espírito de Lewis Carroll), o autor expôs, na introdução, seu desgosto em 

constatar o quanto sua mensagem havia sido mal interpretada, pela maioria dos 

seus leitores, mesmo por aqueles mais entusiastas. As mais de 700 páginas tratam 

de tantos temas, de forma tão pouco ortodoxa, que, certamente, podem confundir 

o leitor menos atento ð são múltiplas as possíveis leituras e interpretações. Mas o 

cerne do texto, conforme palavras do próprio autor, reside em investigar o fato 

surpreendente de nossa mente derivar de algo desprovido de significado, como as 

células constituintes do nosso cérebro.  
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Como òmatéria animadaó surge a partir de òmat®ria inanimadaó? Como surge 

a consci°ncia, esse algo que faz de mim o que sou, que posso chamar de òEUó?  

 Hofstadter identifica um padrão específico ð que chama de laço estranho ð 

ao qual atribui a condi«o de possibilidade para o grande òsaltoó, para o surgimento 

do self, da consciência. Um laço estranho é um loop que permite a um sistema 

perceber a si mesmo, falar sobre si mesmo, adquirir um òeuó. É esse padrão que o 

autor destaca ð como fator de entrelaçamento - nos trabalhos do matemático Kurt 

Gödel (1906-1978), do artista gráfico Maurice Escher (1898-1971)  e do músico 

Johann Sebastian Bach (1685-1750).  

 Ao longo do livro, os trabalhos de Bach e Escher ilustram, exemplificam, 

inspiram inúmeras metáforas, mas todo o texto é uma ð lenta e longa ð preparação 

para o resultado de Gödel e suas possíveis implicações extra-matemática. O nome 

inicialmente pensado para o livro foi,  O teorema de Gödel e o cérebro humano, e o 

interesse surgiu quando o autor teve contato com o livro Prova de Gödel, de Ernest 

Nagel e James R. Newman. 

 Para vislumbrar o caminho percorrido por Hofstadter, é necessário fazer 

uma pequena digressão, vendo/revendo alguns conceitos lógico-matemáticos. 

 A matem§tica se nutre de òverdadesó,  quer aquelas aceitas como evidentes 

(chamadas axiomas), quer aquelas cuja aceitação exige algum tipo de prova, de 

demonstração (os chamados teoremas). Essas provas são uma sequência de passos, 

que partem de axiomas ou de teoremas já demonstrados, e chegam ao resultado 

visado, num percurso determinado por leis lógicas ou por regras muito bem 

determinadas. Unindo a esse conjunto de òverdadesó e de regras, os conceitos 

primitivos - não definidos ð, que atuam como sementes de toda a teoria,  tem-se um 

Sistema Formal.  

  Quem já estudou Geometria, certamente teve contato com pontos, retas e 

planos (conceitos primitivos ð não definidos), axiomas (exemplo: por dois pontos 

distintos traça-se uma única reta), teoremas (quem não viu ou aplicou o teorema de 

Pitágoras?). A Geometria Euclidiana constitui ð graças ao trabalho de coleta e 

organização de Euclides ð um Sistema Formal. 

 Importante notar que os símbolos que compõem cada elemento (conceito, 

axioma, regra ou teorema) não possuem, em si, qualquer significado. A sua 

manipulação, na formação de sequências,  é puramente formal. O significado, se 

existe, é atribuído fora do sistema. 
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 Espera-se de um sistema formal que seja consistente, o que significa que há 

alguma sentença que não é teorema desse sistema, pois, se ele pudesse gerar 

TODA e qualquer sentença, poderia provar, tanto uma sentença, quanto sua 

negação, caindo em contradição. Um sistema que tudo prova, nada prova. Assim, de 

nada valeria, porque TUDO valeria!  E dizemos que um sistema formal é completo 

quando, dada uma sentença, ou ela é provada pelo sistema, ou sua negação o é. Ou 

seja, ele dá conta de provar toda sentença verdadeira no sistema. 

A auto-referência e o perigo do paradoxo -  É conhecido o chamado 

paradoxo do mentiroso, dado pela afirma«o òEu estou mentindo.ó A auto-

referência leva à situação incômoda de, se considerada falsa, a afirmação se revela 

verdadeira. E vice-versa! Um paradoxo destrói a consistência de uma teoria formal, 

pois a partir dele pode-se, potencialmente, provar qualquer outra afirmação. Como 

a auto-referência é visivelmente a responsável pela contradição obtida, Russell a 

chamava de òbeijar o diaboó. 

Principia Mathematica – Em 1910-1913, Bertrand Russell e Alfred North 

Whitehead se propuseram a organizar a Matemática num sistema formal, por meio 

da gigantesca obra chamada Principia Mathematica. Para evitar qualquer contato 

com o diabo, Russell criou a teoria dos tipos - uma ordem hierárquica - de forma a 

impedir a auto-referência, visto que um tipo só poderia se referir a outros, de 

níveis inferiores. Cada teorema dos Principia Mathematica afirmava uma 

propriedade dos números inteiros ð eles falavam sobre os números inteiros. 

Gödel (ou onde tudo começou) – Em 1931, o matemático austríaco Kurt Gödel 

apresentou um trabalho ð em apenas 25 páginas ð que pôs abaixo as pretensões de 

Russell e Whitehead. Inicialmente, Gödel criou um sistema de numeração de forma 

a associar cada sequência de símbolos (por mais extensa que fosse) dos Principia 

Mathematica (ou de qualquer sistema formal) a um número inteiro (geralmente 

enorme, mas não importa!). Usando essa relação entre padrões elaborados de 

símbolos (desprovidos de significado) e números inteiros, Gödel mostrou como uma 

afirmação sobre um sistema formal matemático pode ser traduzida como uma 

afirmação matemática dentro da teoria dos números 

 Russell e Whitehead:   Principia Mathematica fala de números inteiros. 

 Isomorfismo definido por Gödel:  

sentença de Principia Mathematica  número inteiro (de Gödel) 

 Consequência: Principia Mathematica fala de Principia Mathematica (!) 

Gödel construiu uma sentença que, no nível da aritmética, simplesmente 

afirmava algo a respeito dos números, mas que no nível dos Principia Mathematica, 

continha uma auto-referência. Simplificando, ela afirmava: 
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òEu n«o posso ser demonstrada dentro dos Principia Mathematica.ó1 

Para Hofstadter, a impossibilidade de completude apontada por Gödel, longe 

de expor uma fraqueza do sistema, revela sua força, seu potencial em ver a si 

mesmo, a adquirir consciência. Por outro lado, a inerente incompletude de um 

sistema complexo ð que nos inclui, certamente! ð leva à questão de quais serão as 

limitações de uma mente pensando sobre si mesma. O quanto podemos conhecer de 

nós mesmos?  

O teorema de Gödel incita a questionar os limites de uma máquina. Poderia 

uma máquina possuir originalidade? E quanto ao homem ð as palavras e os 

pensamentos seguem regras formais? O autor afirma que, quando pensamos, 

seguramente modificamos nossas próprias regras mentais, assim como modificamos 

as regras que modificam as regras e assim por diante, mas não atingimos as regras 

de fundo. Não podemos, pelo pensamento, alterar a atuação de qualquer neurônio.  

O autor define uma estrutura de hierarquia entrelaçada: uma hierarquia 

entrelaçada ocorre quando o que você presume serem níveis hierárquicos claros o 

tomam de surpresa e se misturam de maneira que viola a hierarquia (GEB,2000, 

p.759). Tal estrutura descreve relações que apresentam o padrão de laços 

estranhos e, segundo Hofstadter, contém sempre um nível imutável, inviolável, 

mesmo quando não nos apercebemos dele. Observando o quadro Mãos desenhando, 

de Escher, por exemplo, podemos ter a ilusão de que o desenho se auto-constrói, 

mas isso somente se nos ativermos ao nível do desenho ð e esquecermo-nos de 

Escher. A respeito de nós mesmos, temos a mesma ilusão de auto-programação, 

pois não acessamos o nível mais baixo do nosso cérebro ð os neurônios. Na nossa 

hierarquia enredada, onde símbolos ativam outros símbolos, o nível dos neurônios 

constitui o nível inviolável. Nossos pensamentos criam outros pensamentos, sem que 

sintamos a presença ou intervenção de quaisquer neurônios. E então nos 

esquecemos deles. 

Ora, um computador é regido e alimentado por regras fixas. A comparação 

com um sistema formal é inevitável. Logo, há verdades que escapam ao cálculo 

                                                           
1 Os passos seguidos por Gödel foram:  

 (i) a construção de uma fórmula aritmética G que representa o enunciado metamatemático  

òA f·rmula G n«o ® demonstr§veló; 

(ii) a demonstração de que G é demonstrável se e somente se sua negação também o for; com 

isso, o sistema deixaria de ser consistente; 

(iii) a constatação de que G é uma verdade matemática; 

(iv) a conclusão: como G é verdadeira, mas formalmente indecidível, os axiomas da aritmética 

são incompletos. 
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automático, não importando a capacidade da máquina ou a sofisticação do 

programa. Mas e quanto ao ser humano? Hofstadter concebe o cérebro humano 

como um sistema altamente complexo, composto por níveis, onde o mais alto 

configura-se como um sistema informal ð que erra, se confunde, aprecia, ama ð e o 

mais baixo, composto por neurônios, que segue regras fixas e imutáveis. Uma 

máquina jamais pensará como o homem? O autor é otimista quanto aos avanços de 

Inteligência Artificial, à medida que as pesquisas no sentido do nível mais baixo 

(tanto no computador quanto no cérebro humano) se aprofundarem e identificarem 

os mecanismos envolvidos no ato de òpensaró, mas mesmo ele descr°  que a m§quina 

poderá, um dia, criar ou sentir. 

Coerentemente com a crença de que a auto-referência é a òchaveó da 

consciência, no último diálogo do livro ð Ricercar   a seis vozes ð o próprio autor é 

um dos seis personagens, e a conversa recai sobre o próprio livro. Aliás, o autor do 

livro descreve o livro. Nesse capítulo, há referências implícitas ao primeiro, como 

uma retomada da mesma situação, com substituição dos personagens (Rei 

Frederico / Caranguejo, Bach / Babbage) e objetos (piano / computador). É o final 

retornando ao início. É o laço estranho presente. 

É o teorema de Gödel como uma grande metáfora sobre fraqueza e poder, 

limitações e extrapolações, conhecimento e auto-conhecimento. 

Uma última observação: o enorme impacto provocado pelo teorema de Gödel sobre 

as expectativas de Russell e Whitehad é descrito com fidelidade (mesmo quando 

em situações fictícias), e de uma forma muito criativa e atraente, no livro 

Logicomix, no formato quadrinhos. Coerentemente, um livro que trata das enormes 

implicações de uma específica auto-referência não poderia deixar de ser, ele 

mesmo, auto-referente. Assim é que os próprios autores e ilustradores são 

personagens do livro, e o livro cita a si mesmo, em inúmeras ocasiões.  
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